
1. Een groenteman koopt 100 sinaasappels voor 20
eurocent per stuk. Hij verkoopt ze voor een euro per
3 sinaasappels. Hij moet 13 sinaasappels weggooien.
Hoeveel is zijn winst?

2. Eén fijnschrijver kost € 0,3S.
Hoeveel moet je voor 1| dozrln betalen?

3. De zon komt op om 8.43 uur en gaat onder om 16.45 uur.
Hoe lang schijnt de zon op deze onbewolkte dag?
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4. Een tuin van 32 m lang en 25 m breed wordt
0,5 m opgehoogd. per m'kost dit € 12,50.
Hoeveel kost het ophogen van de tuin?

5. Over 38 dagen is Patricia jarig. Het is nu 4 mei.
Op welke datum is zijjarig?

6. Een krat me|24 flesjes'prik' kost € 1S,-. Hierbij is
inbegrepen het statiegeld van de krat (€ 3,-) en van
{e -flesjes 

(€ 0,1S per stuk). Hoeveel kost een flesje
'Prik' zonder statiegeld?

7. ln een boomgaard staan i4 pruimenbomen. Aan
elke boom hangen O0 kg pruimen. Eén zevende deel
van de pruimen wordt niet verkocht. Hoeveel kg
pruimen verkoopt de fruitteler?

8. Hoeveel munten van 20 eurocent is de helft van 6 euro?

9. Zes vrienden leggen ieder € S4,gO op tafel. Het
totale bedrag wordt nu onder 9 mensen verdeeld.
ledereen krijgt evenveel. Hoeveel krijgt ieder?

í0. ln slijterij 'Het Volle Vat'vult men zelf de flessen.
ln een fles gaat 0,7 liter. ln een vatzit nog 49 liter.
Hoeveelflessen kunnen daarmee gevuld worden?

Omcirkel het
goede antwoord

A. € 49,-
B. € 29,-
c. € 9,-
D. € 20,-

A. € 2J0
B. € 6,30
c. € 3,60
D. € 0,52

A.7 u en 58 min.
B. 8 u en 20 min.
C.8uen 2min.
D. 8 u en 42 mín.

A. € 50.000,-
B. € 5.000,-
c. € 1.000,-
D. € 10.000,-

A. 14 juni
B. 13 juni
G. 11juni
D.12 juni

A. € 0,45
B. € 0,50
G. € 0,30
D. € 0,35

A. 120 kg
B.720 kg
G. 140 kg
D. 840 kg

A. 10
B. 15
c.12
D.20

A. € 36,60
B. € 9,15
c. € 6,10
D. € 54,90

4.7
B. 70
c.343
D.700
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Aantal sommen goed . . .
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