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Materiaal: rekenmachine. 
 

Als je deze opdracht maakt omdat je docent dat gevraagd heeft, moet je 
dit antwoordvel volledig invullen en bij haar/hem inleveren. 

 

Naam: ____________________________________ 

 

Hieronder staat een verhaaltje waar 25 woorden in ontbreken. 
Deze woorden kun je vinden door de sommetjes met hetzelfde nummer 

op je rekenmachine in te toetsen. 
Als je dan de rekenmachine op zijn kop afleest, staat daar het gevraagde 

woord. 
De sommen staan achter het verhaaltje. 

 
 

Er was eens een knappe prins en hij heette (1)_______.  

Hij leefde in het koninkrijk (2)_________,  

dat ver weg ligt, nog achter (3)______________. 

Op een goede dag vertrok hij naar het kasteel (4)_______ , want daar 

woonde de mooie prinses (5)__________ en hij wilde met haar trouwen.  

"Dat moet je mijn vader vragen", zei de prinses. En haar vader zei streng: 

"(6)_____ zult eerst de vuurspuwende draak (7)________ moeten 

verslaan."  

"(8)____, als dat alles is, koning (9)______",zei Sil opgewekt.  

Giol had eeuwen geleden de familieschat van de koning gestolen. En nu 

zei Giol dat die schat van hem was! Maar hij (10)________,  

 

Sil wilde op pad gaan, maar daar kwam Sibbie aanrennen: "Dit is voor 

jou, een wonderspiege!, neem hem mee, hij kan je van pas komen". En 

weg rende ze alweer. 

Sil reed op zijn paard naar het (11)________, waar de draak Giol woonde. 

Het was een zware tocht, want er waren geen paden omdat niemand in 

het bos durfde te komen. De takken sloegen Sil in zijn gezicht. Steeds 

moeilijker werd het.  

Opeens hoorde hij (12)___________.  
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Dat was Giol, die in zijn (13)____________ de schat bewaakte. Voor zijn 

hol was een kale vlakte. Alle bomen waren verbrand door de draak. 

"Draak, hier ben ik!",riep Sil. 

"Wie is daar? Scheer je weg of je krijgt een (14)_________; waar ben 

je?", brieste de draak. 

"Hier ben ik, en ik kom de schat van koning Ol halen", zei Si!. "Als ik een 

keer vuur spuw, dan verander jij in (15)__________", schreeuwde de 

draak. "Pas maar op Giol, anders trek ik 679 van je af en dan is je hol 

helemaal (16)____________. 

Giol werd boos. Hij liep langzaam op Sil af en siste: "Gelei, gelei, gelei." 

"Doe geen moeite, ik heb een wonderspiegei/'zei Sil. 

Giol werd nu (17)________ (18)_________ .  

Hij stormde op Sil af. Maar Sil pakte de spiegel en hield die voor de kop 

van de draak. "(19)_________ zelf Giol, en (20)_________ hoe je eruit 

ziet!" Giol schrok zich rot Hij slaakte een (21)_________:  

Ik zie een oude boze draak, die een schat heeft gestolen." Geef de schat 

terug,"zei Sil. "Ik ben een (22)__________" jammerde Giol. "Nee, je bent 

een draak," zei Sil. 

Sil begreep nu dat de wonderspiegel kwaad in goed kon veranderen. Hij 

pakte de schat en nam hem mee terug naar kasteel Zloz.  

"Hier koning Ol, hier is de schat. Giol is nu een vriendelijke (23)_______.  

Anders nog iets gewenst?" De koning zei niets, maar Sibbie keek Sil met 

een (24)_______ op haar wangen aan. Een maand later trouwden Sil en 

Sibbie en het was een groot feest.  

En (25)______ leefden nog lang en gelukkig. 
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1. 5 x 143 = 

 
2. 25 x 2123 = 

 

3. 29 x 10922 = 
 

4. 10360 : 5 = 
 

5. 7 x 45545 = 
 

6. 1012 – 976 = 
 

7. 337 x 21 – 61 = 
 

8. 5 x 7 x 11 + 21 = 
 

9. 2 x 5 x 7 = 
 

10. 6 x 7 x 11 x 13 + 1 = 

 
11. 792 – 344 + 60 = 

 
12. 733436 – 602700 = 

 
13. 4 x (176117 + 10) = 

 
14. 2 x (299 + 69) + 1 = 

 

15. 3434 : 3 x 12 = 

 
16. Giol – 679 =  

 

17. 4 x 9,5 x 193 = 
 

18. 5 x 7 x 11 x 13 + 3 = 
 

19. 62 x 7 + 2 x 5 x 6 = 
 

20. 82 x 9 + 2 x 4 x 7 = 
 

21. 512656  = 

 

22. 53626329  = 

 

23.  

Nummer 1 2 

Aantal ? 1077614 

 
24.  

Nummer 1 2 

Aantal 2539 ? 

 

25.  

Nummer 8 ? 

Aantal 552 2208 

 
 

 
 

 

EINDE 
 


