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3.6 Totaalbeeld

Samenvatten

Als je door de stad loopt, kom je langs winkels die allerlei producten te koop aanbieden.

Om geen slechte koop te doen moet je prijzen op de juiste manier met elkaar kunnen

vergelijken. Als iets te duur is om meteen te kopen, kun je er voor sparen. Bij een bank

krijg je rente. Die rente wordt berekend met procenten. Ook winkeliers werken vaak met

procenten. Bijvoorbeeld om de korting tijdens de uitverkoop te bepalen.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Verhoudingen en

procenten te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5. Het is nuttig om er een

eigen samenvatting bij te maken.

Begrippenlijst

• verhoudingstabel

• rekenen in een verhoudingstabel

• procent — percentage — via 1 rekenen

• rekenen met procenten

• procenten eraf of erbij

Activiteitenlijst

• rekenen in verhoudingstabellen;

• met verhoudingstabellen verhoudingen vergelijken;

• werken met procenten;

• werken met procenten in de praktijk;

• werken met procenten eraf of erbij in de praktijk.

Opgave 1

Je ziet hier een verhoudingstabel.

aantal 50 5 1 10 20 15 35

kosten 120 12 24 3,6

Tabel 1

a Leg uit waarom dit met de gegeven getallen inderdaad een verhoudingstabel is.

b Maak de tabel verder af.

c Welke vier bewerkingen kun je in een verhoudingstabel uitvoeren? Geef van elk van die

bewerkingen een voorbeeld in de tabel hierboven.

Opgave 2

Wat is meer 12 van de 50 of 14 van de 60?
Bepaal het antwoord met behulp van verhoudingstabellen.
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Opgave 3

Hoeveel procent is 12 van de 18?
a Beantwoord deze vraag met behulp van een verhoudingstabel.

b Beantwoord deze vraag zonder verhoudingstabel.

Opgave 4

Rekenen met procenten.

a Hoe reken je 18% van 680 uit?

b Hoe reken je 18% van
1
4 deel van 680 uit?

Opgave 5

Rekenen met procenten eraf en erbij.

a Je krijgt op een bedrag van € 650,00 wel 35% korting. Leg uit hoe je kunt berekenen

hoeveel je moet betalen.

b Voor een artikel van € 62,50 hoef je maar € 50,00 te betalen. Leg uit hoe je kunt berekenen

hoeveel procent korting je krijgt.

c Op 1 januari 2000 woonden in de gemeente Zutphen 35.000 mensen. De bevolking groeit

met 4%per jaar. Leg uit hoe je kunt berekenen hoeveel inwoners Zutphen heeft op 1 januari

2001 en op 1 januari 2010.

d De winst is in één jaar tijd gestegen van € 165.000 tot € 172.000. Leg uit hoe je kunt

berekenen met hoeveel procent dat is.

Testen

Opgave 6

Voor € 100 kun je 156 Zwitserse francs (Zfr) kopen.

a Vul deze tabel in:

aantal euro 100 10 5 105 250

aantal Zfr 156 97,5

Tabel 2

b Waarom is dit een verhoudingstabel?

c Hoeveel Zfr kun je kopen voor € 335,00?

Opgave 7

Joop vraagt zich af wat goedkoper is: 24 foto’s afdrukken voor € 4,00 of 36 foto’s afdrukken
voor € 5,50.

a Hoeveel is de prijs per foto bij 24 afdrukken voor € 4,00?

b Hoeveel is de prijs per foto bij 36 afdrukken voor € 5,50?

c Wat is voordeliger?
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Opgave 8

80% van alle 9 miljoen Nederlanders boven de 12 jaar leest dagelijks de krant.

a Hoeveel mensen zijn dat?

b 75% daarvan leest een landelijk ochtendblad. Hoeveel mensen betreft het nu?

c Hoeveel procent van alle Nederlanders leest een landelijk ochtendblad?

Opgave 9

Volgens dit krantenartikel zit een Nederlandse leerling vanaf 193 tot 200 dagen per jaar

op school.

Fransen hebben langste vakantie

Van alle schoolkinderen in de Europese Unie hebben de Franse kinde

ren de langste vakanties en de Duitse kinderen de kortste. Nederlandse

jongeren zitten met 165 tot 172 vakantiedagen in de middenmoot. Dit

overzicht heeft de Europese Commissie gemaakt op verzoek van Floris

Wijsenbeek, die namens de VVD in het Europees Parlement zit.

Franse kinderen hebben 207 dagen per jaar vrijaf, Griekse en Ierse

kinderen 181 tot 185 dagen, Belgische kinderen 186 dagen, Britse kin

deren 165 tot 175 dagen en Deense 168 dagen. Kinderen uit Italië,

Luxemburg en Duitsland komen er het slechtst af met respectievelijk

150, 149 en 139 vakantiedagen.

a Laat zien dat dit overeen komt met het krantenartikel.

b Bereken de bijbehorende percentages van het aantal dagen per jaar.

c Bereken ook hoeveel procent van de dagen een Franse leerling per jaar naar school gaat.

d Kijk nog eens naar het krantenartikel. Een Franse leerling heeft jaarlijks bijna 49% meer

vrij dan een Duitse leerling. Laat met behulp van de getallen in het krantenartikel zien,

dat dit klopt.

Opgave 10

Een winkelier geeft op Lego wel 40%korting, omdat de oude voorraad wegmoet om ruimte

te maken voor de nieuwste series.

a Hoeveel kost de brandweerkazerne van € 78,50 dan nog?

b De brandweerauto kost met korting nog € 21,30. Hoeveel kostte hij zonder korting?

Opgave 11

Aanbiedingen!

a Een leren bureaustoel van € 295,00 kun je met korting kopen voor € 200,00. Hoeveel

procent korting krijg je dan?

b Een pak hagelslag van 250 gram kost € 1,75. De fabrikant doet een aanbieding: 100 gram
meer voor dezelfde prijs. Hoeveel korting krijg je dan eigenlijk?
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Toepassen

Opgave 12: Toegestane afwijkingen bij producten

Figuur 1

Op bijvoorbeeld een pak suiker wordt het gewicht aangeven als:

1 kg .

Deze geeft aan dat het gewicht van dit pak suiker wel niet precies

1 kg zal zijn, maar wel ligt binnen de grenzen die de Europese Unie
heeft vastgesteld.

Regelmatig worden er door ambtenaren in opdracht van de E.U.

controles uitgevoerd om na te gaan of het gewicht binnen de juiste

grenzen ligt. Voor 1 kg suiker is de toegestane afwijking van het

gewicht 1,5%.
a Tussen welke grenzen mag het gewicht van dit pak suiker zitten?

b Zoek minstens vijf verschillende producten waarop dit teken voor

komt enmaak een lijst met het toegestane gewicht (of volume) van

elk van die producten.

Opgave 13: Scholierenonderzoek 2020

Ook in 2020 is er een scholierenonderzoek geweest door het Nibud. Bekijk het Nibud

scholierenonderzoek 2020

a Zoek in dit document gegevens op over de uitgaven en het spaargedrag van scholieren in

2020.

b Maak een eigen overzicht van de gegevens die je hebt gevonden. Houdt daarbij rekening

met leeftijdsgroepen, verschillen tussen jongens en meisjes, en wat je al niet kunt beden

ken.
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