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Dit initiatief kwam tot stand binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse Gemeenschap.

Kangoeroe wordt georganiseerd door de Vlaamse Wiskunde Olympiade v.z.w. i.s.m. Technopolis.
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Juist antwoord Geen antwoord Fout antwoord Wedstrijdduur Rekentoestel

5 punten 1 punt 0 punten 75 minuten niet toegelaten

1. Welke van de volgende uitdrukkingen stelt het grootste getal voor?

A 20111 B 12011 C 1 · 2011 D 1 + 2011 E 1 : 2011

2. Stefanie kleurt 5 kubussen en 3 tetraëders langs alle kanten.

Hoeveel kanten moet Stefanie kleuren?

kubus tetraëder

A 42 B 48 C 50 D 52 E 56

3. An liet haar rekentoestel vallen en nu is het stuk: het deelt als je op de maaltoets drukt

en het trekt af als je op de plustoets drukt. Wat is de uitkomst als An op dit gekke

rekentoestel (12× 3) + (4× 2) invoert?

A 2 B 6 C 12 D 28 E 38

4. We gieten 300 liter water in de bovenste pijp. Aan

elke splitsing wordt het water in twee gelijke delen

verdeeld. Hoeveel water komt in vat Y terecht?

X Y

A 150 liter B 198 liter C 200 liter

D 225 liter E 240 liter

5. Hamster Knabbel loopt door de dool-

hof. Daar liggen 16 druiven. Knab-

bel mag niet twee keer op hetzelf-

de kruispunt komen. Hoeveel druiven

kan ze hoogstens verzamelen?

A 12 B 13 C 14 D 15 E 16



6. In mijn straat staan 17 huizen. Aan de kant waar ik woon, zijn de huizen genummerd

met even getallen: 2, 4, 6, enzovoort. Aan de overkant zijn de huizen genummerd met

oneven getallen: 1, 3, 5, enzovoort. Ik woon in het laatste huis aan de kant met even

nummers. Mijn huisnummer is 12. Mijn beste vriend woont in het laatste huis aan de

overkant. Wat is zijn huisnummer?

A 5 B 7 C 13 D 17 E 21

7. Timon tekent drie vierkanten zoals in de figuur. De middens van de

zijden van het grootste vierkant zijn de hoekpunten van het middelste

vierkant. De middens van de zijden van het middelste vierkant zijn

de hoekpunten van het kleinste vierkant. De oppervlakte van het

kleinste vierkant is 6 cm2. Wat is de oppervlakte van het gekleurde

gebied?

A 6 cm2 B 9 cm2 C 12 cm2 D 15 cm2 E 18 cm2

8. Felix, de kat, ving 12 vissen in 3 dagen.

• Op de tweede dag ving hij meer vissen dan op de eerste dag.

• Op de derde dag ving hij meer vissen dan op de tweede dag.

• Op de derde dag ving Felix minder vissen dan op de eerste en de tweede dag

samen.

Hoeveel vissen ving Felix op de derde dag?

A 5 B 6 C 7 D 8 E 9

9. De figuur toont een L-vorm gemaakt met vier vierkanten. Marie wil een

vijfde vierkant toevoegen, zodat de nieuwe figuur een symmetrieas heeft.

Op hoeveel manieren kan ze dat doen?

A 0 B 1 C 3 D 5 E 7

10. Benthe heeft 9 kralen. De kralen wegen 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g en 9 g.

Ze maakt met deze kralen 4 oorbellen met telkens 2 kralen. De kralen aan de eerste

oorbel wegen samen 17 g, de kralen aan de tweede oorbel 13 g, die aan de derde oorbel

7 g en die aan de vierde oorbel 5 g. Hoeveel weegt de overblijvende kraal?

A 1 g B 2 g C 3 g D 4 g E 5 g



11. Elk gebied in de figuur wordt blauw (B), groen (G), paars (P ) of

rood (R) gekleurd. In de figuur zie je al de kleur van drie gebieden.

Gebieden die aan elkaar grenzen, krijgen een verschillende kleur.

Welke kleur krijgt het gebied waar een X in staat?

R
G
B X

A blauw B groen C paars

D rood E onmogelijk te bepalen

12. Jan schildert met witte verf een zebrapad op de weg. Elke witte streep is 50 cm breed.

Hij laat tussen twee witte strepen telkens 50 cm asfalt zichtbaar. Hij begint en eindigt

met een witte streep. Jan schildert in totaal 8 witte strepen. Hoe breed is de weg?

A 7 m B 7,5 m C 8 m D 8,5 m E 9 m

13. Mijn gsm toont het tijdstip 20:11. Over hoeveel minuten zal er voor de eerste keer

opnieuw een tijdstip te zien zijn met de cijfers 0, 1, 1 en 2 in een of andere volgorde?

A 40 B 45 C 50 D 55 E 60

14. Mario heeft een lijst gemaakt van alle natuurlijke getallen met precies drie cijfers en

waarvan de som van de cijfers gelijk is aan 8. Wat is de som van het grootste en het

kleinste getal op die lijst?

A 707 B 907 C 916 D 1000 E 1001

15. Nina wil een kubus vouwen, waarop een lijn getekend staat, die de

oppervlakte van de kubus in twee gelijke delen verdeelt. Welke van

volgende ontvouwingen kan ze daarvoor gebruiken?

A B C

D E

16. Hoeveel is
2011 · 2,011

201,1 · 20,11
?

A 0,01 B 0,1 C 1 D 10 E 100



17. Met welke van volgende puzzelstukken kan je de vlakke figuur hier-

naast niet maken?

A 3 stukken van de vorm

B 9 stukken van de vorm

C 3 stukken van de vorm

D 3 stukken van de vorm

E 6 stukken van de vorm

18. Rubi behaalde voor wiskunde de volgende punten (op 20): 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12,

16. Welke twee punten kan je schrappen zonder het gemiddelde te wijzigen?

A 12 en 17 B 5 en 17 C 9 en 16 D 10 en 12 E 10 en 14

19. Zara knipt een vierkant papier in zes rechthoeken. De som van

de omtrekken van al deze rechthoeken is 120 cm. Wat is de

oppervlakte van het vierkant?

A 48 cm2 B 64 cm2 C 110,25 cm2

D 144 cm2 E 256 cm2

20. Voetbalclub De Kampioenen speelde 3 wedstrijden: ze wonnen 1 keer, ze verloren 1

keer, ze speelden 1 keer gelijk. In totaal maakten ze 3 goals en kregen ze 1 tegengoal.

Wat was de uitslag van de wedstrijd die De Kampioenen wonnen?

A 1− 0 B 2− 0 C 2− 1 D 3− 0 E 3− 1



21. Pieter-Jan knipt de figuur op

de stippellijnen in drie delen.

Hij maakt met de drie stukken

een driehoek. Wat is de lengte

van de zijde x? (De figuur links

is gemaakt met twee rechthoe-

ken.)

13

11

x

 

 

A 36 B 37 C 38 D 39 E 40

22. Van de positieve getallen a en b weten we dat a < 1 en dat b > 1. Welk van volgende

getallen is het grootste?

A a B b C a · b D a + b E a : b

23. In de vierhoek KAST is |KA| = |KS|, AK̂T = 80◦,

KÂS = 75◦ en KT̂S = 65◦. Hoe groot is AT̂S?

K A

S

T

80◦ 75◦

65◦
?

A 10◦ B 15◦ C 20◦ D 30◦ E 45◦

24. Meryem speelt een computerspel op een rooster met vier bij vier

vakjes. Telkens klikt Meryem op een vakje, dat dan blauw of

rood wordt. Het doel van het spel is om met zo weinig mogelijk

muisklikken, de enige twee blauwe vakjes te zien. Deze blauwe

vakjes hebben een zijde gemeen. Meryem is heel slim en kiest

altijd de beste strategie. Wat is het minimale aantal muisklikken

zodat Meryem weet dat ze zullen volstaan om de twee blauwe

vakjes zichtbaar te maken?

A 9 B 10 C 11 D 12 E 13


