
Makkelijke opgaven

Boekje 1. Taak Taal 1, opgave 9

9 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Het aziatische werelddeel maakt een enorme groei door.
B Het aziatische wereldeel maakt een enorme groei door.
C Het Aziatische werelddeel maakt een enorme groei door.
D Het Aziatische wereldeel maakt een enorme groei door.

 

Boekje 2. Taak Taal 3, opgave 6

Opgave 6 hoort bij het stukje tekst dat hieronder staat.
Lees eerst de hele tekst. Kies daarna het woord of het stukje dat het best 
past op de plaats van de streep.

Waarom is de Titanic gezonken en wat is er precies gebeurd?

In de nacht van 14 april 1912 voer de Titanic over zee. Het weer was kalm en 
de lucht was helder. De kapitein had de koers iets naar het zuiden bijgesteld 
vanwege een aantal waarschuwingen voor ijsbergen in het gebied. Op een 
gegeven moment zagen twee matrozen die in de mast zaten een grote 
ijsberg. De stuurman maakte een scherpe bocht naar links om de ijsberg te 
ontwijken.    3   . De ijsberg schraapte de rechterkant van de boot, 
waardoor deze beschadigde en langzaamaan volliep met water. De boot 
helde steeds verder over naar één kant.

6 Wat past het best op plaats 3?

A En dat lukte meteen
B En dat was net op tijd
C Maar dat kostte hem veel moeite
D Maar dat was net te laat

 



Boekje 2. Taak Rekenen 2, opgave 1

1     

Ajoub, Laila en Pien hebben appels geplukt.
Hoeveel kg appels hebben ze samen?

A 12,634 kg C 13,634 kg
B 12,734 kg D 13,734 kg

 

Boekje 2. Taak Rekenen 2, opgave 2

2 De school koopt voor alle linkshandige leerlingen een linkshandige schaar. 
15% van de 180 leerlingen is linkshandig.
Hoeveel linkshandige scharen moet de school kopen?

A 9 C 15
B 12 D 27

 



Taak Wereldoriëntatie 3, opgave 1

Lieveheersbeestjes

Marijke zorgt goed voor haar moestuin.  
Steeds als ze ergens lieveheersbeestjes vindt, zet ze die in haar moestuin. 
Waarom doet Marijke dat?

A De lieveheersbeestjes eten bladluizen op. 
B De lieveheersbeestjes eten onkruid op.
C De lieveheersbeestjes houden de grond luchtig.
D De lieveheersbeestjes verjagen vogels door hun felle kleuren.

 





Moeilijke opgaven

Boekje 1. Taak taal 2, opgave 11

Lees eerst de tekst en maak daarna de opgave. 
Van deze tekst zie je alleen de eerste alinea.

De thermometer

Met een thermometer meet je warmte. Een veelgebruikte thermometer is de 
vloeistofthermometer. De vloeistof in de thermometer bestaat uit alcohol 
met een kleurstof. Deze vloeistof zit in een smalle glazen buis: het capillair. 
Het buisje is aan de bovenkant dicht. Onder aan het buisje zit een bolletje: 
het reservoir. Dit is een soort opslagruimte voor de vloeistof. Naast het 
buisje staat de schaalverdeling. Die bestaat uit een lijn met streepjes en 
getallen, bijvoorbeeld van 0 tot 100.

11 Waar gaat de eerste alinea vooral over?

A over de schaalverdeling van een vloeistofthermometer
B over de vloeibare stof in een vloeistofthermometer
C over het meten met een vloeistofthermometer
D over het uiterlijk van een vloeistofthermometer

 

Boekje 2. Taak Rekenen 2, opgave 8

8 Waar op deze getallenlijn ligt het getal 2099?

0 10 000

A B CD

 

Boekje 3. Taak taal 5, opgave 16

16 In welke zin is een zelfstandig naamwoord onderstreept?

A Alle kinderen gaan morgen naar het park fietsen.
B Kun je twee pakken sap meenemen uit de winkel?
C Mijn ouders vertrekken dit weekend naar Frankrijk.
D Wil je je gezicht voor je weggaat even wassen?

 



Taak Wereldoriëntatie 2, opgave 16 

Kaart

Welke titel past het best bij deze kaart?

A De handelsroutes tussen de Hanzesteden
B De routes van de missionarissen 
C De tochten van de kruisvaarders
D De tochten van de Vikingen
 

Taak Wereldoriëntatie 3, opgave 19 

Boom met zwam

Paddenstoelen horen niet bij de groep van de planten. Het zijn schimmels, die 
een aparte groep van organismen vormen.
Wat is het grote verschil tussen een schimmel en een plant?

A Schimmels hebben geen mineralen nodig, planten wel.
B Schimmels hebben geen water nodig, planten wel.
C Schimmels hebben geen zonlicht nodig, planten wel.
D Schimmels hebben geen zuurstof nodig, planten wel.
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