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1. Moeder haalt spullen om haar fiets op te knappen.
Op-d.e 

1e_l<91ing van de fietsenmaker staat: 1 busje witte
verf à € 5,25; 1 stel jasbeschermers à € g,75;
2 binnenbanden à € 8,50; 1 verfkwastje à € 2,50.
Hoeveel moet zij betalen?

2. De oppervlakte van Nederland is ongeveer 36.000 km2.
Zes procent van de oppervlakte is OéOekt met bos.
Hoeveel km2 bos heeft ons land?

3. Een jack van € 80,- kost in de uitverkoop €72,-.
Hoeveel % korting krijg je?

4. Corjan heeft een krantenwijk. Elke dag, behalve op
Í9ryu9, bezorgt hij 125 kranten. Voor etke krant krijgt
hij 3 eurocent. Hoeveel verdient Corjan per week?

5. Langs een stuk land van 172 m bij 152 m plant een
boer bomen. De bomen staan 4 m uit elkaar.
Hry begint op een hoek. Hoeveel bomen plant de boer?

6. Sommige atleten lopen de 100 m in 10 seconden.
Hoe groot is hun snelheid per uur?

7. Twee muren van de logeerkamer worden geschilderd.
ledere muur is 4 m lang en 3 m hoog. In eén bus zit
verf voor4 m2. Hoeveel bussen vert-zijn er nodig?

8. Martin gaat om 20.00 uur naar bed. Hij slaapt in
om 20.30 uur. De volgende morgen wordt hij om
7.00 uur wakker. Hoe lang heeft hij gestapeá?

Omcirkel het
goede antwoord

A. € 36,75
B. € 32,50
c. € 33,50
D. € 50,25

A. 6000 km2
B. 600 km'
C. 216 km2
D.2160 km2

A. 1Oo/o

B.110%
c. 9%
D. goÁ

A. € 22,50
B. € 37,50
c. € 7,50
D. € 32,50

4.648
B. 161
c.162
D. 163

A. 6 km/h
B. 10 km/h
G. 60 km/h
D. 36 km/h

4.12
8.8
c.6
D.3

1

A. 132 uur
B. 101 uur
C. 9l uur
D. 11 uur

4.300
B. 100
c.125
D. 25

A.54
B. 18
c.9
D.6

9. Noor verliest op weg naar huis I Oeet van haar kralen.
Als ze thuis komt heeft ze er nog 75 over.
Hoeveel kralen hadzij eerst?

10. Op de boomplantdag planten 2T kinderen struiken
en bomen. Voor het planten van de struiken worden
ze in groepjes van 3 verdeeld. Elk groepje plant 2 struiken.
Hoeveel struiken planten de kinderón?

Aantal sommen goed. . .
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