
5 5 
1 Vul de ontbrekende begrippen in.

De ____________________ wordt uitgedrukt in km/uur. We kunnen dit ook kleiner uitdrukken 

in _____________ /_____________ . De afstand wordt weergegeven in ________________ of 

____________________. De ____________ drukken we uit in uren, minuten en/of seconden.

2 Lees goed en bereken de afstand.

In een wielerkoers rijden de renners gemiddeld 42 km/uur.  
De koers duurt 5 uur en 20 minuten. 

V  Wat was de afstand van deze wielerkoers?

B  afstand 42 km _________________ _________________

tijd 1 uur _________________ _________________

A   ________________________________________________________________________  OK

 ________________________________________________________________________________

Onze familie vertrekt op reis. We rijden aan een gemiddelde snelheid van 120 km/uur.  
We zijn 8 uur onderweg. Onderweg stoppen we één keer 20 minuten en één keer 10 min.

V  Wat was de afstand tot onze vakantiebestemming?

B  

A   ________________________________________________________________________  OK

3 Lees goed en bereken de tijd.
Op de loopcross van de school lopen de leerlingen van het vijfde leerjaar aan
een gemiddelde snelheid van 8 km/uur. De cross is 1 km lang.

V  Na hoeveel minuten en seconden komt de gemiddelde leerling over de meet? 

B  afstand _________________ _________________ _________________

tijd _________________ _________________ _________________

A   ________________________________________________________________________  OK

Meten en metend rekenen
LES 19 Afstand, snelheid en tijd

        snelheid

                            m   sec.                                                                                           kilometer

                    meter                              tijd

 14 km 224 km

 20 min. 5 uur 20 min. = 320 min.

 8 km 2 km 1 km

 60 min. 15 min. 7,5 min.

De afstand van de wielerkoers was 224 km.

De afstand is 900 km.

8 uur – 20 min. – 10 min. = 7 uur 30 min. = 450 min.

afstand 120 km 30 km 900 km

tijd 60 min. 15 min. 450 min.

De gemiddelde leerling komt na 7 en een halve minuut over de meet.
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5 5 
Met de ploeg moesten we dit weekend op verplaatsing spelen.  
We reden aan een gemiddelde snelheid van 100 km/uur.  
Het was 50 km ver, maar we zijn 10 km omgereden door een wegversperring. 

V  Hoelang waren we onderweg?

B  

A   ________________________________________________________________________  OK

4 Lees goed en bereken de snelheid.
Een jachtluipaard rent achter zijn prooi. 
Als hij zijn topsnelheid haalt, dan loopt hij 10 km in 6 minuten. 

V  Wat is zijn topsnelheid? Druk dit uit in km/uur.

B  afstand _________________ _________________ _________________

tijd _________________ _________________ _________________

A   ________________________________________________________________________  OK

 ________________________________________________________________________________

Een zebra loopt 2,5 km in 2 minuten. Een bizon loopt in 18 minuten 15 km.

V1
 Welke gemiddelde snelheid behalen ze elk?          V2

 Welk dier loopt het snelst?

B  

A1
  ________________________________________________________________________  OK

A2
  ________________________________________________________________________  OK

5 Vul de tabel aan. Gebruik je zakrekenmachine.

afstand _________________ 440 km 300 km

tijd 2 uur 10 min. 3 uur 40 min. _________________

snelheid 30 km/uur _________________ 80 km/uur

 10 km 100 km 100 km

 6 min. 60 min. 1 uur

50 km + 10 km = 60 km

afstand 100 km 20 km 60 km

tijd 60 min. 12 min. 36 min.

Jullie waren 36 minuten onderweg.

Zijn snelheid is 100 km/uur.

De gemiddelde snelheid van de zebra is 75 km/uur en van de bizon 50 km/uur.

De zebra loopt het snelst.

zebra

afstand 2,5 km 75 km

tijd 2 min. 60 min.

bizon

afstand 15 km 5 km 50 km

tijd 18 min. 6 min. 60 min.

65 km

130 min. 220 min.

120 km/uur

225 min.
= 3 uur 45 min.
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