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1.

11,11 – 1,111 =

 	

A. 9,009  		

2.

Een balk bestaat uit vier stukken van elk vier blokjes.
Elk stuk heeft een eigen kleur.

B. 9,0909  	

C. 9,99  		

D. 9,999  		

E. 10

D.  		

E.

Welk is het witte stuk?

 	

A.  		

3.

De getallen 144 en 220 geven bij deling door eenzelfde positief geheel getal beide rest 11.
Door welk getal wordt gedeeld?
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A. 7  		
4.

B. 		

B. 11  		

B. 1  		

B. 2:56  		

__

__

D. 10√ 2 		

C. 6 		

D. 7  		

E. 42

C. 2:57  		

D. 2:58  		

E. 2:59

 	

B. 8  		

C. 12  		

E. Dat hangt af van de plaats van D

B. 12  		

C. 15  		

D. 20  		

E. 24

M en N zijn de middens van de gelijke zijden van een gelijkbenige driehoek.
De oppervlaktes van drie delen staan in het plaatje hiernaast.
Wat is de oppervlakte van het deel met het vraagteken?
A. 3  		

10.

D. NOOD

Van een rechthoekige driehoek zijn de rechthoekszijden 6 en 8 cm lang. K, L en M zijn de middens van de zijden.
Hoeveel cm is de omtrek van driehoek KLM?
A. 10  		

9.

C. HOOP  	

Vierkant ABCE heeft zijden van 4 cm.
Driehoek CDE en vierkant ABCE hebben gelijke oppervlakte.
Hoeveel cm ligt punt D boven de grondlijn?

A. (4 + 2√ 3 )		

8.

E. 38

In een kamer hangt aan ieder van de vier muren een klok, maar ze lopen geen van alle gelijk.
De eerste klok wijkt 2 minuten af, de tweede klok 3 minuten, de derde 4 minuten en de vierde 5 minuten.
Op alle vier de klokken kijkend ziet Ismael op een zeker moment de tijden 6 voor 3, 3 voor 3, 2 na 3 en 3 na 3.
Hoe laat is het dan?
A. 2:55  		

7.

D. 19  		

De som van de cijfers van een positief geheel getal van zeven cijfers is 6.
Wat is het product van de cijfers?
A. 0  		

6.

C. 15  		

Anna stuurt Bram een boodschap die vercijferd is met het volgende systeem.
Elke letter wordt vervangen door een getal: A = 01, B = 02, C = 03, … , Z = 26.
Daarna wordt elk getal vervangen door de uitkomst van de berekening 2 x getal + 9.
De rij uitkomsten wordt naar Bram gestuurd. Hij heeft de rij 25, 39, 19, 38 ontvangen en wil deze rij ontcijferen.
Welke boodschap vindt Bram?
A. HEMD  	
B. HOED  	
E. Geen: Anna heeft een fout gemaakt

5.

C.  		

B. 4  		

C. 5  		

D. 6  		

E. 7

Een vierhoek heeft zijden van lengte 1 en 4, de lengtes van de andere twee zijn onbekend.
Door een van de diagonalen wordt de vierhoek opgedeeld in twee gelijkbenige driehoeken.
Deze diagonaal heeft lengte 2.
Wat is de omtrek van de vierhoek?
A. 9  		

B. 10  		

C. 11  		

D. 12  		

E. 13

11.

Als Lucas op een tafel staat en Daan staat op de grond, dan komt Lucas 80 cm boven Daan uit.
Als Daan op dezelfde tafel staat en Lucas op de grond, dan komt Daan een meter boven Lucas uit.
Hoeveel cm is de tafel hoog?
A. 20  		

12.

B. 80  		
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B. 3.  		

B. Lisa, Rachida, Sofie		
E. Sofie, Rachida, Lisa

C. Rachida, Sofie, Lisa

B. 2  		

C. 4  		

D. 6  		

E. 9

B. 113  		

C. 115  		

D. 116  		

E. 117

B. 9  		

C. 10  		

D. 11  		

E. 12

__

B. √ 2  		

__

C. 2√ 3 – 2	 D. p/2 		

E. 2

Hiernaast zie je twee rechthoekige driehoeken en een halve cirkel.
De grote rechthoekige driehoek heeft zijden 5, 12 en 13.
Wat is de straal van deze halve cirkel?
7
__

A. 3 		
20.

E. 6

In een rechthoek is een “gelijkzijdige driehoek” van rakende
cirkels getekend.
De lange zijde van de rechthoek is 6 cm.
Hoeveel cm is de afstand tussen de grijze cirkels?

A. 1  		
19.

D. 5  		

Een juwelier heeft 12 stukjes ketting van twee schakels.
Hij wil er één grote ketting van maken.
Daarvoor moet hij een aantal schakels openen (en later weer sluiten).
Wat is het kleinste aantal schakels dat hij moet openen?

A. 8  		
18.

C. 4  		

We hebben een lijst opeenvolgende positieve gehele getallen.
De lijst begint met 1. Dus 1, 2, 3, enzovoort. In totaal heeft de lijst 231 cijfers.
Wat is het laatste getal van de lijst?
A. 111  		

17.

E. 30

Het getal 259 • 34 • 553 eindigt op een aantal nullen.
Wat is het laatste cijfer vóór al deze nullen?
A. 1  		

16.

D. 24  		

Drie meisjes houden een hardloopwedstrijd. Vier toeschouwers doen elk een voorspelling.
De eerste: “Lisa of Sofie gaat winnen.”
De tweede: “Rachida eindigt achter Sofie.”
De derde: “Sofie eindigt vóór Lisa of ze wordt laatste.”
De vierde: “Sofie of Rachida wordt tweede.”
Na afloop van de race blijken alle voorspellingen goed te zijn.
In welke volgorde kwamen de meisjes over de finish?
A. Lisa, Sofie, Rachida  		
D. Sofie, Lisa, Rachida		

15.

C. 18  		

Een getal van vier cijfers heeft een 3 op de plaats van de honderdtallen. De som van de andere cijfers is ook 3.
Hoeveel van deze getallen zijn er?
A. 2  		

14.

D. 100 		 E. 120

Julia en Emma spelen een spelletje. Elk spelletje kent een winnaar.
Als Emma wint, dan moet Julia haar twee euro betalen. Wint Julia, dan moet Emma haar drie euro betalen.
Nadat er dertig spelletjes zijn gespeeld hebben beide meisjes evenveel geld als bij het begin.
Hoeveel keer heeft Julia gewonnen?
A. 6 		 B. 12  		

13.

C. 90  		

10
__

B. 3 		

C. 4		

13
__

D. 3 		


17
__

E. 3 

De figuur hiernaast bestaat uit een vierkant met zijde 4 cm, een vierkant met zijde 5 cm,
een driehoek met een oppervlakte van 8 cm2 en een grijs parallellogram.
Hoeveel cm2 is de oppervlakte van het grijze parallellogram?

A. 15  		

B. 16  		

C. 18  		

D. 20  		

E. 21

21.

In elk van de twaalf vakjes wordt een van de getallen 1 t/m 9 geschreven.
De sommen van de rijen moeten hetzelfde zijn en ook de sommen van de kolommen
moeten hetzelfde zijn.
Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken staan?
A. 1  		

22.
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23.

A, B, C, D, E, F, G en H zijn (op volgorde) de hoekpunten van een regelmatige achthoek.
Kies willekeurig een van de hoekpunten D, E, F, en G en trek het lijnstuk dat dit punt verbindt met A.
Kies vervolgens weer willekeurig een van dezelfde vier hoekpunten en verbind dit met B.
Wat is de kans dat je de achthoek nu hebt opgedeeld in precies drie gebieden?

27.

 	
 	
 	
29.

A. 35  		
D. 47  		

5
__

E.  8 

B. 3  		

C. 4 		 D. 9 		 E. 11

B. 5e  		
E. 13e

C. 7e  		

B. 37  		
E. 57

C. 42

Voor elk getal van drie cijfers bereken je het product van de cijfers. Daarna tel je alle producten op.
Wat is de uitkomst?
B. 452  		

C. 453  		

D. 245  		

E. 345

Trein G passeert een seinpaal in 8 seconden. Trein H passeert de seinpaal in 12 seconden in tegengestelde
richting. De treinen G en H passeren elkaar in 9 seconden.
Welke bewering is waar?
A. trein G is twee keer zo lang als trein H		
B. trein G is anderhalf keer zo lang als trein H
C. trein G is even lang als trein H		
D. trein G is half zo lang als trein H
E. je kunt de verhouding van de lengtes van de treinen G en H niet weten
Van elk getal kun je de cijfersom uitrekenen; dat is de som van de cijfers.
We noemen een positief geheel getal leuk als er geen kleiner getal is met dezelfde cijfersom.
Voorbeeld: 29 is leuk, want het is het kleinste getal, waarvan de som van de cijfers 11 is.
We tellen alle leuke getallen van drie cijfers op.
Wat is de uitkomst?
A. 4991  		

30.

1
__

D.  2 		

Een rechthoekig stukje papier ABCD van 4 bij 16 cm wordt
gevouwen langs de lijn MN zodanig dat punt C op punt A komt te liggen.
D gaat naar D’
Hoeveel cm2 is de oppervlakte van de vijfhoek ABNMD’ ?

A. 45  		
28.

3
__

C. 8 		

In een tabel van 15 rijen zijn de getallen 1 t/m 120 geschreven op de
manier van het plaatje.
Tel de getallen per kolom (van boven naar beneden) op.
Welke kolom vanaf links geteld heeft de grootste som?
A. 1e  		
D. 10e  		

 	

1
__

B.  4 		

Voor zekere positieve gehele getallen m en k is 2012 = mm(mk – k).
Welk getal is k ?
A. 2  		

26.

D. 8 		 E. 9

A. de lampjes kunnen nooit allemaal tegelijk aan zijn		
B. alle lampjes moeten aan zijn
C. de lampjes kunnen nooit allemaal tegelijk uit zijn		 D. alle lampjes moeten uit zijn
E. geen van deze vier is goed

1
__

25.

C. 6  		

Vijf lampjes zijn allemaal uit. Iedere keer als Ismael de schakelaar van een lampje omzet, zet Lisa die van een
ander lampje om.
Ismael zet tien keer een schakelaar om.
Wat kun je zeggen van de lampjes?

A. 8 		
24.

B. 4  		

B. 5091  		

C. 5191 		 D. 5291  		

E. 5391

Hiernaast zie je een spelbord. Het spel begint met het plaatsen van een pion op S (Start).
Bij elke zet wordt de pion over één lijntje verschoven.
Zodra de pion in F (Finish) komt, stopt het spel.
De bedoeling is om de pion in precies 13 zetten van S naar F te krijgen.
Op hoeveel manieren kan dat?
A. 12  		

B. 32  		

C. 64  		

D. 144  		

E. 1024

