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1. Een akker heeft een lengte van 2 hm en een breedte van
80 m . Hoeveel m2 is de oppervlakte?

2. Een kaartje voor de rolschaatsbaan kost € 2,25.
Als je een knipkaart voor 10 keer neemt betaal je € 19,50.
Hoeveel is dat voordeliger per keer?

3. Een bak is 6 dm lang en 4 dm breed. Het water in de
bak staat 20 cm hoog.
Hoeveel dm3 water zit er in die bak?

4. Sjaak zegt: 'Veertig procent van mijn zakgeld is € 4,-.'
Hoeveel zakgeld heeft Sjaak?

5. Een timmerman verdient € 32.500,- per jaar. Hij geeft
per maand € 1275,- uit.
Hoeveel houdt hij per jaar over?

6. Een sportzaal heeft een lengte van 2O m en een
breedte van 9 j m. Hoeveel m is de omtrek?

7. Mevrouw Achterbaks is 5 maanden vergeten de
contributie van de tennisclub te betalen. Zij krijgt een
rekening van € 72,50. Hoeveel is de contributie per jaar?

8. Een literpak appelsap van het merk'Apple' kost € 1,26.
Een pak'Apnat'van 5 dl kost € 0,63.
Welk merk is voordeliger?

9. De juf van groep 7 gaat met 31 leerlingen naar een
tentoonstelling. Zij moet voor zichzelf een kaartje
kopen van € 1 ,-. Ze betaalt totaal € 19,60.
Hoeveel is de toegangsprijs per leerling?

10. Een zak tarwe weegt 70 kg. Peter haalt er 2500 g uit.
Hoeveel kg zit er nog in de zak?

Aantal sommen goed . . .
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Omcirkel het
goede antwoord

A. 16.000 m2

B. 1.600 m'
C. 560 m'
D. 160 m'

A. € 0,30
B. € 0,50
c. € 3,-
D. € 1,95

A.480 dm"
B. 48 dm3
C. 4,8 dm3
D. 0,48 dm3

A. € 11,-
B. € 10,-
c. € 1,-
D. € 100,-

A. € 9.400,-
B. € 18.900,-
c. € 33.775,-
D. € 17.200i

A.380 m
B. 190 m
C.59m
D. 2el n

A. € 145,-
B. € 174,-
c. € 14,50
D.€246,-

A. Apple
B. Apnat
G. even duur
D. weet ik niet

A. € 0,63
B. € 0,60
c. € 0,55
D. € 0,50

A.2430 kg
B. 68,5 kg
c. 67,5 kg
D. 45 kg
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