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1. Twee mannen laden een vrachtauto met kisten groente.
Er gaan 15 kisten in de lengte en 6 kisten in de breedte.
Er komen 4 lagen op elkaar te staan.
Hoeveel kisten staan er op de vrachtauto?

2. Jantine koopt voor haar fiets een zadel en een ketting.
Zij betaalt € 12,-. Het zadel kost € 2,50 meer dan
de ketting. Hoeveel kost het zadel?

3. Een school telt 200 leerlingen. Op een dag ziin 10%
van de leerlingen ziek.
Hoeveel kinderen zijn er die dag op school?

Een automobilist rijdt van Amsterdam naar Parijs.
Op de wegenkaart is de afstand 15 cm. De schaal
van de kaart is 1:4.000.000.
Hoeveel km is die weg?

De koektrommel is voor ! gevuld. De koekjes wegen
samen 750 g. Hoe zwaar wegen de koekjes als de
trommelvol is?

Mevrouw Veringa heeft een tuin van 40 m2. Haar tuin
wordt met een halve meter opgehoogd. De grond
kost € 10,- per m'. Hoeveel kost het ophogen van de tuin?

Eén meler goede stof kost €26,-. Tante Corine
koopt 12i meter. Hoeveel moet zij betalen?

8. Een dozijn gummetjes kost € 2,60.
Hoeveel kost 1 gros?

Een kaartje bij een voetbalwedstrijd kost € 1,50 voor een
volwassene. Kinderen beneden de 16 jaar betalen € 0,50.
Bij een wedstrijd zíjn 500 bezoekers. Er zijn 10% kinderen
beneden 16jaar.
Voor hoeveel geld zijn er kaartjes verkocht?

Op 21 mei zegt Joost: 'Over precies 2 weken ben ik jarig.'
Welke datum is het dan?

Aantal sommen goed . . .
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6.

7.

9.

Omcirkel het
goede antwoord

A. 60
B. 24
c. 360
D. 90

A. € 2,50
B.€7,25
c. € 9,50
D. € 4,75

A. 170
B. 190
c. 160
D. 180

4.400 km
B. 500 km
G. 600 km
D. 150 km

A. 375 g
B. 750 g
C. 1150 g
D. 1125 g

A. € 200,-
B. € 400,-
c. € 100,-
D. € 500,-

A. € 38,-
B. € 39,-
c. € 42,-
D. € 33,-

A. € 26,-
B. € 5,40
c. € 31,20
D. € 144,-

A. € 70,-
B. € 700,-
c. € 675,-
D. €725,-

A. 4 juni
B. 3 juni
G.28 mei
D. 5 juni
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