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Wil je Leuven eens op een andere wijze beleven?
Heb je zin in een uitdaging? Jong of oud, met of zonder
wiskundeknobbel, deze wiskunde-wandeling is echt wel iets
voor jou!
De wiskundewandeling start aan het station in Leuven.
Over een parcours van nog geen 4 km wandel je rustig door
Leuven. Op verschillende plaatsen krijg je een wiskundige vraag,
vaak met een korte historische uitleg bij de vele bezienswaardigheden waarvan de stad krioelt. Van elke vraag kan je één van de
drie niveaus kiezen: een eenvoudig niveau 1, een behoorlijk niveau
2 en een uitdagender niveau 3. Telkens vind je vier antwoordmogelijkheden waarvan er uiteraard slechts één correct is.

En dan is het nu aan jou!
Wij wensen je alvast heel veel plezier en veel succes!

voor de start

Het vragenboekje én het antwoordblad kan je downloaden
via de website van het GO! Atheneum De Ring Leuven.
Ook voor de oplossingen kan je daar terecht!
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STATION LEUVEN

10 m

GEGEVEN
De afstand vanaf de grond tot
het hoogste punt van de koepel
bedraagt 13 meter.
De hoogte van de pilaar
is 10 meter.
De afstand tussen twee pilaren
bedraagt 5 meter.

13 m

Het stationsgebouw werd in 1875 opgetrokken in eclectische stijl
naar de plannen van architect H. Fouquet. Sinds het najaar 2000 is het
station aan een grondige renovatie onderworpen, waarbij vooral het
stationsplein, het nieuwe busstation en de monumentale overkapping
de grootste ingrepen inhouden. De overkapping, die door de architect
Phillipe Samyn werd ontworpen, bestaat uit zestien witte koepels.

5m

NIVEAU 1
De hoogte van de koepel is recht
evenredig met de afstand tussen
twee pilaren. Hoe hoog zou de
koepel op zijn hoogste punt moeten
zijn de afstand tussen de twee pilaren
7,5 m bedroeg?
(a) 15,5 m
(b) 10,5 m
(c) 19,5 m
(d) 8,66 m
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NIVEAU 2 & 3
Geef het functievoorschrift van de
kromme van de koepel, als je de X-as
op het hoogste punt van de pilaren
legt en als je de Y-as loodrecht op de
X-as en door het hoogste punt van
de koepel laat gaan.

start wiskundewandeling

1.

2.

MARTELARENPLEIN

Het Martelarenplein ligt aan de Ring van Leuven, aan de rand van de
historische stad. Net als de rest van Leuven was het Martelarenplein
tijdens de Eerste Wereldoorlog het schouwtoneel van Duitse oorlogsmisdaden en vernielingen van het Leuvens cultureel erfgoed. Zo vonden
er in augustus 1914 tientallen terechtstellingen plaats ter vergelding van
verzet tegen de Duitse bezetter. Ter nagedachtenis van deze gebeurtenissen werd in 1925 het Vredesmonument opgericht. Het monument
werd in 2004 volledig gerestaureerd.

GEGEVEN
Het bovenaanzicht van dit monument ziet er vereenvoudigd
uit als gelijkzijdige driehoeken, die als volgt in elkaar passen.
De zijde van de grootste driehoek is ongeveer 16 m.

NIVEAU 1 & 2
Je kan drie soorten driehoeken
herkennen. Bereken de som van de
omtrekken ervan.

NIVEAU 3
Bereken de oppervlakte
van de kleinste driehoek.

(a) 90 m
(b) 80 m
(c) 84 m
(d) 72 m

6
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3.

KINEPOLIS

Je bent aangekomen aan de Kinepolis in de Bondgenotenlaan!
NIVEAU 1
Door de jaren heen werden er verschillende ‘topfilms’ vertoond in dit complex.
1. A.I.
De film gaat over een robot die zelf een denkvermogen ontwikkelt.
Hij duurt 2 uur en 26 minuten.
2. The dark knight
In deze film gaat Batman de strijd tegen het kwade aan. Hij heeft
2 uur en 32 minuten nodig om het kwade te overwinnen.
3. Der Untergang
In de lange versie van deze film, die 2 minuten minder duurt dan
drie uur beleef je Hitlers laatste 10 levensdagen.
4. Inception
Je wordt gedurende 2 uur en 28 minuten ondergedompeld in een
wereld waar dromen en werkelijkheid door elkaar lopen.
Je houdt met jouw vrienden een filmmarathon en wil al deze films na
elkaar bekijken. Tussen twee films houden jullie telkens een kwartier
pauze. Hoeveel minuten duurt de filmmarathon?
(a) 669
(b) 670

(c) 671
(d) 684

NIVEAU 2 & 3
Boven de ingang van het gebouw hangt een metalen constructie, bestaande
uit 8 opeengestapelde balken. De voorvlakken zijn steeds vierkanten met
een zijde van 2m. De diepte van de eerste balk is 50 cm. Elke balk hoger is
telkens 50 cm dieper. Stel dat deze constructie volledig massief staal zou zijn,
hoeveel m³ staal zou de constructeur dan nodig hebben om de constructie te
fabriceren?
(a) 72 m3
(b) 56 m3

(c) 28 m3
(d) 14 m3
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4.

STANDBEELD JUSTUS LIPSIUS

Welkom, vrienden van de wiskunde. Ik ben Justus Lipsius, maar jullie
mogen me gewoon Joost noemen. Tijdens mijn leven heb ik me sterk
verdiept in de Klassieke Oudheid en de rechten met een open en kritische kijk op de dingen. Omdat dit ook een eigenschap is van een goede
wiskundige, heb ik de eer gekregen om jullie ook een vraag te stellen.

NIVEAU 1
Als jullie weten dat het plein waarop
ik sta een oppervlakte heeft van 360
m² en dat de zijde van het grondvlak
van mijn vierkante sokkel 3 m lang is,
hoeveel procent van het plein neemt
de oppervlakte van deze sokkel dan
in? (tot op 1% nauwkeurig)
(a) 25 %
(b) 10 %

(c) 1 %
(d) 2,5 %

NIVEAU 2 & 3
Al jaren sta ik hier als standbeeld en
elke avond schijnen er vier spotlights
in mijn ogen. De vierkante tegel
rond de lamp heeft een omtrek van
1,60 m. De afstand tussen de rand
van de tegel en die van het metalen
rand rond de spot bedraagt 1 cm.
Deze metalen rand zelf is overal 5
cm breed. Kunnen jullie voor mij
de oppervlakte berekenen van de
cirkelvormige glazen bovenkant van
zo’n spot?
(a) 144� cm2 of ongeveer 452 cm2
(b) 169� cm2 of ongeveer 531 cm2
(c) 121� cm2 of ongeveer 380 cm2
(d) 196� cm2 of ongeveer 616 cm2

8
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5.

STADSSCHOUWBURG

1,5 m

In de Stadsschouwburg valt er voortdurend wat te beleven.
Hier word je cultureel verwend met het beste, het fijnste, het mooiste,
het aangrijpendste, het spannendste en het grappigste van de
podiumkunsten.

2m
De ramen van dit schitterende gebouw hebben een bijzondere vorm, die we
kunnen verdelen in een halve cirkel en een rechthoek. De basis van de rechthoek bedraagt 2 meter en de hoogte 1,5 meter.
NIVEAU 1
Een architect wil een verandering
aanbrengen, want hij zou graag
smallere ramen hebben. Opdat er
nog voldoende licht zou binnenkomen, wil hij ramen waarvan het
rechthoekige gedeelte dezelfde
oppervlakte heeft. Hoe hoog zou het
raam dan moeten zijn als de architect
voor de rechthoek een basis neemt
van 1,2 meter?

NIVEAU 2 & 3
Hoe groot is bij benadering de
oppervlakte van het glas van alle
ramen samen?
(a)
(b)
(c)
(d)

46,42 m²
30,71 m²
22,85 m²
18,42 m²

(a) 2 m
(b) 2,4 m
(c) 2,5 m
(d) 2,8 m

De Ring Leuven - Wiskundewandeling

9

6.

DORRE DE BAKKER

Dorre De Bakker mag voor de eerste keer de bakkerij van zijn ouders
een uurtje openhouden. Hij kreeg wel de opdracht om goed bij te
houden wat hij allemaal zou verkopen. Op het uurtje dat Dorre in de
bakkerij stond, kwamen er drie mannen langs om taarten te kopen en
waren alle taarten op.

NIVEAU 1 & 2 & 3
Toen zijn ouders terugkwamen en aan Dorre vroegen hoeveel taarten hij verkocht had, wist hij het niet meer. Hij dacht terug aan wat de mannen besteld
hadden. Hij wist niet meer hoeveel taarten ze allemaal hadden besteld, maar
dit wist hij nog wel:
Hij had geen enkele taart doormidden moeten snijden, met andere woorden:
elke persoon kocht een geheel aantal taarten. De eerste man kocht de helft
van de taarten plus nog een halve taart.Van de overgebleven taarten kocht de
tweede man weer de helft plus nog een halve taart.Van de taarten die toen
nog overbleven kocht de derde man ook weer de helft plus een halve taart.
Hoeveel taarten heeft Dorre die dag verkocht?
(a) 15
(b) 9
(c) 7
(d) 11

10
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7.

RECTOR DE SOMERPLEIN

Deze mooie teakhouten bankjes aan het Rector De Somerplein bestaan
uit een aantal plintjes naast elkaar. Elk plintje heeft een breedte van 3,5
cm en een gemiddelde tussenruimte van 0,5 cm. De totale lengte van de
bank is 6,315 m.

NIVEAU 1 & 2 & 3
Hoeveel mensen kunnen dan tegelijkertijd op de vier dubbele banken zitten
als je weet dat één persoon 10 plintjes inneemt?
(a) 118 mensen
(b) 119 mensen
(c) 120 mensen
(d) 121 mensen

De Ring Leuven - Wiskundewandeling
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8.

SINT-PIETERSKERK

Vanaf de 14e eeuw na Christus begon men in
de Zuidelijke Nederlanden (het huidige
België) de kerktorens te bevolken met
mechanische klokkenluiders. Zij waren de
opvolgers van de torenwachters van vlees
en bloed die het uur sloegen voor er torenuurwerken gebruikt werden. De Leuvense
jacquemart heette Meester Jan en werd opgericht in 1381. Gemarteld door weer en
wind werd hij enkele malen hersteld of vervangen, totdat hij definitief ten onder ging,
samen met een deel van de toren. Onder impuls van Campanae
Lovanienses beleefde Meester Jan zijn wedergeboorte in 1998. Willy
Peeters ontwierp een beeld dat verwijst naar de beeldentaal van de
Leuvense schilder Dirk Bouts. Het bronzen beeld werd verguld en op
het zuidertransept geplaatst. De “Gouden Peter” vormt nu een
schitterende bekroning van de Grote Markt.
NIVEAU 1
Er gaan steeds minder mensen naar
de kerk op zondag. In 1976 waren dit
in België nog ongeveer 1,5 miljoen
mensen, terwijl het er in 2009 nog
ongeveer 250.000 waren.
Met hoeveel percent is het aantal
kerkgangers van 1976 tot 2009
gedaald?
Rond af op 1%.
(a) 83%
(b) 17%
(c) 50%
(d) 60%
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NIVEAU 2 & 3
Als je weet dat de Arabische jaartelling start in 622 van de christelijke
jaartelling en de christelijke en de
Arabische jaartelling in het jaar
20873 samen zullen vallen, bepaal dan
voor het jaar 1381 van onze jaartelling het corresponderende jaar in
de Arabische jaartelling. Hou rekening met het feit dat een Arabisch
jaar niet evenveel dagen telt als een
christelijk jaar en rond af op 1 jaar
nauwkeurig.
(a) 783
(b) 759
(c) 695
(d) 673
De Ring Leuven - Wiskundewandeling

9.

HUIS VAN ‘T SESTICH

Je wandelt de Naamsestraat in tot aan ‘t Huis van’t Sestich (LX) dat
vroeger eigendom van de adellijke familie Van’t Sestich was. Aan de
bovenkant van de voorgevel kunnen jullie het blinde maaswerk in laatgotische stijl waarnemen. Het maaswerk bestaat uit zeven cirkels met
daarin verschillende symbolen. De onderste twee omvatten een kruis
terwijl de bovenste drie een davidster insluiten.

NIVEAU 1
Bepaal het totaal aantal symmetrieassen en symmetriemiddelpunten in
de davidster.
(a) 12
(b) 4
(c) 7
(d) 13

NIVEAU 2 & 3
Elke zijde van de kleine gelijkzijdige
buitendriehoeken heeft een lengte
van 1 m. Hoe groot is dan de oppervlakte van de grootste davidster?
(a) 2�2 m²
(b) 2�3 m²
(c) 3�2 m²
(d) 3�3 m²

1m

De Ring Leuven - Wiskundewandeling

13

10. DE HEMELGLOBE VAN KANGXI-VERBIEST
Keer terug in de Naamsestraat tot aan
het Atrechtcollege. Op de binnenkoer
ervan pronkt de originele hemelglobe
van Kangxi-Verbiest die werd ontwikkeld door de Leuvense astronoom
Ferdinand Verbiest. Deze replica is een
geschenk van de Chinese overheid aan
de KU Leuven uit dankbaarheid voor
de jarenlange goede samenwerking.
De voornaamste taak van de globe is
de beweging van de hemellichamen
nabootsen en illustreren. Ook de ecliptica*, de evenaar en 1872 sterren zijn
in de bol gegrift. De horizontale ring los van de bol telt 180 drakenhoofden.
*ecliptica: het vlak dat gevormd wordt door
de beweging van de aarde rond de zon tov. hun middelpunten.

NIVEAU 1
Als je weet dat de hemelglobe een
straal heeft van 1 m, wat is dan zijn
volume (in m³)? Neem voor � de
waarde 3,14 en rond af op 2 cijfers
na de komma.
(a) 4,19 m3
(b) 2,36 m3
(c) 4,18 m3
(d) 2,35 m3

NIVEAU 2 & 3
Stel nu dat de ecliptica samenvalt
met de horizontale ring los van de
bol en dat er zich in de hoek tussen
de ster Shaula (de ster van het
sterrenbeeld Schorpioen) en de zon
42 drakenhoofden bevinden. Hoeveel
graden zijn er dan tussen Shaula en
onze zon?
(a) 84°
(b) 126°
(c) 168°
(d) 252°
Shaula

?
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11.

STADSPARK

We wandelen langs het stadspark van Leuven, een uniek plekje groen in
het centrum van de stad. Toen Stephen Hawking in de Aula Pieter De
Somer kwam spreken, werd dit live uitgezonden in het stadspark. Het
stadspark zat vol geïnteresseerden.

NIVEAU 1
Als je met je vrienden later toekwam, was het moeilijk om over de
mensenmassa heen te kijken. Je
maakte met enkele vrienden een
piramide van minstens 3 “lagen”
hoog, met jou op de top ervan
zodat je alles goed kon zien. Hoeveel
vrienden hielpen je zeker om deze
piramide te maken?
(a) 3
(b) 6
(c) 5
(d) 9
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NIVEAU 2 & 3
Als je weet dat het stadspark 17000
m² groot is en een persoon ongeveer
een halve vierkante meter inneemt,
hoeveel mensen zouden dan naar het
stadspark moeten komen opdat het
stadspark letterlijk vol zit?
(a) 4250
(b) 8500
(c) 34000
(d) 68000
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12.

DE DIJLE

Op het Herbert Hooverplein kan je tijdens de wandeling even genieten
van een verfrissende waterpartij. Leuven is ontstaan rond de Dijle. Deze
rustige stroom heeft een zelfreinigende werking dankzij bacteriën!
NIVEAU 1
Elke seconde stroomt er 25 m3 water
voorbij. Hoeveel liter water
is dit per dag?
(a) 36.000 liter
(b) 2.160.000.000 liter
(c) 2.160.000 liter
(d) 36.000.000 liter
NIVEAU 2
Stel nu dat we een liter water uit de
Dijle scheppen en dat hierin 1000
bacteriën zitten die zich elke minuut
verdubbelen. Hoeveel bacteriën heb
je dan na 10 minuten?
(a) 1024
(b) 1 024 000
(c) 10 000
(d) 100010

NIVEAU 3
Stel nu dat we een liter water uit de
Dijle scheppen en dat hierin 1000
bacteriën zitten die zich elke minuut
verdubbelen. Stel dan dat na een
uur de verhouding van het volume
bacteriën tot het volume water 1/4
is geworden. Hoe lang zou het dan
duren om tot dezelfde verhouding te
komen als er in het begin 500
bacteriën in het water hadden
gezeten?
(a) 2 uur
(b) 61 minuten
(c) 59 minuten
(d) een half uur

16
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13.

MUSEUM M

Het Leuvense kunstmuseum M opende in september 2009 zijn deuren.
Het indrukwekkende, strakke museumgebouw is een echte blikvanger.
Het geheel, naar een ontwerp van Belgisch toparchitect Stéphane Beel,
integreert bestaande historische panden en hedendaagse architectuur,
gebouwd rondom een statige oude eik in een rustige binnentuin.
NIVEAU 1
De architect wilde graag de hoogte
van de boom weten, maar hij had
geen ladder ter beschikking. Toen
de zon begon te schijnen, zag hij de
schaduw van de boom tevoorschijn
komen. De lengte van de schaduw
van de boom bedroeg 2,00 m.
Meteen vond hij een manier om te
berekenen hoe hoog de boom was.
Hij vroeg een voorbijganger om
eventjes in de zon te komen staan
om zijn lengte en die van zijn
schaduw te meten. De man was 1,80
m groot en zijn schaduw 0,50 m lang.
De architect kon nu zonder
probleem perfect berekenen hoe
hoog de boom was.

NIVEAU 2 & 3
Wat is het hoogteverschil van de
straat tot de eigenlijke ingang van
museum M als je weet dat de lengte
van 1 trede 124 cm is en de hoek
die zo’n schuine trede met de grond
maakt, gelijk is aan 3°27’41”?
(a)108 cm
(b)120 cm
(c)124 cm
(d)132 cm

?

Kan jij dit ook? Bereken de hoogte
van de boom.
(a) 9,00 m
(b) 7,20 m
(c) 5,40 m
(d) 3,30 m
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14.

KEVER VAN FABRE

In het midden van het Ladeuzeplein
staat een opvallende naald, een kunstwerk van Jan Fabre, geschonken aan
de Stad Leuven door de Katholieke
Universiteit Leuven voor haar 575ste
verjaardag. Het is een eerbetoon aan de
schoonheid, de wetenschap en kennis.
Het insect dat op de naald gespiesd is, is
een exacte kopie van een scarabeekever.
NIVEAU 1
Je kan het volume van de naald
vergelijken met dat van een kegel.
De hoogte van het kunstwerk is 23m.
De straal onderaan is 16 cm. Hoe
groot is het volume van de naald
ongeveer?

NIVEAU 2
Deze scarabeekever wordt in de
natuur gemiddeld 4 cm lang. Als de
kever in het kunstwerk 3 m lang is,
wat is dan de gebruikte schaal?

(a) 6 166 m3
(b) 18 500 m3
(c) 0,62 m3
(d) 1,85 m3
NIVEAU 3
In de zomer staat de zon tijdens de
middag gemiddeld met een hoek van
60 graden boven de stad. De
schaduw die de naald op de
grond werpt is dan 13m lang.
Hoe groot is de naald ongeveer?
(Rond af op een meter.)

?

60°
13 m
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(a) 11 m
(b) 6,5 m
(c) 23 m
(d) 27 m
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15. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

50 m

In 2007 werd er in Leuven voor het eerst een autoloze zondag gehouden. Op het Ladeuzeplein werd hiervoor een tofsportdag georganiseerd. Eén van de activiteiten was een death ride. De kabel voor deze
death ride werd bevestigd aan de toren van de universiteitsbibliotheek
op een hoogte van 50 m. De afstand van deze toren tot de plaats waar
je neerkwam was 86 m. De snelheid waarmee je langs de kabel gleed,
was 18 km/h.

86 m

NIVEAU 1
Zet deze snelheid om naar m/s.
(a) 64,8 m/s
(b) 5 m/s
(c) 3 m/s
(d) 108 m/s
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NIVEAU 2 & 3
Hoeveel seconden duurde zo’n rit
ongeveer?
(a) 5,5 seconden
(b) 20 seconden
(c) 655 seconden
(d) 0,05 seconden
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16.

COLLEGIUM TRILINGUE

Wandel achter de unvirsiteitsbibliotheek door over het gezellig Erasmuspleintje langs het moderne complex van de faculteit Letteren. Eén
van de laatste renaissancegebouwen in Leuven ligt echter aan de vismarkt. Het Collegium Trilingue, ook wel Collegium Trium Linguarum,
was de Latijnse naam van dit college van de Universiteit van Leuven dat
in het Nederlands als het Drietalencollege bekendstaat. Hier werden de
drie ‘gewijde talen’ Grieks, Latijn en Hebreeuws onderwezen. Het was
daarmee één van de eersten in zijn soort. De stichting van het Collegium Trilingue had de humanist Hieronymus Busleyden bij zijn overlijden
in 1517 in zijn testament toebedacht aan de Universiteit van Leuven. Na
Busleydens dood zorgde zijn vriend Desiderius Erasmus voor de feitelijke stichting van het college. Het werd officieel geopend in 1518.
NIVEAU 1
Schrijf het jaar van overlijden van de
humanist Hieronymous en het jaar
van de officiële opening in Romeinse
cijfers.
(a) MCCCCCXVII
en MCCCCCXVIII
(b) MDXVII en MDXIIX
(c) MDXIIIX en MDXIIX
(d) MDXVII en MDXVIII

Latijn

Latijn &
Grieks

Grieks

Alles
Latijn &
Hebreeuws

Grieks &
Hebreeuws

Hebreeuws

20

NIVEAU 2 & 3
In het Collegium Trilingue kon je
drie talen studeren: Latijn, Grieks en
Hebreeuws. Op een bepaald moment
zijn er in dit collegium een aantal
professoren aan het werk. Elk van
die professoren doceren minstens
een taal in het Collegium. Twaalf
professoren doceren Grieks en vijf
daarvan doceren ook Latijn, zes
ook Hebreeuws en twee ook Latijn
en Hebreeuws. Er zijn negen professoren die Latijn doceren, elf die
Hebreeuws doceren en vijf die Latijn
en Hebreeuws doceren.
Hoeveel professoren zijn er op dat
moment in het Collegium aan het
werk?
(a) 12
(b) 14
(c) 16
(d) 18
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17. VRIENDEN UIT DE GEVANGENIS
De Leuvense centrale gevangenis bestaat al sinds 1860. De hulpgevangenis werd gebouwd als arresthuis in 1866-1869 door de Brusselse
architect François Derre. Het complex bestaat uit een administratief
gedeelte en drie gevangenisvleugels rondom een centraalbouw.

NIVEAU 1 & 2 & 3
Een van de gevangenen is momenteel spoorloos. Zijn drie aanwezige vrienden
weten waar de vierde naartoe is, maar willen dit pas zeggen als je kan raden
hoe oud ze alle drie zijn. Ze helpen jullie wel op weg met enkele tips.
De som van hun leeftijden is gelijk aan het kwadraat van 11. De leeftijd van de
eerste vriend is gelijk aan de vierkantswortel van de vierde macht van 7,
verminderd met 24. De andere twee vrienden zijn even oud. Hoe oud zijn de
drie vrienden?
(a) 73, 24, 24
(b) 37, 42, 42
(c) 25, 48, 48
(d) 49, 36, 36
De Ring Leuven - Wiskundewandeling
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18.

HORLOGE

NIVEAU 1 & 2 & 3
Ingrid en Walter kopen allebei een nieuw horloge. Ze zetten hun horloges
op 5 uur stipt. Na een uur echter merken ze dat Ingrids horloge op 5.59 uur
staat en dat Walters horloge op 6.01 uur staat. Na hoeveel uur staan beide
horloges opnieuw exact gelijk?
(a) 12 uur
(b) 30 uur
(c) 360 uur
(d) 359 uur
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19.

DE RING

Op de Tiensevest deed het gebouw in art-decostijl reeds begin jaren
1930 dienst als provinciale normaalschool voor meisjes. Het is een
ontwerp van architect Raymond Poppe en werd geconcipieerd met de
nodige aandacht voor buiten- en binnenafwerking. In het aangrenzende
modern complex heeft het GO! Atheneum DE RING Leuven zijn thuis
gevonden. De leerlingen krijgen er een brede, harmonische vorming
met vakoverschrijdende projecten rond allerlei thema’s. Probleemoplossend denken en kritische zin worden daarbij aangemoedigd.

2,5 m
3m

15 m

34 m

NIVEAU 1 & 2 & 3
De totale breedte van de voorkant van het gebouw is 34m en de hoogte is
15m. Hoeveel % van de oppervlakte van de voorgevel van de school bestaat
uit ramen (de deur van de school telt NIET mee als raam) als je weet dat elk
raam 3m breed en 2,5m hoog is?
(a) 43%
(b) 51%
(c) 57%
(d) 59%
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sin (α)=

overstaande rechthoekszijde
schuine zijde

cos (α)=

aanliggende rechthoekszijde
schuine zijde

tan (α)=

overstaande rechthoekszijde
aanliggende rechthoekszijde

Pythagoras: a² = b² + c²
Omtrek vierkant: 4.z
Oppervlakte cirkel: �.r²
Oppervlakte driehoek: (b.h)
2
Inhoud van een cilinder: �•r²•h
Snelheid: v(x)=�x
�t

formularium

In een rechthoekige driehoek geldt
voor een scherpe hoek α:

