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1. Een plein is 30 m lang en 15 m breed. Er liggen
tegels van 30 bij 30 cm.
Hoeveel tegels liggen er op het plein?

Een boer koopt een tractor voor € 1750,-. Een week
later verkoopi r'ij Oe tractor met I deel verlies.
Hoeveel geld krijgt de boer voor de tractor?

De directeur van een school heeft 6 dozen
potloden besteld. ln elke doos zit een gros.
Hoeveel potloden komen er op school?

4. Van 280 kralen krijgt Josien ] deel, Annette ! Oeel

en de rest mag Rita hebben.
Hoeveel kralen krijgt Rita?

5. Een blad papier heeft een lengte van 3,6 dm en een
breedte van 24 cm. Hoeveel cm is de omtrek?

Mevrouw de Vries rijdt van Schiedam naar Deventer
en weer terug. De afstand Schiedam - Deventer is
135 km. Zijrljdt gemiddeld 90 km per uur.
Hoe lang doet zij over de heen- en terugreis?

De heer C.D. Speler koopt een cd-speler (€ 350,-)
met 2 luidsprekers (€ 124,50 per stuk), 6 cd's van € 21 ,'
per stuk en een draagbare tv voor € 385,-. Hij moet
het tiende deel meteen betalen, de rest komt later.
Hoeveel moet meneer C.D. Speler meteen betalen?

Als 12 L "nuuneen bedrag €124,- is, hoe groot is
dan het hele bedrag?

Loes heeft € 2,50. Kim heeft 3 keer zoveel.
Hoeveel hebben zii samen?

Op onze klok is het kwart voor acht, maar de klok loopt
40 minuten achter.
Hoe laat is het?

Omcirkel het
goede antwoord

A. 500
B. 450
c.4500
D. 5000

A. € 2100,-
B. € 1400,-
c. € 1662,50
D. € 1837,50

A.720
B.864
c.216
D. 72

A. 70
B. 80
c.140
D.210

A. 60 cm
B. 864 cm
C.120 cm
D. 110 cm

A. 1 u en 50 min.
B. 3 uur
G. 1 u en 30 min.
D. 3 u en 40 min.

A. € 111,-
B. € 98,55
c. € 1089,-
D. € 1110,-

A. € 1240,-
B. € 992,-
c. € 15,50
D. € 868,-

A. € 7,50
B. € 12,50
c. € 10,-
D. € 5,-

A.8.35 uur
8.8.30 uur
G.8.15 uur
D. 8.25 uur
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