Blok 5 MR vraag 1: oppervlakte ruit en driehoek
Oppervlak ruit en driehoek
Ruit

Driehoek
grote diagonaal

hoogte

kleine diagonaal
basis

(grote diagonaal × kleine diagonaal) : 2

1

(basis × hoogte) : 2

¨¨ Bereken de oppervlakte van de volgende figuren.
¨¨ Teken of overtrek de afmetingen die je nodig hebt.

Naam figuur: ruit

Naam figuur: driehoek

Formule:

Formule:

(grote diagonaal × kleine diagonaal) : 2 (basis × hoogte) : 2
Berekening:

Berekening:

(4 × 3) : 2 = 12 : 2 = 6 p 6 cm²

(6 × 3) : 2 = 18 : 2 = 9 p 9 cm²

De oppervlakte bedraagt 6 cm²

. De oppervlakte bedraagt 9 cm²

.

Hoe deed ik de opdracht?
Ik denk:
J
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Blok 5 MR vraag 2: gemiddelde snelheid berekenen
Gemiddelde snelheid berekenen als tijd en afstand gegeven zijn
■■

Gemiddelde snelheid berekenen
• Doe je het best via een pijlenschema.
• Je vult eerst de gegevens in die je weet.
• Zet de tijdsduur om naar minuten.
• Je berekent wat ontbreekt.
Voorbeeld: Ik leg met de fiets een afstand af van 8 km in 30 minuten.
Wat is mijn gemiddelde snelheid als ik gedurende één uur dit tempo aanhoud?
Afstand in km
8
16

2×

Tijdsduur
(in minuten)
30
60

2×

De gemiddelde snelheid bedraagt 16 km/u.

1

Maarten doet er 30 minuten te voet over om rustig van huis naar school te komen. Hij
woont 2 km van de school vandaan.
¨¨ Hoe snel stapt Maarten gemiddeld?
Afstand in km

Tijdsduur
(in minuten)

2

30

4

60

2×

2×

Antwoord: Maarten stapt met een snelheid van 4

km per uur.

Katrijn fietst graag. Vandaag heeft ze de wind mee en kan ze dus snel fietsen. Ze fietst
anderhalf uur. Haar afstandsmeter op de fiets toont dat ze 33 km ver is.
¨¨ Bereken haar gemiddelde snelheid.
Afstand in km

Tijdsduur
(in minuten)

33

90

11

30

22

60

:3
2×

:3
2×

Antwoord: Katrijn fietst met een snelheid van 22

km per uur.

Hoe deed ik de opdracht?
Ik denk:
J
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