vragen

antwoorden

1

Hoe groot is Waspik ten opzichte van de wereld?
Dit is inclusief water. De wereld = 100 % Waspik= (tot 10 cijfers achter de komma)

0,00000036581

2

Hoe breed is de dorpel van de hoofdingang van de RK kerk op het breedste punt.
Maat opgeven in inch, tot 2 cijfers achter de komma

77,28

3

Als het donker is, zijn wij allemaal blij met lantaarnpalen. In sommige straten heeft men echter wat
overdreven met het licht. Tot nu toe heeft Waspik veel geluk gehad dat er nog geen Boeing 747 is geland,
want de Carmelietenstraat lijkt vanuit de lucht ’s avonds veel op een landingsbaan. Zeg eens, hoeveel
lantaarnpalen staan er eigenlijk aan de noordzijde in deze straat?

14

4

Een biertje en 2 bitterballen kosten samen € 4,30. Het biertje kost 3 euro meer dan de bitterballen.
Hoeveel kosten de bitterballen samen?

€ 0,65

5

Hoeveel snoepjes kun je eten op een lege maag?

1

6

Wat zal de naam zijn van het zevende kind: Jessica, Karin, Abby of Silke?

Silke

7

Een hond staat op 10 meter afstand van zijn voerbak. Om zijn nek zit een touw met een lengte van 5 meter.
het touw zit niet vast
Toch kan de hond bij zijn voerbak komen. Hoe kan dat?

8

OPDRACHT invullen in quizboek

9

Wat is het nummer van het vak waarin de auto geparkeerd staat?

87

10

Er zitten 40 M&M’s in een zakje, 20 gele en 20 rode. Hoeveel M&M’s moet je minimaal pakken om zeker
één gele en één rode te hebben?

21

11

Hoeveel kubieke meter aarde zit in een gat van 3 x 3 x 3 meter?

0

12

Wat is er bijzonder aan het volgende getal: 7654209138?

13

OPDRACHT invullen in quizboek

het bevat alle cijfers van 0 t/m 9, maar in omgekeerde alfabetische volgorde
545+5=550
55 minuten

14

Hoe lang heeft Fred gisteravond gelopen?

15

Wat was de oplossing van de buurman?

Hij gaf een paard te leen

16

Als je weet dat slechts één van de drie vrienden gelijk heeft, hoeveel Rembrandts bezit Leonardo dan?

geen

17

Rara wat is dat ?

een dobbelsteen

dus minder dan 4 = Edvard

