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Naam:  Datum: 

Klas:  Klasnummer: 

TAAK 17Taak na blok 3 – les 1

Lees de zinnen en noteer de kans als een breuk.

De kans dat ik een jongen ben, is . 

De kans dat Rayan dit jaar op een zondag jarig is, is . 

De kans dat ik uit 52 speelkaarten een rode kaart trek, is . 

De kans dat ik met een dobbelsteen een vier gooi, is . 

De kans dat Joke willekeurig de letter ‘S’ uit het alfabet kiest, is . 

1

We weten voorlopig niet hoeveel volk er naar mijn verjaardagsfeest komt. 

Vul daarom het schema in. 

stoelen hapjes flessen drank servetten

vier gasten

twaalf gasten 12 36 6 21

twintig gasten

2

Lees de verhouding. 

Schrijf recht evenredig (RE) of niet recht evenredig (NRE).

De duur van mijn fietstocht en de afstand ervan? 

Mijn gewicht en de kleur van mijn haar? 

Het aantal koeken dat ik bij de bakker koop en het totaalbedrag? 

Het aantal verkochte pannenkoeken en de winst voor de Chiro? 

De afstand tot mijn oma en het aantal kussen dat ik haar geef? 

3
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Je hebt 1,5 kilogram graszaad nodig om 100 vierkante meter in te zaaien. 

Hoeveel graszaad heb je nodig voor 500 vierkante meter? 

Gebruik het schema.

Noteer een antwoord.

 
 

graszaad in kg

aantal m²

 
 

Antwoord: 

4

Voor 9 ijsjes betaal je € 3,60. 

Hoeveel moet je betalen voor 15 ijsjes? 

Gebruik het schema. 

Noteer een antwoord. 

  
  

aantal ijsjes

te betalen in euro

  
  

Antwoord: 

5

Ik vond de taak  Ik maakte de taak alleen.

 Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders: 

: 3 5 ×

: 3 5 ×

Ik betaal 6 euro voor 15 ijsjes.

9 3 15

3,60 1,20 6

5 ×

5 ×

Ik heb 7,5 kilogram graszaad nodig.

1,5 7,5

100 500


