REDACTIESOMMEN 7
Omcirkel het
goede antwoord

1.

2.

3.

Op een motorcircuit wordt een wedstrijd van 10 ronden
gehouden. Het circuit is 30 km lang. De start is om
15.05 uur. De winnaar finisht om '17.35 uur.
Hoeveel km rijdt hij gemiddeld per uur?

A. 100 km
B. 120 km
C.300 km

Een vliegtuig vertrekt om 15,15 uur van Schiphol.
Het komt om 23.15 in New York aan. De gemiddelde
snelheid is 980 km per uur. Hoeveel km is de afstand
Schiphol - New York?

A.8820 km
8.6860 km

Om een vierkant gazon van 50 bij 50 m worden
bomen geplant. De bomen staan steeds 5 m van elkaar.
Hoeveel bomen zijn er nodig?

A.40
8.41
c.44

D. 150 km

C.

980 km
D. 7840 km

D.50

4.

Een handelaar koopt 480 eieren. Het derde deel is
gebroken. Hoeveel eieren zijn er nog heel?

4.240
8.480
c.320
D. 160

5.

Het is vandaag 5 december.
Welke datum is het over 3 weken?

A. 26 december
B. 25 december
G.31 december
D. l januari

6.

Greg staat 's morgens om 8.10 uur op, Hij heeft een
afspraak bij de tandarts om 10.35 uur.
Hoeveel tijd heeft hij nog voor hij bij de tandarts moet zijn?

A. 2 uur en 30 min.
B. 2 uur en 25 min.
C. 3 uur en 25 min.
D. 2 uur en 15 min.

7.

Op een plein liggen 75 tegels in de lengte en 50 tegels
in de breedte.
Hoeveel tegels liggen er op het plein?

A.
B.

125
250

c.3750
D. 3850

8.

Ruud krijgt elke week € 2,50 in zijn spaarpot.
Hoeveel geld heeft hij na I jaar in zijn spaarpot?

A. € 100,B.
25,-

€

c. € 125,D. € 130,-

9.

Koen koopt bij de bakker 15 stroopwafels. Drie
stroopwafels kosten € 0,45.
Hoeveel moet Koen betalen?

A. € 6,75
B. € 2,25

c. € 1,35
D. € 0,15

10. Vandaag zijn er 6 meisjes en 4 jongens in het clubhuis.
Gisteren waren er drie keer zoveel meisjes.
Hoeveel kinderen waren er gisteren?

A. 18
8.30

c.32
D.22

Aantal sommen goed. . .
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