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Naam:  Datum: 

Klas:  Klasnummer: 

TAAK 43Taak na blok 6 – les 8

Recht evenredig of omgekeerd evenredig?

Lees de tekst.

Vul de zin aan.

Omkring wat past. 

Marthe plant een haag. Per meter heeft ze vijf plantjes nodig. De haag die ze wil 

planten, is 75 meter lang.  

Hoe langer de haag, hoe  planten Marthe nodig heeft.  

Het aantal planten is recht evenredig / omgekeerd evenredig met de lengte van de 

haag.

Sien wil een reis van 500 euro maken. Ze doet  

vakantiewerk en verdient in supermarkt MIXA  

50 euro per dag. In supermarkt MONA kan ze  

60 euro per dag verdienen. Moet ze dan langer of 

minder lang werken om 500 euro te verdienen? 

Hoe meer Sien per dag verdient, hoe  ze hoeft te werken.  

Het geld dat Sien verdient is recht evenredig / omgekeerd evenredig met het  

aantal dagen dat ze werkt.

Hanne typt een tekst voor de krant. Ze verdient per 

1 000 woorden 30 euro. Vandaag tikte ze een tekst 

van 5 000 woorden.  

Hoe meer woorden Hanne typt, hoe   

ze verdient. 

Het aantal woorden dat Sanne typt is recht evenredig / omgekeerd evenredig met 

het geld dat ze verdient.

1

meer

minder lang

meer
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Gust rijdt met de auto gemiddeld 100 km/uur. 

Hoeveel kilometer heeft hij na 3 uur afgelegd?

En na een half uur?

Gebruik de tabel.

  

afstand (in km)

tijd 

  

Antwoord 1: 

Antwoord 2: 

2

Indra wil met 10 000 plastic drankdoppen een tapijt 

leggen. Als ze dat alleen doet, duurt het 20 uur. Daar-

om besluit ze om het samen met vier vrienden te doen. 

Hoelang duurt het om met z’n vijven het tapijt te  

leggen? 

Hoelang duurt het om het tapijt met de hele klasgroep van 20 leerlingen te leggen?

Gebruik de tabel.

    
  

personen

uren

  
  

Antwoord 1: 

Antwoord 2: 

3

Ik vond de taak  Ik maakte de taak alleen.

 Ik kreeg hulp.

Opmerking ouders: 

5 × 4 ×

: 5 : 4

Met vijf personen duurt het 4 uur om het tapijt te leggen.

Met 20 personen kun je het tapijt in 1 uur leggen.

1 5 20

20 4 1

3 × : 2

3 × : 2

Gust heeft na 3 uur 300 kilometer afgelegd. 

Na een half uur heeft hij 50 km afgelegd.

100 300 50

1 uur = 60 min 3 uur 30 min


