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3.6 Totaalbeeld

Samenvatten

Hoe vaak ga je niet een hoek om of bekijk je iets onder een bepaalde hoek. Het woord

‘hoek’ is normaal spraakgebruik. In de wiskunde moet je iets nauwkeuriger afspreken wat

een hoek is en vervolgens wil je hem kunnen meten, tekenen en berekenen.

De opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Hoeken te krijgen. Dit betreft

de onderdelen 1, 2, 3, 4 en 5 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting

bij te maken.

Begrippenlijst

• hoek, hoekpunt, benen — scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek, gestrekte hoek, over

strekte hoek

• graden — gradenboog

• meetkundige constructie

• gelijke hoeken — overstaande hoeken (X-hoeken), F-hoeken, Z-hoeken — bissectrice,

deellijn

• hoekensom driehoek

Activiteitenlijst

• de begrippen hoek met hoekpunt en benen en scherpe, stompe, rechte, gestrekte en

overstrekte hoeken herkennen;

• het begrip ‘graad’ en het meten van hoeken in graden;

• hoeken tekenen als het aantal graden ervan is gegeven;

• de deellijn (bissectrice) van een hoek tekenen, werken met X-hoeken (overstaande hoe

ken), F-hoeken en Z-hoeken;

• de grootte van hoeken beredeneren, de som van de hoeken van een driehoek gebruiken.

Opgave 1

Teken een ∠𝐴. Zet er op de juiste plaats de woorden ‘hoekpunt’ en ‘been’ (twee keer) bij

en zet de letter bij het hoekpunt. Waarom is een boogje in de hoek nodig?
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Opgave 2

Hier zie je zes verschillende hoeken. Ze staan ook op het werkblad.

A B C

D E

F

Figuur 1

a Schrijf bij elk van de hoeken of hij scherp, stomp, recht, gestrekt of overstrekt is. Zet in de

rechte hoek het rechtehoekteken.

b Zet in elke hoek het juiste aantal graden.

Opgave 3

Met een geodriehoek kun je hoeken tekenen.

a Teken ∠𝐴 = 24∘ en ∠𝐵 = 100∘.
b Teken in ∠𝐴 en in ∠𝐶 een deellijn.

Opgave 4

In deze figuur kun je gelijke X-hoeken, F-hoeken en Z-hoeken herkennen.
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Figuur 2

a Schrijf van elk van deze drie soorten gelijke hoeken één paar op. Geef de hoeken met drie

letters aan of met behulp van een genummerde letter.

b De vier hoeken bij punt 𝐶 zijn recht en ∠𝐴1 = 110∘. Hoe groot is dan ∠𝐶𝐷𝐸?

Opgave 5

Met drie gegevens kun je een driehoek tekenen.

a Teken Δ𝐴𝐵𝐶 met 𝐴𝐵 = 5 cm, ∠𝐴 = 40∘ en ∠𝐵 = 60∘ cm.
b Teken Δ𝐾𝐿𝑀 met 𝐾𝐿 = 6 cm, ∠𝐾 = 40∘ en ∠𝑀= 110∘.
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Testen

Opgave 6

Deze zes hoeken vind je ook op het werkblad.

A B C

D E

F

Figuur 3

a In welke hoek hoort eigenlijk geen boogje te staan? Wat moet er wel staan?

b Zet de hoeken op volgorde van klein naar groot met behulp van het kleinerdanteken <.

Opgave 7

Teken de hoeken ∠𝐴 = 32∘, ∠𝐵 = 161∘, ∠𝐶 = 199∘ en zet bij elke hoek of hij scherp,

stomp, recht, gestrekt of overstrekt is.

Opgave 8

Teken op het werkblad in deze twee hoeken een deellijn en schrijf in je figuren hoe groot

de beide delen van de hoek zijn.

A B

Figuur 4

Opgave 9
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Figuur 5

Je ziet hier een figuur met twee evenwijdige lijnen. Ge

geven is ∠𝐴2 = 68∘.
a Beredeneer de grootte van ∠𝐵4.

b Beredeneer de grootte van ∠𝐶2.

Opgave 10

De hoeken 𝐴1 en 𝐴2 vormen samen een gestrekte hoek en ∠𝐴1 is twee keer zo groot als

∠𝐴2.

Beredeneer de grootte van 𝐴1.
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Opgave 11

Teken de driehoeken.

a Δ𝐾𝐿𝑀 met ∠𝐿 = 40∘, 𝐾𝑀= 4 en 𝐾𝐿 = 5 cm.
b Δ𝑃𝑄𝑅 met ∠𝑃 = 40∘, ∠𝑄 = 60∘ en 𝑄𝑅 = 4 cm.

Toepassen

Opgave 12: Hoeken in de sport

Figuur 6

De start is een van de belangrijkste elementen van de 100

meter sprint met atletiek. Wanneer een sprinter uit de start

blokken komt, maakt hij eigenlijk een valbeweging. Dat be

tekent dat hij een hoek van 45∘ of minder maakt met de at
letiekbaan.

a Voor een perfecte start moet de hardloper een hoek van 45∘

of minder maken met de atletiekbaan. Meet de hoek die de

hardloper maakt met de baan. Is dit een perfecte valbewe

ging?

b Maak een schatting van het aantal graden dat de linker bo

venarm maakt met de onderarm.

c Kijk naar de rechterarm van de hardloopster. Is de hoek die de onderarm met de bovenarm

maakt een scherpe, rechte, stompe of een gestrekte hoek?

d Zie je een scherpe hoek in de afbeelding van de hardloopster? Zo ja welke?

e Zie je een gestrekte hoek in de afbeelding?

Opgave 13: Hoe ver uit de kust?

Een schip vaart ’s nachts evenwijdig aan de (rechte) kust van Noord-Holland. Op een be

paalde positie ziet de stuurman de vuurtoren van Egmond aan Zee onder een hoek van 20°
ten opzichte van de vaarrichting van het schip. Na 5 km varen ziet de stuurman diezelfde

vuurtoren onder een hoek van 60° met de vaarrichting.
Maak een tekening op schaal van deze situatie en bepaal hoe ver de afstand van het schip

tot de kust is.
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Opgave 14: De wijzers van een klok

Bekijk de klokapplet

De wijzers van een klok maken voortdurend een hoek met elkaar. Om drie uur maken de

minutenwijzer en de urenwijzer een rechte hoek met elkaar. Maar hoe groot is die hoek op

een willekeurig tijdstip?

Als de minutenwijzer een compleet rondje maakt, draait de urenwijzer 1 uur en dat is
1
12 ⋅ 360

∘ = 30∘.

Als het bijvoorbeeld 1:15 uur is, dan staat de minutenwijzer precies op 15 en heeft hij 90∘

afgelegd vanaf de verticale stand. In een kwartier legt de urenwijzer
1
4 × 30 = 7,5∘ af. De

urenwijzer heeft daarom 30∘ + 7,5∘ = 37,5∘ afgelegd vanaf de verticale stand. De hoek

tussen beide wijzers is daarom 52,5∘.
a Bereken de hoek tussen beide wijzers als het 5 over 3 is.
b Welke hoek maken de minutenwijzer en de urenwijzer met elkaar om 12:25 uur?

c Welke hoek maken de wijzers met elkaar om 7:35 uur?

d Welke hoek maken de wijzers met elkaar om 11:19 uur?

e Om 0:00 uur maken de urenwijzer en de minutenwijzer een hoek van 0∘. Op welke tijdstip
pen is dat weer zo? Geef nauwkeurige antwoorden, ook in delen van minuten.
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Werkblad bij Opgave 2 op pagina 2.
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Werkblad bij Opgave 6 op pagina 3.
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Werkblad bij Opgave 8 op pagina 3.
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