
TP : leerkaart toepassingen 6B
• procenten
• intrest
• ongelijke verdeling
• sparen, kopen, lenen, afbetalen
• recht en omgekeerd evenredig (regel van drieën)
• mengen

PROCENTEN 

30 % korting op een jeansbroek van 110 EUR. Hoeveel betaal je ?

100 % 110 EUR
1 % 1,10 EUR

30 % 33 EUR 33 EUR korting op de prijs van 110 EUR

INTREST – RENTE(VOET)

Rente (als je leent) en intrest (als je spaart) worden op jaarbasis berekend.
• spaargeld + intrest = 100 % + 3 % = 103 %
• geleend + rentevoet = 100 % + 4 % = 104 %

Je leent 2000 EUR met een jaarlijkse rentevoet van 4%. 
Hoeveel moet je na een jaar terugbetalen aan de bank ?

100 % 2000 EUR
1 % 20 EUR
4 % 80 EUR

Na 1 jaar moet je het geleend bedrag + de rente terug betalen. Dus 2000 EUR + 80 EUR.

ONGELIJKE VERDELING : MEER – MINDER of KEER

Verdelen doe je meestal in gelijk delen. Hier niet, de verdeling in ongelijk, dus iemand krijgt 
meer of minder en dat moet je eerst verrekenen.

MEER-MINDER
In een pakket van 20 boeken zijn er 2 strips meer dan dat er leesboeken zijn.
strips
leesboeken 20

Eerst wat meer is aftrekken en dan delen door de gelijke delen. 20 – 2 = 18 en 18 : 2 = 9
strips  9 + 2
leesboeken 9 20
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KEER

Twee broers krijgen samen 120 stickers. Jan krijgt er 3 keer zoveel als Wim.
Jan
Wim 120

Er zijn dus 4 gelijke delen. Dus 120 : 4 = 30
Jan 30 + 30 + 30 = 90
Wim 30 120

SPAREN – KOPEN – LENEN – AFBETALEN

Als je geld leent moet je afbetalen en na een jaar meer teruggeven. Als je spaart krijgt je na een 
jaar meer terug.

Ann krijgt voor 800 EUR na een jaar een intrest van 16 EUR. Hoeveel is de intrestvoet ?
100 %  800 EUR
1 %  8 EUR
2 %  16 EUR

Als je alles na een jaar van je rekening haalt krijg je 800 EUR + je intrest.

RECHT EN OMGEKEERD EVENREDIG

recht evenredig : een krat bier kost 20 EUR, als ik meerdere kratten neem wordt het duurder
omgekeerd evenredig : een busreis kost 500 EUR, hoe meer er meegaan, hoe goedkoper p.p.

Ik loop 10 km per uur. Hoeveel tijd heb ik nodig om 40 km te lopen.
10 km 1 uur
…. ….
40 km 4 uur

Vier metser werken 12 dagen aan een muur. Hoeveel dagen doen 6 metsers er over ?
4 man 12 d.
1 man  48 d.
6 man  8 d. Logisch nadenken is hier de boodschap !

MENGEN

Max mengt 2 soorten koffie : 20 kg (Jamaica €11/kg) en 30 kg (Robusto €6/kg). 
Hoeveel kost dit mengsel per kg ?

Ja 20 kg 11 EUR / kg 220 EUR
Ro 30 kg 6 EUR / kg 180 EUR

TOT 50 kg 400 EUR prijs per kg : € 400 : 50 = 8 EUR/kg
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