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1.7 Totaalbeeld

Samenvatten

Bij heel veel beroepen kom je tabellen en grafieken tegen. Zeker ook waar het gaat om

het groeien en de werking van het menselijk lichaam, zoals je hebt gezien. Veel informatie

wordt overzichtelijker als je tabellen en vooral grafieken gebruikt, maar dan moet je die

wel goed begrijpen ...

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Grafieken te krijgen.

Dit betreft van het onderwerp Grafieken de onderdelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Het is nuttig om

er een eigen samenvatting bij te maken. De opgaven zijn bedoeld om je daarbij te helpen.

Begrippenlijst

• grafiek — horizontale, verticale as — grootheid met eenheid — verband — stijgen, da

len, constant

• x-as, y-as — waarden aflezen — scheurlijntje

• grafiek tekenen — scheurlijn

• somgrafiek — verschilgrafiek

• maximum—minimum— extremen, uiterste waarden

• periodieke grafiek — periode

Activiteitenlijst

• grafieken globaal bekijken

• waarden uit grafieken aflezen

• grafieken tekenen vanuit een tabel

• som- en verschilgrafieken maken en gebruiken

• stijgen en dalen herkennen —maximum en minimum aflezen

• periodieke grafieken herkennen en gebruiken — periode bepalen

Opgave 1
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Figuur 1

Iemand heeft een gootsteen vol laten lopen. Je ziet daarvan

de grafiek.

a Waar is in de grafiek sprake van: stijgen, dalen, constant.

b Hoelang is de waterhoogte constant? Hoe zie je dit aan de

grafiek?

c Hier staan drie uitspraken. Welke is fout?

A. De grafiek stijgt als de kraan openstaat.

B. De gootsteen leegt zich sneller dan dat hij zich vult.

C. De gootsteen vult zich sneller dan dat hij leegloopt.
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Opgave 2
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Figuur 2

De haringstand in de Noordzee liep de laatste jaren

van de vorige eeuw en begin deze eeuw terug. Je ziet

dat in de grafiek.

a Welke grootheid is uitgezet op de verticale as?Waarom

juist op die as?

b Welke eenheden worden gebruikt?

c Hoe hoog was de haringstand in 1998?

Opgave 3

dag stand

1 42425

2 42430

3 42438

4 42447

5 42455

6 42465

7 42474

Tabel 1

Maria neemt een week lang elke dag om 20:00 uur de stand van de

gasmeter (m3) op. Ze wil hiervan een grafiek maken.

a Wat is de eerste stap die ze moet zetten?

b Welke grootheid komt op welke as en waarom?

c Teken de complete grafiek met alle bijschriften.

d Waarom kan deze grafiek nooit dalend zijn?

e Wat is het nut van zo'n grafiek?

Opgave 4
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Figuur 3

In een assenstelsel kunnen meerdere grafieken staan.

a Leg uit wanneer dat kan.

b Je ziet twee grafieken in hetzelfde assenstelsel. Teken

de bijbehorende somgrafiek.

c Teken ook de bijbehorende verschilgrafiek.

Opgave 5

Bekijk de gegevens over het aantal bezoekers van de twee musea.

a In welk jaar was volgens deze gegevens het aantal bezoekers van beide musea samen

maximaal?

b In welk jaar was volgens deze gegevens het verschil in aantal bezoekers van beide musea

minimaal?
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Opgave 6

Je ziet de waterstanden bij Schoonhoven op 6 februari.

Figuur 4

a Tussen welke twee grootheden (en eenheden) geeft deze grafiek een verband weer?

b Op welke tijdstippen is de waterhoogte die dag maximaal?

c En op welke tijdstippen was het eb?

d De waterstand bij Schoonhoven is een periodiek verschijnsel. Welke periode heeft dit ver

schijnsel?

e Op welke tijdstippen op 8 februari is het weer hoog water geweest?

Testen

Opgave 7

Manaus is een gemeente en de hoofdstad van de staat Amazonas in Brazilië. De stad telt

ongeveer 2 miljoen inwoners. De klimaatgrafiek van Manaus wordt vergeleken met die van

Nederland. De staven geven de hoeveelheid neerslag aan (links in de grafiek af te lezen)

en de rode grafiek de temperatuur (rechts in de grafiek af te lezen).

Figuur 5

a Waaraan zie je dat in Manaus een tropisch klimaat heerst? Wat betekent dit voor de tem

peratuur in Manaus? Gebruik woorden als stijgen, dalen en/of constant.

b En hoe verloopt de temperatuur in Nederland jaarlijks (grofweg)? Gebruik woorden als

stijgen, dalen en/of constant.
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Opgave 8

Met Google-Analytics kun je het gemiddeld aantal bezoeken aan een website per dag bij

houden. Je ziet hoe van een bepaalde site dit aantal bezoeken per uur in de loop van de

dag verandert.

Figuur 6

a Op welk tijdstip is het aantal bezoeken per uur maximaal?

b En op welk tijdstip is dit minimaal?

c Beschrijf het verloop van het dagelijkse aantal bezoeken in woorden.

d Gedurende hoeveel uur per dag heeft deze site meer dan 150 bezoeken per uur?

Opgave 9

Tussen de oppervlakte van een vierkant en de lengte van de zijden bestaat een verband.

Een vierkant met zijden van 1 cm heeft een oppervlakte van 1 × 1 = 1 cm2.

Een vierkant met zijden van 2 cm heeft een oppervlakte van 2 × 2 = 4 cm2.

a Maak een tabel die het verband tussen de oppervlakte van een vierkant en de lengte van de

bijbehorende zijden weergeeft. Neem voor de lengtes van de zijden de waarden 0,1,2,...,10.
b Teken de bijbehorende grafiek (denk om de bijschriften).

c Hoe groot is de oppervlakte van een vierkant met een ribbe van 5,3 cm?

Geef het bijbehorende punt in je grafiek aan.

d Hoe lang is de zijde van een vierkant met een oppervlakte van 60 cm2?

Geef het bijbehorende punt in je grafiek aan.

Opgave 10

In de tabel staat het aantal studenten in het beroepsonderwijs (inclusief het wetenschap

pelijk onderwijs).

Figuur 7

a Maak een grafiek van het totaal aantal studenten in het beroepsonderwijs gedurende de

genoemde schooljaren.

b Teken een grafiek van aantal mbo-studenten − aantal hbo-studenten.
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c In welk jaar was het verschil tussen het aantal mbo-studenten en het aantal hbo-studenten

het grootst?

d Hoe groot was dit verschil?

Opgave 11

Op de kermis staat een reuzenrad dat in 120 seconden één keer ronddraait. Je stapt in op

2 meter boven de grond. Als je op het hoogste punt zit, ben je 20 meter boven de grond.

Bekijk de applet

a Teken een zijaanzicht van dit reuzenrad op schaal 1 : 1000. Het rad wordt daarin een grote
cirkel boven de grond.

b De hoogte boven de grond hangt af van de tijd na het instappen. Waarom is hier sprake

van een periodiek verschijnsel?

c Welke periode hoort erbij?

d Teken een grafiek van je hoogte boven de grond als je twee minuten in dit reuzenrad zit.

Verricht daartoe metingen in je zijaanzicht van het reuzenrad.

e Hoe hoog zit je na 40 seconden?

Toepassen

Opgave 12: Tour de France

Bekijk de grafiek. Het is een hoogteprofiel van een etappe in een Tour de France.

Figuur 8

a Welke betekenis hebben de maxima van deze grafiek?

b Hoeveel zijn er in totaal?

c Hoe hoog is het grootste maximum tijdens deze etappe?

d Na hoeveel kilometer wordt dit grootste maximum bereikt?

In de Tour de France worden de bergen in categorieën ingedeeld. Er zijn vijf categorieën:

4, 3, 2, 1 en de buitencategorie (in het Frans: hors catégorie). Die categorieën zijn in het

kaartje aangegeven. Bijvoorbeeld: de Mont Ventoux is een berg in de buitencategorie.

e Welke berg van de vierde categorie zit er in deze etappe?
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f Waaraan kun je zien dat de categorie niet alleen door de hoogte van de berg wordt bepaald?

g Waarvan zou men de hoogte van een categorie nog meer laten afhangen?

Opgave 13: Klimaatverandering in de vorige eeuw

In deze opgave kijk je naar de klimaatverandering in de 20e eeuw. In de grafiek zie je het

verloop van de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt en wereldwijd van 1900 tot 2003.

De rode lijn is het gemiddelde van tien jaar. De temperatuur wereldwijd is uitgedrukt in

de afwijking ten opzichte van het gemiddelde over 1961-1990. Ook hier is de rode lijn het

gemiddelde van tien jaar.

Figuur 9

a Waaraan zie je dat de wereldtemperatuur is uitgedrukt in de afwijking ten opzichte van

het gemiddelde over 1961-1990?

b Wat is het maximale en het minimale jaargemiddelde in De Bilt in deze periode?

c Hoe is de rode lijn van de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt tot stand gekomen?

d Hoe kun je het maximum van de rode grafiek van De Bilt in de periode 1940-1960 verklaren

uit de jaargemiddelden?

e Schat de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt in de periode 1961-1990. Warmt Neder

land, op grond van deze grafieken, sneller op dan de wereld?
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