OPDRACHTEN
DISCOVERY
H1 Aarde in kaart
Paragraaf 2
Bij deze opdrachten gebruik je het programma Google Earth (GE).
Start het programma op. En doe de opdrachten!
LET OP: zorg dat je in GE het volgende hebt aangevinkt: In het menu “weergave” moet je
een vinkje zetten voor „raster‟.
1. Geef aan of het land of de stad ligt op het noordelijk halfrond of op het zuidelijk
halfrond. Dit doe je door het land of de stad in te tikken in het zoekvenster en op
ENTER te klikken. Bepaal aan de hand van de evenaar of het noordelijk- of
zuidelijk halfrond is.
a. Mexico
f. Kuala Lumpur
b. Duitsland
g. Marokko
c. Buenos Aires
h. Milaan
d. Australië
i. Amsterdam
e. Nepal
j. Ouagadougou
2. Welk werelddeel ligt tussen 60°ZB en 90°ZB.
3. De meest noordelijke eilanden van dit werelddeel liggen op 85°NB
4. Welk werelddeel ligt op het noordelijk halfrond, op het zuidelijk halfrond, op het
westelijk halfrond en op het oostelijk halfrond.
5. Welk werelddeel bestaat voor een groot deel uit water?
6. Welk werelddeel is het grootst?
7. Het zuidelijkste puntje van dit werelddeel ligt op 35°NB.
8. De zuidpunt van dit werelddeel ligt op 55°ZB.
9. Deze plaats ligt op 30°ZB en 50°WL.

10. Deze stad ligt op 30°ZB en 30°OL.
11. Een Amerikaanse stad op 30°NB en 90°WL.
12. In Afrika, op 10°NB en 40°OL ligt …...
13. Deze stad ligt op 14°NB en 100°OL.
14. Deze stad ligt op 29°NB en 48°WL.
15. Op 40°NB en 80°WL ligt ……
16. Niet ver van de evenaar, op 10°NB en 66°WL ligt deze stad.
17. In Azië, op 25°NB en 90°OL ligt ……
18. Gebruik van de antwoorden van vraag 9 tot en met vraag 17 een aantal letters…
Vraag 9:
Vraag 10:
Vraag 11:
Vraag 12:
Vraag 13:
Vraag 14:
Vraag 15:
Vraag 16:
Vraag 17:

letter 9
letter 3
letter 7
letter 8
letter 3
letter 4
letter 2
letter 5
letter 2

Welk woord vormt zich?

