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Naam:  Datum: 

Klas:  Klasnummer: 

TAAK 22Taak na blok 3 – les 12

Tip!

Zet bij de pijlen de woorden bruto, tarra en netto. 
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1

Vul het schema van deze containers aan. 

netto 20 ton 23 ton

tarra 3 ton 4 ton

bruto 22 ton 21 ton

2

netto tarra bruto  = netto  + tarra
netto  = bruto  − tarra
tarra  = bruto  − nettobruto

Het tarragewicht is het gewicht van de verpakking van een product.
Het nettogewicht is het gewicht van het product zelf.
Het brutogewicht is het gewicht van het product en de verpakking samen.

Bruto – tarra – netto

T 1

18 ton

2 ton

27 ton

tarra netto netto tarra

bruto bruto
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Joris kocht op eBay een tweedehands fiets voor 177,55 euro. 

Omdat fietsen er toch niet van kwam, verkocht Joris zijn fiets. 

De buurman kocht de fiets voor 180 euro.

Maakte Joris winst of verlies? 

Hoeveel? Bereken.

Bewerking: 

Antwoord: 

4

Vul dit schema verder aan. 

Niet alle kolommen kunnen worden ingevuld.

18 ton citroenen 26 ton druiven 11 ton limoenen

inkoopprijs 4 800 euro 18 500 euro

verkoopprijs 5 600 euro 22 250 euro

winst 800 euro

verlies 1 400 euro

3

Fred koopt een blik dadels. Op de weegschaal weegt het blik 1 500 gram. 

Op het blik staat ‘1 275 gram dadels’.

Hoeveel is het brutogewicht? 

Hoeveel is het nettogewicht? 

Hoeveel is het tarragewicht? 

5

Ik vond de taak  Ik maakte de taak alleen.

 Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders: 

1 500 gram 

1 275 gram 

1 500 – 1 275 = 225 gram 

7 000 euro

5 600 euro

3 750 euro

180,00 – 177,55 = 2,45 à € 2,45 

Joris maakte € 2,45 winst. 


