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1.4 Eindtoets kommagetallen

Deze toets is een indicatie van je gecijferdheid op het onderdeel kommagetallen. Als je deze 10 
opgaven correct maakt, kun je de kennisbasistoets kommagetallen met vertrouwen tegemoet zien. Het 
is overigens niet alleen de bedoeling dat je de opgaven correct oplost. Het gaat er ook om dat je een 
efficiënte rekenaanpak gebruikt.

De toetsopgaven:
Opgave 1 Schaatsen
Opgave 2 Lichtsnelheid
Opgave 3 Eieren
Opgave 4 Welke bewerking heeft voorrang?
Opgave 5 Dik papier
Opgave 6 Vliegeren
Opgave 7 Ongeveer?
Opgave 8 De berekeningen van Joris
Opgave 9 De berekening van Lisanne
Opgave 10 Winst voor LEGO

  Opgave 1 Schaatsen

                                                                                                               bron: www.schaatsen.nl

Sven Kramer is in het bezit van twee wereldrecords schaatsen: het  wereldrecord op de 5.000 meter in 
6.03,32 en het wereldrecord op de 10.000 meter in 12.41,69.
a.  Bij het rijden van welk record reed hij met de hoogste gemiddelde snelheid?
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b.  Bereken de gemiddelde snelheid tijdens de wereldrecordrace op de 5.000 meter door schattend te 
rekenen.

  Opgave 2 Lichtsnelheid
De lichtsnelheid is ongeveer 3 x 105 km per seconde. De afstand van de zon naar de aarde is 1,5 x 108 
km. Bereken hoe lang het licht van de zon onderweg is voordat het licht de aarde bereikt.

                                      Bron: www.ikhebeenvraag.nl

  Opgave 3 Eieren
In Nederland zijn ongeveer 44,5 miljoen kippen die per jaar samen 10,6 miljard eieren leggen. 
Bereken hoeveel eieren een kip gemiddeld per jaar legt.
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  Opgave 4 Welke bewerking heeft voorrang?
Bereken:

a. 0,3 - 0,6 x 0,9 : 0,12 = b.  0,3 : 0,6 - 0,9 x 0,12 = c.  0,3 x 0,6 : 0,9 - 0,12 =

d.  0,3 - 0,6 : 0,9 x 0,12 = e.  0,3 x 0,6 - 0,9 : 0,12 = f.  0,3 : 0,6 x 0,9 - 0,12 =

  Opgave 5 Dik papier
Eén vel 120 grams papier heeft een dikte van 120 µm.
Hoeveel centimeter hoog is een stapel van 500 vellen 120 grams papier? 
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  Opgave 6 Vliegeren
Op de gebruiksaanwijzing bij de vlieger staat: vliegeren bij 4Bft 
-5Bft. De schaal van Beaufort geeft de gemiddelde windsnelheid 
aan. Bij windkracht 4 Bft is er sprake van matige wind, bij windkracht 
5 Bft is er sprake van krachtige wind.
De schaal van Beaufort (deels):

Bft Benaming m/sec km/h

4 matig 5,5 - 7,9 …….. km/h

5 vrij krachtig 8,0 - 10,7 …….. km/h

Binnen welke grenzen van windsnelheid kun je deze vlieger oplaten? Reken uit.

  Opgave 7 Ongeveer?
Bepaal door schattend te rekenen de orde van grootte van de uitkomst van:
 547,5 x 3,18 + 14,75 : 0,009

835,6 : 1,08 - 1.720,33x 0,02  =
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  Opgave 8 De berekeningen van Joris

joris

Joris, een leerling uit groep 8, heeft vier sommen met kommagetallen gemaakt. Analyseer zijn 
berekeningen en je ziet dat Joris moeite heeft met het cijferen en met het goed plaatsen van de komma. 
Maak de berekeningen bij deze opgaven met de aanpak van Joris.

a.  0,7 – 0,14 = b.  0,2 x 0,14 = c.  0,9 : 0,45 =

  Opgave 9 De berekening van Lisanne
Lisanne  is eerstejaars student aan de Pabo. Zij berekent 0,476 x € 0,99 en komt daarbij uit op ongeveer 
€ 5,-. Zij maakt in haar berekening een rekenfout en een procedurefout. Waar gaat het mis in haar 
berekening?
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  Opgave 10 Winst voor Lego

Recordwinst voor Lego
BILLUND - De Deense speelgoedfabrikant Lego, de grootste van 
Europa, heeft vorig jaar ruim een derde meer winst behaald, geholpen 
door een sterke vraag naar speelgoed voor meisjes. 

Dat maakte het bedrijf donderdag bekend. De winst steeg tot een 
recordniveau van 5,61 miljard kroon (752 miljoen euro) en de omzet 
ging met een kwart omhoog tot 23,4 miljard kroon.
Volgens topman Jørgen Vig Knudstorp was nauwelijks aan de vraag 
naar het meisjesspeelgoed Lego Friends te voldoen, ondanks een 
verdubbeling van de productie. Die speelgoedlijn werd in januari vorig 
jaar op de markt gebracht. Volgens Knudstorp is Lego Friends het 
belangrijkste nieuwe product van het bedrijf in de afgelopen 10 jaar. 

Bron: www.nu.nl - 21-02-2013

a.  Hoe hoog was de omzet van Lego in het voorgaande boekjaar?

b.  Bereken de omzet van Lego in euro’s.


