
Vergelyk en rangskik lengtes 
Dit help dikwels om twee lengtes wat jy wil vergelyk te meet. 
 

Oefening 13.4    bl. 71     13 Mei 2020 
 
1) Kyk weer na die lyne wat jy in vraag 1 op bladsy 70 gemeet het.   

Rangskik die lyne van die langste tot die kortste:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Probeer om jou ‘n meter voor te stel met toe oë. 

a) Is jou arm een meter lank? (Ja/Nee) 
b) Is jou arm langer of korter as ‘n meter? (Langer/Korter) 
c) Meet die lengte van jou arm met ‘n maatband.  

(As jy een by mamma kan kry) 
c) Gebruik nou jou arm om die lengte van jou tafel te skat.  Is dit langer of  

korter as ‘n meter? (Langer/Korter) 
 
3) Skryf vir elke stel mates neer watter lengte die langste is. 

a) 303 cm of 518 cm 
b) 1 634 m of 1 643 m 
c) 208 mm of 280 mm 
 
4) Skryf vir elke stel mates neer watter lengte die langste is. 

a) 35 mm of 8 cm 

Onthou 10 mm = 1 cm (Gebruik herleiding) 

Bv: 8 cm = 80 mm 

Nou lyk dit mos makliker: 

35 mm of 80 mm.......so jou antwoord:  8 cm is die langste 

b) 1 m of 340 cm  

Onthou 100 cm = 1 m (Gebruik herleiding) 

c) 2 100 mm of 2 m 

Onthou 1 000 mm = 1 m (Gebruik herleiding) 

 



d) 4 km of 5 000m 

Onthou 1 000 m = 1 km (Gebruik herleiding) 

 
5) Oor watter vraag moes jy meer nadink? Vraag 3 of vraag 4?  

Waarom was dit so?  

(Onthou Graaad 4 - hier is nie ‘n verkeerde antwoord nie, skryf net vir juffrou 
wat jy dink) 

 
6) Rangskik hierdie lengtes of afstande in volgorde van die kleinste tot die 

grootste: 

a) die afstand van jou huis na jou skool 
b) die lengte van jou kortste vinger 
c) die breedte van ‘n besemstok 
d) die lengte van ‘n pen 

(Jy kan hier net die letters gebruik wanneer jy jou antwoord skryf, jy hoef nie die 
sinne te skryf nie) 

 


