
REDACTIESOMMEN 18

1. Een schutting van 12 m lang en 1.50 m hoog wordt
aan beide kanten geschilderd.
Hoeveel m2 wordt er geschilderd?

2. Een leraar verdient per maand € 1825,-. Hij geeft
per maand € 1650,- uit.
Hoeveel houdt hij per jaar over?

3. Een fles Cica Colo van 2liter kost € 1 ,50. Een Pepi
Colo van 1 liter kost € 0,75.
Welk merk is het voordeligst?

4. Meneer Moeilijk is 7 maanden lang vergeten de
contributie van de biljartclub te betalen. Nu krijgt hij een
rekening van € 97,30. Hoeveel is de contributie per jaar?

5. De omtrek van onze achtertuin is 42 m, de breedte is 5 m.
Hoeveel m is de lengte?

6. Peter brengt elke week 1700 reclamefolders rond.
Voor elke folder krijgt hij 1 eurocent.
Hoeveel verdient Peter per kwartaal.

7. Een zak tarure weegt 70 kg. Bakker De Geus haalt er
1500 g uit. Hoeveel kg zit er nog in de zak?

8. Vader koopt voor de tuin 5 vlijtige liesjes en 15 viooltjes.
Hij moet € 9,50 betalen. Eén vlijtig liesje kost € 1,-.
Hoeveel kost één viooltje?

9. De entree van het golfslagbad kost € 2,50. Als je een
1O-baden kaart koopt, betaal je € 23,50.
Hoeveel is dat per keer voordeliger?

10. Het aquarium op school is 7 dm lang en 4 dm breed.
Peter laat er 3 dm water in lopen.
Hoeveel dm3 water zit er dan in het aquarium?

Omcirkel het
goede antwoord

A. 54 m2
B. 36 m'
C.27 m2
D. 18 m2

A. € 175,-
B. € 1750,-
c. € 2'100,-
D. € 34,75

A. Cica Colo
B. Pepi Colo
C. even duur
D. weet ik niet

A. € 13,90
B. € 166,80
c. € 681,10
D. € 83,40

4.37 m
8.32 m
G. 18,5 m
D. 16 m

A. € 17,-
B. € 408,-
c. € 22,10
D. € 221,-

A. 69,5 kg
B. 68,5 kg
C. 55 kg
D. 1430 kg

A. € 0,30
B. € 0,40
c. € 0,50
D. € 0,60

A. € 21,-
B. € 2,50
c. € 1,50
D. € 0,15

4.840 dm3
B. 84 dm'
C. 8,4 dm3
D. 0,84 dm3

Aantal sommen goed . . .
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