
 
 Vraag Antwoord Scores 

WENSPUT 

 13 maximumscore 3 
• Een horizontale lijn bij 23 000 (of stip op de juiste plek in de grafiek) tekenen 
• Aflezen dat dit aantal tussen 1 september en 1 oktober werd gehaald 
• In de maand september werd het aantal gehaald 

 14 maximumscore 4 
• In de maand juli werden de meeste muntstukken in de put gegooid 
• Aan het begin van de maand zaten er 9750 muntstukken in de put 
• Aan het eind van de maand zaten er 17 000 muntstukken in de put 
• In deze maand juli zijn er (17 000 − 9750 =) 7250 muntstukken in de put gegooid 

Opmerking 
Als een leerling bij het aflezen niet meer dan 250 muntstukken afwijkt van het gegeven 
antwoord, hiervoor geen scorepunten aftrekken. 

 15 maximumscore 3 
• Het aantal dagen in deze periode is (30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 =) 214 dagen 

• Het aantal muntstukken per dag is 

Opmerking 
Als voor het aantal dagen een ander getal uit de reeks 210 tot en met 217 genomen is, 
hiervoor geen scorepunten aftrekken. 
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 16 maximumscore 4 
• De muntstukken van € 2,- leveren (0,074 × 27 470 × 2 = 4065,56 =) (€) 4066,- op 
• De muntstukken van € 1,- leveren (0,152 × 27 470 × 1 = 4175,44 =) (€) 4175,- op 
• De muntstukken van € 0,50 leveren (0,313 × 27 470 × 0,5 = 4299,06 =) (€) 4299,- op 
• Het muntstuk € 0,50 gaf in het zomerseizoen van 2002 de hoogste opbrengst voor 

het goede doel 

Opmerking 
Als de factor 27 470 niet gebruikt wordt, hiervoor uiteraard geen scorepunten aftrekken. 
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