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1. Waar wordt papier van gemaakt?
•  Papier groeit aan de papierboom. [a]
•  Van oude kleren kun je papier maken. [o]
•  Papier wordt ook wel van rotte eieren gemaakt. [e]

2. Penicilline is een medicijn tegen:
•  Blozen [m]
•  Schoolziekte [p]
•  Infecties [n]

3. Welke uitvinding is echt? 
•  Een boor van diamant [d]
•  Een plant van diamant [t]
•  Een hart van diamant [k]

4. Wat is een planeetwielpuntenslijper?
•  Een apparaat waarmee je makkelijk planeten kunt tekenen. [o]
•  Een apparaat om potloden te slijpen. [e]
•  Een machine om schaatsen te slijpen van het merk: Planeetwielpunten. [u]

5. De bril is uitgevonden in:
•  Duitsland [s]
•  Engeland [z]
•  Italië [r]

6. Wat is een patent?
•  De uitvinder legt een uitvinding vast. Niemand anders mag het maken.   De uitvinder legt een uitvinding vast. Niemand anders mag het maken. [z]
•  Een soort luchtig gebak. Erg lekker. [c]
•  De werkruimte van een uitvinder. [g]

Maak onderstaande vragen. 
Vul de letters in die bij jouw antwoord horen. 
Als het goed is krijg je antwoord op deze vraag: 
Wat is een Nederlandse uitvinding?

Wat weet jij van uitvindingen? 
Doe de test!
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7. Het internet is uitgevonden in de
•  19e eeuw [q]
•  20e eeuw [e]
•  21e eeuw [f]

8. Welke uitvinder heeft (op papier) de helikopter bedacht?
•  Antonio Volare [w]
•  Leonardo da Vinci [e]
•  Albert Einstein [h]

9. Welke uitvinding is nep?
•  Wortelschraapmachine vliegtuig
•  Vierkante watermeloen auto
•  Elektrisch verwarmde muggenslofjes boot

Niet iedereen is in de wieg gelegd voor uitvinder. Misschien wil jij eens proberen of je er aanleg voor hebt.
Teken je eigen zelf lopende boekentas voor op school. Geen gesjouw meer, je boekentas volgt je overal.  

Sluit aan bij school

Oplossing: onderzeeboot


