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Zet bij de volgende vragen een rondje om het goede antwoord.

1 Kiki neemt een veerboot vanaf het zuidelijkste puntje van Zuid-Korea. De boot vaart  
 ongeveer 200 kilometer naar het oosten. In welk land komt Kiki aan?
a China
b De Filippijnen
c Japan
d Noord Korea

2   “Het prachtige rijk (…) dat zich slingert om de evenaar, als een gordel van smaragd.” Zo beschreef 
de schrijver Multatuli een land in Azië. Hij bedoelde dat het een hele grote groep groene 
eilanden is. Deze eilanden liggen allemaal in de buurt van de evenaar. Welk land bedoelde 
Multatuli?

a India
b Indonesië
c Japan
d Thailand

3 Welk land is een buurland van India?
a Afghanistan
b Indonesië
c Pakistan
d Thailand

4 India is een groot land. Hoe ver is het ongeveer van Mumbai naar Calcutta?
a 170 kilometer
b 1.700 kilometer
c 17.000 kilometer
d 170.000 kilometer

5  India en China grenzen aan elkaar. Het grensgebied tussen deze twee landen bestaat 
vooral uit …

a een enorm gebergte
b een hele brede rivier
c een uitgestrekte jungle
d een heel groot meer

6 Meer dan 2000 jaar geleden lieten Chinese keizers de Chinese muur bouwen. Deze muur 
staat in het noorden van China. De muur was om China te beschermen tegen stammen in 
andere gebieden. Waar leefden deze stammen?
a in Mongolië
b in India
c in Afghanistan
d in Thailand
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Toetsnormering Thema 5

Toetsnormering topografietoetsen
Dit normeringsoverzicht hoort bij de topografietoetsen Meander - aardrijkskunde.

Voor iedere vraag kunnen punten behaald worden. Het maximaal aantal te behalen punten 
per toets is 100. Het puntenaantal kan gebruikt worden om een toetscijfer te berekenen.

Door de score van alle vragen bij elkaar op te tellen krijgt u het totaalresultaat. Door dit 
resultaat te delen door tien komt u tot een toetscijfer dat tussen 1 en 10 ligt.

Toetsnormering

Vraagnummer Punten

1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 7

10 7
11 6
12 6
13 6
14 6
15 6

100
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