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Blok 4 LPD vraag 1: een figuur vergroten/verkleinen  
volgens een bepaalde verhouding

Een figuur vergroten/verkleinen volgens een bepaalde verhouding

 ■ Alle overeenkomstige hoeken blijven even groot.
 ■ Alle overeenkomstige lengten zijn evenveel keer groter of evenveel keer kleiner.

Voorbeeld:

Elke zijde meet 1 cm. Elke zijde meet 2 cm.
Elke zijde is dus 2 keer vergroot.
Elke afstand op de tweede figuur verhoudt zich tot de 
overeenkomstige afstand op de eerste figuur als 2 : 1.

Elke zijde meet 1 cm. Elke zijde meet 0,5 cm.
Elke zijde is dus 2 keer kleiner dan de vorige figuur.
Elke afstand op de tweede figuur verhoudt zich tot de 
overeenkomstige afstand op de eerste figuur als 2 : 1.

Lina heeft een leuke figuur gezien in een boek. Ze wil die figuur vergroten om een aantal 
keer op haar kamermuur te schilderen.
De vetgedrukte lengte is al vergroot.

 ¨ Vervolledig de figuur.
 ¨ Bepaal de verhouding van de lengte van de zijden van de tweede figuur ten opzichte 

van die van de eerste.

Een afstand op de tweede tekening verhoudt zich tot de overeenkomstige afstand op de 

eerste tekening zoals  tot .
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Luca tekende een blokkenbouwsel. Zijn tweelingbroer wil dat als oefening in zijn 
oefenschrift overtekenen maar wel verkleind. De vetgedrukte lengte is al verkleind.

 ¨ Vervolledig de tekening.
 ¨ Bepaal de verhouding van de lengte van de zijden van de tweede figuur ten opzichte 

van die van de eerste.

Een afstand op de tweede tekening verhoudt zich tot de overeenkomstige afstand op de 

eerste tekening zoals  tot .
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Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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Blok 4 LPD vraag 2: bij meetkundige voorstellingen 
verhoudingen vaststellen en vergelijken

Verhoudingen vaststellen en vergelijken

Voorbeeld: Femke tekent een boom van 5 cm. In werkelijkheid is de boom 4,5 m.

Je doet dit met een verhoudingstabel.
Je vult de gegevens in die je kent.
Je deelt beide getallen door hetzelfde getal om de verhouding zo eenvoudig mogelijk weer 
te geven.
 : 5
  

lengte op de tekening in cm 5 1

werkelijke lengte in cm 450 90
  
 : 5

Je leest de verhouding af: De boom is op de tekening 90 keer verkleind.

Jef maakt een tekening van een sportwagen. Hij tekent zijn auto 9 cm lang. In werkelijkheid 
is de auto 4,5 m lang.

 ¨ Bereken de verhouding van de lengte op de tekening tot de lengte in werkelijkheid.
  
  

lengte op de tekening in cm

werkelijke lengte in cm

   
  

Antwoord: De sportwagen is op de tekening  keer verkleind.
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Louise tekent haar pop. Ze tekent haar pop 12 cm groot. In werkelijkheid is haar pop 36 cm.
 ¨ Bereken de verhouding van de lengte op de tekening tot de lengte in werkelijkheid.

  
  

lengte op de tekening in cm

werkelijke lengte in cm

   
  

Antwoord: De pop is op de tekening  keer verkleind.

2

Hoe deed ik de opdracht? 

Ik denk: Juf/Meester vindt:

J  L J  L
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: 12

: 12

12 1

36 3
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