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Omcirkel het
goede antwoord

1.

2.

ln slijterij 'De Gulle Têug'vult de slijter zelf ziin wijnflessen.
ln één fles kan 0,7 liter. ln een vatzit 105 liter.
Hoeveel flessen kan hij daarmee vullen?

Albert maakt zijn huiswerk van 18.1 5 uur tot 19.30 uur.
Erik doet er 15 minuten korter over.
Erik begint om 18.45 uur. Hoe laat is hij klaar?

A. 1500

B.

735

D.

150

c.

15

A. 19.45 uur
8.20.00 uur
C.20.30 uur
D. 21.30 uur

3.

ln een tuin staan 14 perenbomen. Aan elke boom
hangt 60 kg peren. Bij de pluk blijkt ] Oeet rot te zijn.
Hoeveel kg goede peren leveren de bomen totaal op?

A. 840 kg
B. 120 kg
C. 960 kg

D.720 kg

4.

Simone is 1B jaar. Alex is 29 jaar en Sascha 20 iaar.
Over hoeveel jaar ziln ze samen 100 iaar?

A.

11 jaar

B. 33 jaar
C. 36 jaar

D.239 jaar

5.

6.

7.

8.

9.

€
c. €

Pluto eet per dag 150 g vlees van € 0,60 per 100 g,
200 g brokken van € 0,25 per 100 g.
Ook eet hij nog wat fruit of groente voor € 0,25 per dag.
Hoeveel kost Pluto per week?

A.
7,70
B. € 10,05

Het is vandaag woensdag 29 iuli.
Welke datum is het volgende week zaterdag?

A. 7 augustus

Mevrouw Secuur koopt in de uitverkoop 2 blouses
van € 19,50 per stuk en 3 paar sokken van € 2,25
per paar. Zijbetaalt met 3 biljetten van 20 euro.
Hoeveel kríjgt zij terug?

A. € 13,25
B. € 14,25

Onze achtertuin is 9 m lang en 6 m breed.
Het derde deel van de tuin wordt betegeld.
Voor 1 m2 heb je 12 tegels nodig.
Hoeveel tegels zijn er totaal nodig?

4.432
B.120

De leraar zegl:'Onze groep bestaatvoor
uit jongens.

I

D.

1,65

€ 11,55

B. 8 augustus
C. 9 augustus
D. 6 augustus

c.€ 14,75
D. € 39,-

c.

108

D.216
deel

'Dat klopt,' zegt Arjo, 'want er zijn 18 meisjes.'
Hoeveeljongens telt de groep?

10. Alle kleuren wol kosten per knot van 100 g € 5,95.
Per 3 knotten € '15,-. lk heb 800 g wol nodig om
twee mooie truien te breien. Hoeveel moet ik betalen?

4.9

B.12

c.24

D.6

A.€ 47,60
B. € 41,05
c. € 41,90
D. € 42,-

I

<s

Aantal sommen goed . . .
13

P

