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Bronnen printversie
Bron 1 (opgave 1)

Het schillen van een paprika
Het velletje van een paprika afhalen lijkt een moeilijke klus. Een appel kun je
schillen. Een sinaasappel kun je pellen. Maar hoe doe je dat met een paprika?
Je snijdt de paprika in stukken. Daarna leg je de stukken paprika onder de grill.
Met de buitenkant van de paprika naar boven. Na ongeveer 20 minuten is de
paprika zwart geworden. Dan haal je de paprika onder de grill vandaan.
Stop dan de zwart geworden stukken paprika in een plastic zakje. Na een
uurtje haal je de stukken paprika uit de plastic zak. Daarna haal je het velletje
van de paprika er heel makkelijk af. Dan kun je smullen.

Bron 2 (opgave 2)

Bron 3 (opgave 3)

Bron 4 (opgave 4)
Reptielen 2008 - 2011
			

2008 2009 2010 2011

zandhagedis

100

96

90

124

levendbarende
hagedis

100

126

116

98

ringslang

100

160

137

171

adder

100

128

103

96
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Opgaven printversie

Opgave 1
Lees bron 1.
De informatie uit de tekst kun je weergeven in
een stroomdiagram met zes vakjes. Bij het eerste
vakje, de eerste stap, hoort de tekst: de paprika
in stukken snijden. Wat hoort er bij de derde stap
van dit stroomdiagram?
1

2

3

4

5

6

A Leg de buitenkant naar boven.
B Na 20 minuten is de paprika zwart.
C	Haal de paprika na 20 minuten onder de
grill vandaan.
D Laat de paprika zwart worden.

Opgave 2
Lees bron 2.
Je wilt weten hoe je het meervoud van het woord
aquarium schrijft.
Je zoekt het woord in het woordenboek op.
Wat is het meervoud van aquarium?
A alleen aquarias
B alleen aquariums
C alleen aquaria
D aquaria en aquariums

Opgave 3
Bekijk bron 3.
Joerie vond in een oude krant deze weerkaart.
Van welke maand is deze weerkaart hoogst
waarschijnlijk?
A december
B februari
C juli
D november

Opgave 4
Bekijk bron 4.
Het schema laat zien hoe het met de aantallen
reptielen stond gedurende de periode 2008
tot en met 2011. Als je het schema bekijkt,
welke uitspraak is dan juist?
A	In 2010 zijn de aantallen van alle vier
de soorten uit de tabel verminderd
ten opzichte van 2009.
B	In 2011 zijn de aantallen van alle vier
de soorten uit de tabel vermeerderd
ten opzichte van 2010.
C	Alleen de hoeveelheid adders is in 2010
vermeerderd ten opzichte van 2009.
D	Het aantal zandhagedissen is sinds 2008
steeds groter geworden.

