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Versie diagnosticus

1. Tineke had het hele jaar naar Kerstmis uitgekeken, omdat ze wist dat ze dan een konijn kon
vragen aan haar ouders. Tineke zou echt heel graag een konijntje willen hebben. Eindelijk
was het dan Kerstdag en Tineke haastte zich om het grote pak, dat ze van haar ouders
gekregen had, open te maken. Ze was er zeker van, dat er een konijn in een kooi in zou zitten.
Maar toen ze het pak openmaakte, terwijl de hele familie rond haar stond, zag ze dat er alleen
een paar oude boeken in zaten. Dat wilde ze helemaal niet. Toen haar ouders echter vroegen
wat ze vond van haar kerstcadeau, zei ze: ‘ik vind het een mooi geschenk, dank u wel. Het is
precies wat ik gewild had’.

Is het waar, wat Tineke zei?

Waarom zei ze dat tegen haar ouders?

2. Een inbreker, die net een winkel heeft geplunderd, maakt zich uit de voeten. Terwijl hij
naar huis aan het rennen is, ziet een politieagent, die zijn ronde aan het doen is, hem een
handschoen laten vallen. Hij weet niet dat de man een inbreker is. Hij wil hem alleen maar
zeggen, dat hij zijn handschoen heeft laten vallen. Maar wanneer de politieagent naar de
inbreker roept: ‘He, jij daar! Stop!’, draait de inbreker zich om, ziet de politieman en geeft
zich over. Hij houdt zijn handen omhoog en bekent dat hij in de winkel in de buurt heeft
ingebroken.

Was de politieman verbaasd toen hij hoorde wat de inbreker zei?

Waarom deed de inbreker dat, terwijl de politieagent hem alleen maar zijn handschoen wilde
teruggeven?

3. Gedurende de oorlog neemt het Rode Leger een soldaat van het Blauwe Leger gevangen.
Zij willen dat hij hen vertelt waar de tanks van het leger zijn. Zij weten dat zij ofwel bij de zee
of in de bergen zijn. Zij weten dat de gevangene het hen niet wil vertellen. Hij zal zijn leger
willen redden en zal dus zeker tegen hen liegen. De gevangene is erg dapper en erg slim, hij
zal niet toestaan dat zij zijn tanks zullen vinden. De tanks zijn inderdaad in de bergen.
Wanneer de andere partij hem vraagt waar de tanks zijn, zegt hij: ‘Zij zijn in de bergen’.

Is het waar wat de gevangene zei?

Waar zal het andere leger naar zijn tanks gaan zoeken?

Waarom zei de gevangene wat hij zei?

4. Anne en Tom gaan picknicken. Het is een idee van Tom. Hij zegt dat het een prachtige dag
voor een picknick wordt. Maar precies op het moment, dat zij het eten aan het uitpakken zijn,
begint het te regenen en al gauw zijn zij doornat tot op de huid. Anne is uit haar humeur. Zij
zegt: ‘Oh ja, inderdaad, een prachtige dag voor een picknick!’

Is het waar wat Anne zegt?

Waarom zegt zij dat?

5. Ellen wilde een katje kopen. Dus ging zij naar mevrouw Smit toe die heel veel katjes had,
die zij niet meer wilde hebben. Mevrouw Smit hield wel van de katjes en zij zou hen niets
kwaads doen, alhoewel zij ze niet allemaal kon houden. Toen Ellen haar een bezoek bracht,
was zij er niet zeker van of zij één van de katjes van mevrouw Smit wilde hebben, aangezien
het allemaal mannetjes waren en zij graag een vrouwtjes-kat wilde hebben. Maar mevrouw
Smit zei: ‘Als niemand de katjes koopt, moet ik alle katjes gewoon verdrinken’.

Was het waar wat mevrouw Smit zei?

Waarom zei mevrouw Smit dit tegen Ellen?

6. Simon is een grote leugenaar. De broer van Simon, Mark, weet dit. Hij weet dat Simon
nooit de waarheid vertelt. Gisteren stal Simon het ping-pongbatje van Mark. Mark weet dat
Simon het ergens heeft verstopt, maar hij kan het niet vinden. Hij is erg uit zijn humeur. Hij
ziet Simon en zegt: ‘Waar is mijn ping-pongbatje?’ ‘Je moet het ofwel in de kast ofwel onder
jouw bed verstopt hebben, want ik heb overal al gezocht. Waar is het, in de kast of onder jouw
bed?’ Simon zegt hem dat het batje onder zijn bed ligt.

Was het waar wat Simon zei tegen Mark?

Waar zal Mark zijn ping-pongbatje gaan zoeken?

Waarom zal Mark daar naar zijn batje gaan zoeken?

7. De moeder van Anne heeft veel tijd besteed aan het koken van Anne’s lievelingseten, kip
met frietjes. Maar wanneer zij dit voor Anne op tafel zet, is zij televisie aan het kijken. Anne
bedankt haar moeder niet; ze kijkt zelfs niet eens op. Anne’s moeder is boos en zegt: ‘Wel,
dat is erg vriendelijk, nietwaar? Dat is wat ik noem: beleefdheid!’

Is het waar wat Anne’s moeder zegt?

Waarom zegt Anne’s moeder dit?

8. Bart heeft altijd honger. Vandaag op school is het zijn lievelingsgerecht: worstjes met
bonen. Hij is een erg gulzige jongen. Hij zou graag méér worstjes willen hebben dan alle
anderen, ook al weet hij, dat zijn moeder iets lekkers voor hem klaargemaakt zal hebben
wanneer hij thuiskomt van school. Iedereen mag maar twee worstjes hebben en niet meer. Als
Bart aan de beurt is om bediend te worden, zegt hij: ‘Oh, mag ik alstublieft vier worstjes
hebben, want ik krijg niets als ik thuis kom’.

Is het waar wat Bart zegt?

Waarom zegt hij dat?

