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Herhalingsles 2 – Meetkunde 1 – Weeroefeningen

 ■ Benoem de driehoeken op basis van hun hoeken.

 ■ Benoem de driehoeken op basis van hun zijden.
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 ■ Geef de best passende naam van de vierhoeken.

 ■ Teken de diagonalen in de vierhoeken.

 ■ Duid de juiste eigenschappen van de diagonalen aan.
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De diagonalen

 ■  halveren elkaar of snijden 
elkaar middendoor.

 ■ staan loodrecht op elkaar.

 ■ zijn even lang.

De diagonalen

 ■  halveren elkaar of snijden 
elkaar middendoor.

 ■ staan loodrecht op elkaar.

 ■  zijn even lang.

De diagonalen

 ■  halveren elkaar of snijden 
elkaar middendoor.

 ■  staan loodrecht op elkaar.

 ■  zijn even lang.
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 ■ Hoeveel driehoeken tel je in totaal? 

Tip! Tel niet alleen de kleine driehoeken.

 ■ Benoem de ruimtefiguren.

 ■ Duid aan of het om een veelvlak of een niet-veelvlak gaat.

 ■ Kleur de grondvlakken groen.

 ■ Kleur de bovenvlakken blauw.
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 ■ Teken de gevraagde driehoeken.

Driehoek ABC is een stomphoekige 
gelijkbenige driehoek, met een stompe hoek 
van 100° en twee benen van 3 cm.

Driehoek LEV is een scherphoekige 
ongelijkbenige driehoek, met een hoek Ê 
van 78°.

 ■ Teken de best passende vierhoeken op basis van de eigenschappen van hun diagonalen.

 ■ Benoem de vierhoeken zo nauwkeurig mogelijk.

De diagonalen
•  halveren elkaar of snijden 

elkaar middendoor.
• staan loodrecht op elkaar.
• zijn even lang.

De diagonalen
•   halveren elkaar of snijden 

elkaar middendoor.
•  staan loodrecht op elkaar.
•  zijn niet even lang.

De diagonalen
•  halveren elkaar of snijden 

elkaar middendoor.
•  staan niet loodrecht op  

elkaar.
•  zijn niet even lang.
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 ■ Teken de roosters zoals je ze hier ziet staan door enkel vierkanten te tekenen. 
Het aantal vierkanten dat je mag gebruiken is aangegeven.

Teken dit rooster (2 op 2) 
met drie vierkanten.

Teken dit rooster (3 op 3) 
met vier vierkanten.

Teken dit rooster (4 op 4) 
met zes vierkanten.

 ■ Duid aan of de uitspraak waar of niet waar is.

 ■ Maak een schets indien nodig.

uitspraak schets waar
niet 

waar

Een kubus is een zesvlak.

Een kegel heeft een bovenvlak 
dat kleiner is dan het grondvlak.

Een piramide kan nooit een 
driehoek als grondvlak hebben.

Elke kubus is ook een balk.

Een cilinder is een niet-veelvlak.
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