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1. Een treín vertrekt om 8.45 uur en komt om 10.30 uur aan.
Hoeveel minuten duurt de reis?

2. Vandaag zijn er 150 kinderen op school.
Eén derde deel is ziek. Hoeveel kinderen zijn er
op school als er niemand ziek is?

3. We gaan op vakantie naar Amersfoort. We moeten 'Í10 km
rijden. Onze auto rijdt gemiddeld 88 km per uur. Ondenrueg
drinken we iets in een wegrestaurant. Dat duurt 40 minuten.
Hoe laat zijn we in Amersfoort als we om 9.00 uur vertrekken?

4. Vijf kinderen verdelen een som geld. Elk kind kríjgt € 12,-.
Hoeveel zou ieder krijgen als ze het geld met z'n drieën
hadden gedeeld?

5. De zon komt op om 5.30 uur. De nacht heeft 8 uur geduurd.
Hoe laat is de zon de vorige dag ondergegaan?

Omcirkel het
goede antwoord

A. 145 minuten
B. 195 minuten
C. 115 minuten
D. 105 minuten

A. 50
8.200
c.450
D.225

A. 11.30 uur
B. 10.55 uur
G. 10.20 uur
D. 11.00 uur

A. € 7,20
B. € 4,-
c. € 20,-
D. € 8,-

4.22.30 uur
B. 9.30 uur
G. 21.30 uur
D. 15.30 uur

A. Alwin
B. Richard
C. Peter
D. Jan

4.216
B. 230
c. 10
D. 24

A. 1 fout
B. meer dan 1 fout
G. minder dan '1 fout
D. 20 fout

A. rood
B. wit
C. blauw
D. groen

A. 1 uur en 20 min.
8.40 min.
C. I uur en 30 min.
D. 3 uur

6. Vier vrienden hebben voor hun club € 1'12,- verdiend
met karweitjes. Alwin verdiende I deel, Richard ] deel
en Peter f deel. Jan verdiende de rest.
Wie verdiende het meest voor de club?

7. Een winkelier koopt 240 eieren Hij laat een doos vallen.
Nu is er ,,fo deel stuk.
Hoeveel eieren kan hij nog verkopen?

8.

9.

Janneke, Hanny, Corine en Angela maken totaal 5 fouten
in hun rekenwerk.
Hoeveel is dat gemiddeld per kind?

Donny koopt 2 zalges snoep. ln elk zakje zitten
8í snoepjes in 4 kleuren. fr deel is rood, ] deel is
wit en fi deel is blauw. De rest is groen.
Van welke kleur zijn de meeste snoepjes?

Harry rijdt op zijn brommer naar Vlissingen.
De afstand is 36 km. Hij rijdt gemiddeld 24 km per uur.
Hoe lang duurt de heen- en de terugreis?

€
p

10.

Aantal sommen goed . .
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