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 1. Schrijf het getal in cijfers.

a. zeven    =  

b. acht   = 

c. vierentwintig  = 

d. drieënvijftig  = 

e. honderd   = 

 2. Schrijf het getal in letters.

a. 5  = 

b. 11  = 

c. 90 = 

d. 32 = 

e. 46 = 

 3. Verbind met elkaar.

a. +     kwadraat

b.  x²     min

c.  –     keer

d. ×     is

e.  :     gedeeld door

f.  =     plus

 4. Schrijf de som in letters en reken uit.

a. 6 + 1  = zes plus een is zeven
b. 12 – 0   = 

c. 9 × 1   = 
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?  5. Welke som hoort bij de zin?

a. Wat is het verschil van 5 en 1?        5 – 1 = 4
b. Wat is het product van 2 en 4?         

c. Wat is het quotiënt van 10 en 5?        

d. Wat is de som van 37 en 1?            

e. Ik trek 10 af van 20.                             

f. Ik tel 2 op bij 16.                

g. Ik heb 88 en haal er 5 af.          

h. Ik heb 4 en doe er 5 bij.            

i. 90 en 1 in totaal.              

 6. Vul in: <, > of =

a. 6    <  8     d. 10   11

b. 11   2     e. 54    13

c. 19   67     f. 17   17

 7. Waar of niet waar?

a. Drie is groter dan acht waar niet waar

b. Veertien is even groot als veertig waar niet waar

c. Negen is groter dan negentien waar niet waar

d. zeven is kleiner dan tien waar niet waar

e. Een half is hetzelfde als  waar niet waar

f. Een kwart is groter dan 1 waar niet waar

g. drieëndertig is kleiner dan zevenendertig waar niet waar

h. Nul komma vijfenzeventig is kleiner dan  waar niet waar
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 8. Vul de tabel in bij het getal: 2840

cijfer plek waarde

a. 2 duizendtallen 2000

b. 8

c. 4

d. 0

 

?  9. Zet de getallen op volgorde van groot naar klein. 
  Geef daarna antwoord op de vragen.

34 100 3 14 68 0 90

               

a. Welk getal staat vooraan?    

b. Welk getal staat achteraan?    

c. Welk getal staat in het midden?   

d. Welk getal is het grootst?     

e. Welk getal is het kleinst?     

 10. Zet de getallen bij de getallenlijn in de groene vakjes.

50 55 60
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?  11. Welk getal is dit?

• Het getal bestaat uit de cijfers 2, 3, 7 en 8.
• Het cijfer zeven staat op de plek van de eenheden.
• Het cijfer heeft drie honderdtallen.
• De cijfer acht staat vooraan.

Welk getal is dit?    


