
Malvas Pokémonlek
2:ans och 3:ans gångertabell och subtraktion och addition av 10-tal

Malva spelar med Raichu i sin Pokémonlek. Raichus attack Circle Circuit ger
20 i skada för varje Pokémon hon har på Bänken. Just nu har hon en till Raichu
och två Golbat på Bänken. Hur mycket skada ger Raichu vid en attack?

Malva har 2 st Zubat på Bänken och en Golbat. När hon utvecklar Zubat till
Golbat ger det henne 20 skada att dela ut och när hon utvecklar Golbat till
Crobat får hon 30 skada till att dela ut. Hur mycket skada kan hon sammanlagt
dela ut?

Malva spelar Stadiumkortet Sky Field, vilket säger att hon får ha upp till 8 Pokémon på Bänken. 
Om hon skulle ha fullt på Bänken, hur mycket skada ger Raichu då?

Malvas motståndare, Stefan, spelar med M Rayquasa EX. Hur många
gånger måste Raichu anfalla med Circle Circuit för att slå ut EX:en
om Malva har 4 Pokémon på Bänken?

Malva lägger kortet Silver Bangle på sin Raichu, vilket gör att
Raichus attack ger 30 till i skada. Hur många gånger måste Malva nu
anfalla med Raichu mot M Rayquasa EX för att slå ut EX:en?

 Stefan anfaller nu med M Rayquasa EX. Den
 ger 30 i skada för varje Pokémon Stefan har på
 Bänken och han har just nu 3 stycken. Slår han
 ut Raichu på en attack?

Malva tar till sina fladdermöss! Hon utvecklar sina Zubat till Golbat, vilket ger henne 20 extra 
skada att dela ut. Hon har även en Golbat på Bänken som hon utvecklar till en Crobat vilket ger 
henne 30 skada till att dela ut. Hon anfaller sedan med Raichus attack Circle Circuit och har 7 
Pokemon på Bänken och Raichu har fortfarande Silver Bangle! Hur mycket skada kan Malva ge 
Stefans M Rayquasa sammanlagt? Slås den ut? 
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