H5 Verbanden – Niveau 2F
1. Bekijk deze temperatuurgrafiek. Op welke dag was het verschil tussen de maximum- en
minimumtemperatuur het grootst?

o
o
o
o
o
o
o

op maandag
op dinsdag
op woensdag
op donderdag
op vrijdag
op zaterdag
op zondag

2. Stijn en Fleur gaan op de fiets naar de bioscoop. Onderweg gaat de fiets van Stijn kapot. Hij
probeert hem te maken. Als dat na een tijdje niet lukt, besluiten ze lopend verder te gaan.
Welke grafiek hoort bij dit verhaaltje?

o
o
o
o

Grafiek 1
Grafiek 2
Grafiek 3
Grafiek 4

3. In onderstaande tabel worden de getijtafels voor Scheveningen weergegeven van 23 tot en met 27
oktober 2012.
Di 23 oktober 03:40 08:10 15:45 20:45
Wo 24 oktober 05:00 09:25 17:10 22:05
Do 25 oktober 06:25 10:46 18:25 23:09
Vrij 26 oktober 07:24 11:45 19:46
Zat 27 oktober 00:06 08:25 12:29 20:46
Waar of niet waar?
'Het wordt telkens sneller hoogwater dan dat het laagwater wordt.'

o
o

waar
niet waar

4. Hieronder zie je een overzicht van klusjes die kinderen wel eens doen in huis.
Tafeldekken
68%
Tafel afruimen
67%
Vaatwasser in-/uitruimen
32%
Afdrogen
25%
Afwassen
18%
Koken
12%
Niets
11%
o
o
o
o

een cirkeldiagram
een lijngrafiek
een staafgrafiek
een beeldgrafiek

5. Om uit te rekenen hoe lang een jongen uiteindelijk zal worden, kan de volgende formule (van
Aagje) gebruikt worden:
streeflengte in cm = 0,5 x (lengte vader in cm + lengte moeder in cm + 7) + 4,5.
Stefan gebruikt een andere formule:
streeflengte in cm = 0,5 x (lengte vader in cm + lengte moeder in cm) + 8
Welke uitspraak is waar?
o De formule van Aagje geeft kleinere uitkomsten dan de formule van Stefan.
o De formule van Aagje geeft grotere uitkomsten dan de formule van Stefan.
o De formule van Aagje en de formule van Stefan geven dezelfde uitkomsten.

