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1. Een akker is 3 hm lang en 90 m breed.
Wat is de oppervlakte?

2. Mijn zus verdient per jaar € 1g.S00,-. Elke maand geeft
zij € 975,- uit. Hoeveel houdt zij perjaar over?

3. Aukje is 5 maanden rang vergeten de contributie voor de
gymnastiekvereniging te betalen. Nu krijgt zij een
rekening van € 32,50 voor deze 5 maanden.-
Hoeveel bedraagt de contributie per jaar?

4. Janneke woog 3 maanden geleden 21kg. Nu is zij
2500 g zwaarder geworden.
Hoeveel weegt Janneke nu?

5. Hans koopt 3 frikandellen en 4 zaKles patat.
Eén frikandel kost € 0,80. Hij moet € 2,40 betaten.
Hoeveel kost I zalge pataÍ?

6. De omtrek van een hockeyveld is 300 m. De breedte
is 50 m. Wat is de lengte?

7. Een aquarium is 6 dm lang en 40 cm breed.
Het water moet 20 cm hoger komen te staan.
Hoeveel liter water moet er bij?

Omcirkel het
goede antwoord

A. 180 m,
8.27.000 m2
c. 2.700 m,
D. 780 m2

A. € 6.800.-
B. € 11.700,-
c. € 7.900,-
D. € 7.200,-

A. €72,-
B. € 65,-
G. € 78,-
D. € 39,-

A.2521 kg
B. 46 kg
C. 271 " kg
D. 232 kg

A. € 1,25
B. € 1,35
c. € 1,55
D. €2,40

A. 125 m
B. 100 m
C.250 m
D.200 m

A. 480 liter
B. 48 liter
C.4800 liter
D. 4,8 liter

A. € 21,45
B. € 3,30
c. € 39,60
D. € 42,90

A. weet ik niet
B. Toko
G. even duur
D. Droge Korrel

A. € 3,30
B. € 6,65
c. € 4,75
D. € 9,95
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9.

Peter bezorgt 1 keer per week 165 wijkkranten.
Voor elke krant krijgt hij 2 eurocent.
Hoeveel verdient Peter per kwartaal?

Een grote zak ríjst van 4 kg van het merk 'Droge
Korrel' kost € 8,60. Een zak rijst van 5 kg van Éet
merk'Toko' kost € 10,20. Welk merk is hèt voordeligst?

í0. lk reis een week lang elke dag van Hoek van Holland
naar Rotterdam. Een retour met de trein kost per dag
€ 9,95. Een weekabonnement kost € 63,_
Hoeveel voordeliger is het weekabonnement?

Aantal sommen goed. . .

22


