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1. Meneer Holster moet van Den Haag naar Eindhoven.
Dat is een afstand van 140 km. Hij vertrekt om 9.30 uur
en rijdt met een gemiddelde snelheid van 70 km per uur.
ln Breda krijgt hij bandenpech. Het oponthoud duurt
3 kwartier. Hoe laat komt hij in Eindhoven aan?

2. Linda is over 40 dagen jarig. Het is nu 5 mei.
Op welke datum is Linda iarig?

3. ln slijterij 'De Witte Vlek' mag ie zelf de flessen vullen.
ln een fles gaat 0,7 liter. ln een vat zit nog 42 liter.
Hoeveelflessen kunnen hiermee gevuld worden?

4. Benno heeft 68 plaatjes. Hij raakt er 25% kwijt.
Hoeveel plaatjes heeft hij nog?

5. De familie Snel gaat met de trein naar Leeuwarden.
De trein die om 17.49 uur moet vertrekken heeft
16 minuten vertraging. Hoe laat vertrekt de familie nu?

6. Martin rijdt op zijn brommer naar Winterswijk.
De afstand is 56 km. Hij rijdt gemiddeld 24 km per uur.
Hoe lang doet hij over de heen- en terugreis?

7. Een blad papier heeft een lengte van 34 cm en een
breedte van 22 cm. Hoeveel dm is de omtrek?

8. Een veehandelaar koopt een paard voor € 1950,-.
Een week later verkoopt hij het paard weer.
Hij verliest dan I deel.
Hoeveel geld kriigt hij voor het paard?

9. De directeur van basisschool 'De Ouverture' bestelt
5 dozen potloden. ln iedere doos zit 1 gros.
Hoeveel potloden krijgt hij?

10. Op een plein van 30 m lang en 15 m breed liggen
vierkante tegels. Eén zijde is 30 cm.
Hoeveel tegels liggen er op dat plein?
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Omcirkel het
goede antwoord

A. 11.15 uur
B. 12.15 uur
G. 11.30 uur
D. 11.45 uur

A. 13 juni
B. 14 juni
G. 15 juni
D. 16 juni

4.600
8.294
c. 60
D.6
A.17
8.51
G.85
D.93

A. 17.48 uur
B. 17.31 uur
C. 18.05 uur
D. 18.29 uur

A. 2 uur en 20 min.
B. 140 min.
C. 4 uur en 40 min.
D. 4 uur en 30 min.

A.112 dm
B. 7,48 dm
c. 11,2 dm
D. 56 dm

A. €2340,-
B. € 1930,-
c. € 1911.-
D. € 1560,-

A. 60
B. 180
c.720
D.600

A. 500
B. 5000
c. 450
D.4500
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