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Naam:  Datum: 

Klas:  Klasnummer: 

TAAK 15Taak na blok 2 – les 18

Bekijk de temperatuur van de voorbije week.1
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De maximumtemperatuur op dinsdag is  .

Wanneer is de maximumtemperatuur het hoogst? 

Bereken het verschil tussen de minimum- en de  

maximumtemperatuur op maandag? 

Bekijk het staafdiagram aandachtig.

Beantwoord de vragen op de ommezijde.
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Ik vond de taak  Ik maakte de taak alleen.

 Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders: 

Op welke dag had de zoo meer bezoekers dan de bioscoop? 

Op welke dag had de bioscoop juist 300 bezoekers? 

Hoeveel bezoekers had de zoo minder dan de bioscoop op vrijdag?

Op welke dag was de zoo gesloten?

Papa hangt in de kelder vijf rekken van 0,80 m lang. 

Hoeveel meter opbergruimte is er nu in de kelder?

Bewerking: 

Antwoord: 

Op zolder werden 4 legplanken geplaatst met elk een lengte van 3,40 m.

Hoeveel meter opbergruimte werd er gemaakt?

Bewerking: 

Antwoord: 

Een bouwvakker metselt 10 muren van elk 4,20 m lang.

Hoeveel meter werd door deze man gemetseld?

Bewerking: 

Antwoord: 

3

5 × 0,80 = 8 : 2 = 4

Er is nu 4 meter opbergruimte in de kelder.

4 × 3,40 = 2 × 6,80 = 13,60

Er werd 13,6 meter opbergruimte gemaakt.

10 × 4,20 = 42

De man heeft 42 meter gemetseld.

op maandag

op dinsdag

350 – 300 = 50 à 50 bezoekers minder

Op dinsdag, want toen waren er geen bezoekers.


