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Taal

De opgaven 1 en 2 horen bij de tekst die hieronder 
staat. Het is een fragment uit ‘De wereld in het 
donker’ van Bas van Lier. Lees eerst de tekst en 
maak daarna de opgaven.

Iemand van 75 jaar heeft in zijn leven �5 jaar 
geslapen. Ga maar na: een mens slaapt gemiddeld 
acht uur per dag, een dag heeft �4 uren. Dus een 
mens verslaapt een derde van zijn leven. Ben je nu 
tien jaar, dan heb je al meer dan drie jaar liggen 
slapen. Als je bedenkt wat je in die tijd allemaal 
had kunnen doen, dan kun je wel eens spijt krijgen 
van al dat geslaap. Waarom slapen we dan toch? 
Blijf gewoon wakker en je kunt honderden films 
zien, duizenden boeken lezen en eindeloos 
internetten. Al zou je dat willen, het lukt je gewoon 
niet. Je kunt één nacht wakker blijven, en wie weet, 
heel misschien wel twee. Maar er komt een 
moment dat je onherroepelijk in slaap valt. Dat 
komt doordat je zonder slaap niet kunt overleven. 
Je lichaam heeft op vaste tijden slaap nodig. Om 
nieuwe energie op te doen en om alle indrukken 
van de dag te verwerken.

Het zijn ook niet je vader en moeder die bepalen 
wanneer je gaat slapen. Het moment waarop je 
moet slapen, wordt geregeld door een klok in je 
hersenen. Die klok heet de biologische klok en die 
regelt het ritme van je leven. Hij verdeelt je leven
in perioden van ongeveer een dag en zorgt ervoor 
dat je steeds rond dezelfde tijd zin hebt om zeven 
of acht uur te gaan slapen. Er zit nog een klok in je 
hoofd. Die regelt je lichaamstemperatuur. Als je 
slaapt, is je lichaam iets kouder dan wanneer je 
wakker bent. De warmteklok zorgt er dan ook voor 
dat vlak voordat je wakker wordt je temperatuur 
weer wat omhoog gaat.

Opgave 1
Lees: Al … verwerken. (r. 11 t/m 18)
Met welke bedoeling heeft de schrijver dit stukje vooral 
geschreven? 

Dit stukje is vooral bedoeld om ...
A  je de goede raad te geven om op vaste tijden te 

gaan slapen.
B je te informeren hoe lang je wakker kunt blijven.
C  je te waarschuwen dat je na enige tijd 

onherroepelijk in slaap valt.
D je uit te leggen waarom je niet zonder slaap kunt.

Opgave 2
Lees: Het … gaat. (r. 19 t/m 31)
Welke tussentitel past het best bij dit stukje?

A Dag en nacht
B Je moet op tijd naar bed
C Klokken in je hoofd
D Te veel slaap is niet goed

In opgave 3 gaat het om het dikgedrukte woord, 
waar twee betekenissen bij staan.

Opgave 3
Vul de zin aan.
Als je in de finale komt, dan …

1 moet je nog één wedstrijd spelen.
� gaat daarin de beslissing vallen.

A Alleen 1 is juist.
B Alleen � is juist.
C 1 en � zijn allebei juist.
D 1 en � zijn allebei fout.

De opgaven 4 en 5 bestaan uit vier zinnen. De vraag 
is steeds:
In welke zin is het schuin- en dikgedrukte woord 
fout gespeld? 

Opgave 4
A  Deze schoenen passen perfect onder mijn nieuwe 

rok.
B  In het herfstseizoen worden er weinig ijsjes 

verkocht.
C Mijn vader geeft op zaterdag orgelessen.
D  Vandaag stappen Nora en Mark in het 

huwelijksbootje.

Opgave 5
A De atleet startte in de tweede groep.
B Ik heb mijn abonnement verlengd.
C Onze vroegere buren smeetten met geld.
D We hoefden niet te komen.
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Rekenen

Opgave 6

jongens

cultuur en maatschappij
Profielkeuze

       11%
comb./geen 3%

natuur en
techniek
20%

economie en
maatschappij

50%

     natuur en gezondheid
16%

�500 jongens kozen het profiel ‘economie en 
maatschappij’.
Hoeveel jongens kozen dan het profiel ‘natuur 
en techniek’?

A 1�5  C 500
B �50  D 1000

Opgave 7

Yannick gaat tegels leggen in zijn kamer. 
De tegels zijn 50 cm bij 50 cm.
Hoeveel tegels heeft hij nodig?

A 11 C ��
B 15 D 30

Opgave 8
De directeur bestelt voor het kantoor 
�000 balpennen. Die kosten samen 500 euro.
Hoeveel is dat per balpen?

A € 0,04 C € �,50
B € 0,�5 D € 4,-

Opgave 9

Janneke weegt �,088 kg sinaasappels en 
3,910 kg mandarijnen af.
Hoeveel ongeveer kosten de sinaasappels en 
mandarijnen samen?

A 6 euro C 10 euro
B 8 euro D 18 euro

Opgave 10

Het is oudejaarsavond.
Hoe lang duurt het nog tot middernacht?

A 3 uur en 3 kwartier
B 3 uur en 35 minuten
C 4 uur en �5 minuten
D 4 uur en 35 minuten
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Studievaardigheden

Opgave 11
Op de school van meester Jasper wordt altijd de vlag 
uitgehangen op Koninginnedag. Hij wil weten aan 
welke regels hij zich dan moet houden.
In welk hoofdstuk kan hij dat lezen?

Voorwoord
De geschiedenis van de vlag
Wanneer wordt er gevlagd?
Hoe wordt er gevlagd?
Soorten vlaggen
Vlaggen en heraldiek
Het ontwerp van een vlag
Vlag en Politiek
Internationale vlaggen
Waar staat wat in dit boek?
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Opgave 12
Wat is een droom eigenlijk? Je kunt hem niet 
vastpakken. En als je pech hebt, kun je je hem niet 
eens herinneren. Je ligt lekker in je bed te slapen. Je 
rust uit en denkt nergens aan. Hoewel, dat denk je 
maar. Want je hoofd werkt op volle toeren. Alles wat je 
die dag beleefd hebt, ben je op dat moment aan het 
verwerken. Zonder dat je dat weet. Ervaringen die in je 
hoofd blijven hangen, komen vaak terug in je droom. 
Je verwerkt dus de gebeurtenissen die je meegemaakt 
hebt. 
Soms bereiden dromen je voor op de toekomst. Als je 
bijvoorbeeld in het weekend iets heel leuks gaat doen. 
Die week ervoor heb je er dan vast al een droom over 
gehad.

Hoe kun je de informatie in bovenstaand stukje het 
beste samenvatten?

A  Als je lekker in je bed ligt te slapen, rust je uit en 
denk je nergens aan. Maar soms droom je ook 
nog.

B  Dromen zijn eigenlijk bedrog. Je kunt ze niet 
vastpakken. En als je pech hebt ben je ze alweer 
vergeten als je wakker wordt.

C  Ervaringen blijven soms in je hoofd hangen. En 
soms moet je ook al vooruit denken aan dingen die 
nog gebeuren gaan.

D  In je dromen verwerk je dingen die je bezig 
houden; gebeurtenissen die je hebt meegemaakt 
of die je nog te wachten staan.

Opgave 13
Sportbeoefening jongens en meisjes
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Sportbeoefening jongens en meisjes

Welke sport wordt twee keer zoveel door meisjes als 
door jongens beoefend?

A aerobic C schaatsen 
B atletiek D tennis

Opgave 14
Wedstrijdschema dames enkel

voorronde kwart
finale
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Patricia
-
Rantje
-
Petra
-
Manja
Franziska
Ingrid
Annemieke
-
Esther
Wiepke
Marianne
-
Bettine
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..........
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..........

..........

..........

..........

Bettine

Bettine speelt in de halve finale.
Wie van de volgende meisjes kan volgens dit schema 
in de halve finale de tegenstander van Bettine zijn?

A Patricia C Annemieke
B Petra D Marianne
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Opgave 15
Sneeuwval

Welk weerbericht voor Nederland past het best 
bij deze dag?

A  “Sneeuw in het oosten en zuiden. In het westen en 
noorden droog.” 

B  “Sneeuw in het noorden, in het zuiden droog.”
C  “Sneeuw in het oosten en noorden, in het zuiden 

en westen droog.”
D “Sneeuw in het hele land.”
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Wereldoriëntatie

Opgave 16
Wedstrijdzwemmer

Deze zwemmer heeft een zwempak dat lijkt op 
de huid van een haai.
Waardoor kan de zwemmer in zo’n zwempak 
sneller zwemmen?

A  Hij heeft zo minder last van weerstand in 
het water.

B  Hij heeft zo minder moeite met de 
keerpunten.

C  Hij kan zo de zwembewegingen van een 
haai nabootsen.

D Hij kan zo langer onder water blijven.

Opgave 17
Hunebed

Welk terrein of welk gebouw heeft 
tegenwoordig dezelfde functie als een hunebed 
in de prehistorie?

A een kerkhof C een rechtbank
B een pakhuis D een theater

Opgave 18
Goden uit het hindoeïsme

Nadine is op vakantie geweest. Zij heeft veel 
tempels bezocht. Die tempels zijn gewijd 
aan Krishna, Ganesch en Shiva, goden uit de 
godsdienst van de Hindoes. 
In welk land is Nadine geweest? 

A in India C in Saoedi-Arabië
B in Japan D in Spanje
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Opgave 19
Zwangerschap

Deze mevrouw is zwanger. 
Bij welke dieren komt ook zwangerschap voor?

A bij baarzen C bij muizen
B bij kikkers D bij ooievaars

Opgave 20
Gevaarlijke haaien

N

Reunion-
eilanden
12

Californië
33

Brazilië
50

Florida
222

Australië
37

Hawaii
35

Japan
10

Hong Kong
6

Zuid-Afrika
69

Op de kaart zie je waar en hoe vaak tussen 1990 en �000 mensen zijn aangevallen door haaien. 
In welk water zijn de meeste slachtoffers gevallen?

A in de Atlantische Oceaan 
B in de Indische Oceaan
C in de Noordelijke IJszee
D in de Stille Oceaan

Einde van deze toets
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Lijst van goede antwoorden
1 D 11 C
2 C 12 D
3 C 13 B
4 C 14 C
5 C 15 A
6 D 16 A
7 D 17 A
8 B 18 A
9 C 19 C
10 B 20 A


