
Verzin	zelf	de	vragen	

Procenten 
Nederland speel tijdens het EK in Oekraïne tegen Duitsland een poulewedstrijd. Het stadion is 

uitverkocht. Er zijn 3750 supporters van Oranje, 5291 Duitse supporters en 20191 neutrale 

supporters. Er zijn 691 mensen in Oranje gekleed en 31% van de Duitse supporters heeft een Duitse 

vlag meegenomen. Van de Oranjesupporters zijn 1010 mensen met de bus gekomen, 1531 mensen 

met het vliegtuig en de rest met de auto. 

Vraag 1: 

 

 

Vraag 2: gebruik hierin 1 of meerdere van de volgende woorden: meer, minder 

 

 

Algebra (KBL) 
Tijdens een voetbalwedstrijd van het EK wordt door veel mensen thuis gekeken. Vaak worden ook 

vrienden uitgenodigd om te komen kijken. Meestal worden er dan veel biertjes gedronken. 

Als er alleen maar mannelijke toeschouwers zijn, dan kun je uitrekenen hoeveel biertjes er tijdens de 

wedstrijd gedronken worden door gebruik te maken van de volgende formule: 

b = ½a
2
 + 3a 

waarin b het aantal biertjes is en a het aantal mannen. 

Als er ook vrouwen aanwezig zijn, maakt dat wel verschil voor het aantal biertjes dat gedronken 

wordt. Je kunt het dan uitrekenen met de volgende formule: 

b = 5a 

Vraag 1: 

 

 

Vraag 2: gebruik hierin 1 of meerdere van de volgende woorden: meer, minder 

  



Omrekenen 
Tijdens voetbalwedstrijden wordt soms in een wijk een groot scherm op straat neergezet. Dan 

kunnen de mensen uit de straat met elkaar naar de wedstrijd kijken. De buren gaan dat regelen. Om 

ervoor te zorgen dat er ook genoeg te drinken is, kopen ze Thuis-tapjes van Heineken of Amstel bier. 

In een Thuistapje zit 4 liter bier. In een glas kan 20 cl. De inkoopprijs van een Thuis-tapje is €6,-. Ze 

verkopen een glas bier voor €0,75. Gemiddeld drinkt iemand 3 glazen bier tijdens de wedstrijd. Er 

komen waarschijnlijk 35 mensen kijken.  

Vraag 1: gebruik hierin 1 of meerdere van de volgende woorden: meer, minder 

 

Vraag 2: gebruik hierin 1 of meerdere van de volgende woorden: te veel of te weinig 

 

Vraag 3: gebruik hierin 1 of meerdere van de volgende woorden: winst, verlies 

 

 

Oppervlakte en omtrek 
En voetbalstadion uit de Oekraïne ziet er uit zoals hiernaast 

getekend.  

De schaal van deze tekening is 1 : 1250 

Vraag 1:  

 

 

 

Vraag 2: gebruik 1 van de 2 woorden groter of kleiner 

 

 

 

Vraag 3: gebruik 1 van de 2 woorden oppervlakte of omtrek 

 


