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2.4 Letterformules

Inleiding

Figuur 1

Je ziet hier een rechthoek.

Maar wat betekenen al die letters en symbolen in de figuur?

Daar ga je nu achter komen...

Je leert in dit onderwerp

• woordformules omzetten in een letterformule, dus formules verkort noteren;

• de vermenigvuldigingspunt gebruiken en weglaten in daarvoor geschikte situaties.

Voorkennis

• het werken met woordformules.

Verkennen

Opgave V1

Bij een bioscoop kun je een kortingskaart voor een jaar kopen voor € 15,00. Met deze kortingskaart

kun je voor € 5,00 naar de film.

a Welke formule beschrijft het verband tussen de totale kosten in een jaar en het aantal keren naar de

film in dat jaar?

b Hoe zou je die formule korter kunnen schrijven?

c Welke formule beschrijft het verband tussen de kosten per film (in euro/jaar) en het aantal keren

naar de film?

d Hoe zou je die formule korter kunnen schrijven?

Uitleg

Formules wil je graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Daarom worden variabelen als lengte,

breedte, tijd en kosten aangegeven met maar één letter.

Bijvoorbeeld:

Bij een telefoonabonnement betaal je € 10,00 abonnementskosten en € 0,08 per minuut bellen.

In een formule ziet dat er zo uit: belkosten = 0,08× tijd +10,00.
Dit kun je korter schrijven als: 𝑘 = 0,08 × 𝑡 + 10,00.
Je moet dan wel onthouden dat 𝑘 de belkosten zijn en 𝑡 de tijd is. Ook moet je bijpassende eenheden
afspreken. In dit geval is 𝑘 in euro en 𝑡 in minuten.

Misschien zie je meteen al het nadeel van het teken × voor vermenigvuldigen: het lijkt op de letter

x. Daarom gebruik je in formules meestal een vermenigvuldigingspunt ⋅ in plaats van het kruisje.

Dan krijg je dus de volgende letterformule: 𝑘 = 0,08 ⋅ 𝑡 + 10,00.
In het geval dat de vermenigvuldigingspunt tussen een getal en een letter of tussen twee letters

staat, mag je deze ook weglaten. De formule wordt dan nog korter: 𝑘 = 0,08𝑡 + 10,00.
Wil je de belkosten weten als je 200 minuten belt, dan moet je voor 𝑡 de waarde 200 in de formule

invullen:

𝑘 = 0,08 ⋅ 200 + 10,00 = 26,00 euro.
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Opgave 1

Werk met de gegevens uit de Uitleg.

a Hoe groot is 𝑘 als 𝑡 = 200?
b Hoe verwoord je “Hoe groot is 𝑘 als 𝑡 = 200” in gewoon Nederlands?

Opgave 2

Voor het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat de formule:

graden Fahrenheit = 9
5⋅ graden Celsius +32

a Schrijf deze formule zo kort mogelijk. Gebruik de letters 𝐹 en 𝐶 voor het aantal graden Fahrenheit

en Celsius.

b Bereken 𝐹 als 𝐶 is 20.
c Hoe verwoord je “Bereken 𝐹 als 𝐶 = 20” in gewoon Nederlands?

d Wat is het grote voordeel van het gebruik van formules?

Theorie en voorbeelden

Om te onthouden

Figuur 2

Formules wil je graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Daarom

worden variabelen als lengte, breedte, tijd en kosten aangegeven

met maar één letter, vaak hun beginletter. Je moet wel goed van

tevoren afspreken wat elke letter precies betekent en je daar dan

ook nauwgezet aan houden.

Het teken × voor vermenigvuldigen lijkt teveel op de letter x.

Daarom gebruik je in formules de vermenigvuldigingspunt ⋅ in
plaats van het kruisje.

En als dat geen verwarring oplevert, laat je de vermenigvuldigingspunt gewoon weg.

Voorbeeld 1

Een kaars is veertig centimeter lang en wordt aangestoken. De kaars wordt elk uur twee centimeter

korter.

Er is dus een verband tussen de variabelen lengte in centimeters en brandtijd in uren.

De formule is: lengte = 40 − 2⋅ brandtijd
Schrijf deze formule zo kort mogelijk.

Antwoord

Door voor de variabelen één letter te gebruiken, kun je de formule korter en overzichtelijker op

schrijven.

De formule wordt dan: 𝑙 = 40 − 2 ⋅ 𝑡, waarbij 𝑙 de lengte in centimeters is en 𝑡 de brandtijd in uren.

Je kunt deze formule nog korter schrijven door de vermenigvuldigingspunt weg te laten: 𝑙 = 40−2𝑡.

Opgave 3

Werk met de gegevens uit Voorbeeld 1.

a Neem 𝑡 = 5 en bereken de lengte van de kaars.

b Hoe groot is 𝑙 als 𝑡 = 10,5?
c Hoe formuleer je de vraag bij b in gewoon Nederlands?
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Opgave 4

Een andere kaars wordt ook aangestoken. Hij is dertig centimeter lang en wordt elk uur anderhalve

centimeter korter.

a Schrijf een zo kort mogelijke formule op voor het verband tussen lengte en brandtijd.

b Hoe groot is de lengte van de kaars als hij zes uur gebrand heeft?

c Deze kaars en de kaars uit Voorbeeld 1 worden gelijktijdig aangestoken. Teken een grafiek van het

verband tussen de lengte 𝑙 en de brandtijd 𝑡 van deze twee kaarsen.

d Lees in de grafiek af wanneer beide kaarsen op zijn. Reken dat met de formules na.

Voorbeeld 2

Via een website kun je foto's laten afdrukken. Dat kost € 0,07 aan afdrukkosten per foto. Daarnaast

betaal je € 1,95 bezorgkosten. De totale kosten per foto zijn afhankelijk van het aantal foto's dat je

laat afdrukken.

Stel hierbij een zo overzichtelijk mogelijke formule op.

Antwoord

De variabelen zijn aantal (het aantal foto's dat je laat afdrukken) en kosten (de kosten per foto in

euro).

Kies daarvoor de lettervariabelen 𝑎 voor aantal en 𝑘 voor kosten per foto.

De formule wordt: 𝑘 = 0,07𝑎+1,95
𝑎 .

Opgave 5

Werk met de formule uit Voorbeeld 2.

a Hoeveel bedragen de kosten per foto als je dertig foto's laat afdrukken?

b En als je tweehonderd foto's laat afdrukken?

Opgave 6

Werk met de gegevens uit Voorbeeld 2. Met deze gegevens kun je ook een formule opstellen voor

het verband tussen de totale kosten die je moet betalen, en het aantal foto's dat je bestelt.

a Geef deze formule en schrijf hem zo kort mogelijk op. Gebruik 𝐾 voor de variabele totale kosten en

𝑎 voor de variabele aantal.

b Hoeveel moet je betalen als je dertig foto's bestelt?

c En als je tweehonderd foto's bestelt?

d Waarom wordt in de formule in deze opgave voor de kosten de variabele 𝐾 en niet gewoon 𝑘?

Voorbeeld 3

Figuur 3

De formule voor de oppervlakte van een rechthoek is:

oppervlakte = lengte ⋅ breedte
Deze formule kun je korter schrijven door voor de variabelen een

letter te nemen. Dan krijg je: 𝐴 = 𝑙 ⋅ 𝑏; hier is 𝐴 de oppervlak

te, 𝑙 de lengte en 𝑏 de breedte. Hierbij moeten 𝑙 en 𝑏 in dezelfde

lengte-eenheid zijn (bijvoorbeeld cm) en moet𝐴 in de bijbehorende

oppervlakte-eenheid zijn (bijvoorbeeld cm²).

Deze formule kun je nog korter schrijven door de vermenigvuldigingspunt weg te laten. Je krijgt:

𝐴 = 𝑙𝑏. Dit ziet er misschien wat raar uit, maar bedenk dat je in een formule altijd maar één let

ter voor een variabele gebruikt. Daardoor weet je dat zowel 𝑙 als 𝑏 een variabele is en er dus een

vermenigvuldigingspunt tussen zou kunnen staan, ofwel dat er vermenigvuldigd moet worden.

https://content.math4all.nl/view?comp=hv-gr2&subcomp=hv-gr24&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20hv-gr24-v12
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20hv-gr24-v21
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20hv-gr24-v22


GRAFIEKEN EN FORMULES � VERBANDEN � LETTERFORMULES

PAGINA 4 MATH4ALL

Opgave 7

Werk met de gegevens uit Voorbeeld 3.

a Hoe groot is 𝐴 als 𝑙 = 5 en 𝑏 = 3?
b Hoe zou je deze vraag in normaal Nederlands stellen?

Opgave 8

De inhoud van een balk kun je berekenen door de lengte, breedte en hoogte te vermenigvuldigen.

a Geef een zo kort mogelijke formule om de inhoud van een balk te berekenen.

b Gebruik de formule om de inhoud van een balk met lengte 5, breedte 4 en hoogte 2 te berekenen.

c Moet je nog wat afspreken over de gebruikte eenheden voor 𝐼, 𝑙, 𝑏 en ℎ?

Verwerken

Opgave 9

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk.

a ritprijs = 4,50 + 1,25⋅ aantal klantkilometers

b 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 = 800
𝑏𝑟𝑒𝑒𝑑𝑡𝑒

c 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑚𝑜𝑒𝑑𝑒𝑟+𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒𝑣𝑎𝑑𝑒𝑟+13
2

d afstand = gemiddelde snelheid × tijd

Opgave 10

Een docent berekent het cijfer 𝑐 voor een toets vanuit de punten 𝑝 die een leerling heeft gescoord.

De docent gebruikt deze formule: 𝑐 = 𝑝
60 ⋅ 9 + 1

a Wat is je cijfer als je veertig punten hebt?

b Waarom kun je voor deze toets maximaal zestig punten halen?

c Maak een grafiek bij deze formule.

d Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een 5,5 of hoger krijgt. Reken dat na met de formule.

Opgave 11

Voor het maken van een fotoboek met eigen digitale foto's betaal je € 5,95. Voor elke foto die je er

in wilt zetten betaal je € 0,15 bij. Als 𝑥 het aantal foto's is, wat zijn dan de kosten 𝑘 per foto?

a Maak een bijpassende formule.

b Neem 𝑥 = 15 en bereken 𝑘.
c Zal 𝑘 ooit minder worden dan € 0,20? Licht je antwoord toe.

Opgave 12

Bekijk de volgende situaties waarbij een formule is gegeven. Niet alle formules zijn goed. Geef aan

of de formule goed of fout is. Als de formule fout is, verbeter deze dan.

a Leo is drie jaar ouder dan zijn broer Zack. Er is een verband tussen hun leeftijden.

De formule is: 𝐿 = 3𝑍, waarbij 𝐿 de leeftijd van Leo in jaren is en 𝑍 de leeftijd van Zack in jaren.

b Een machine produceert tweehonderd fotolijstjes per uur. Je kunt het totale aantal fotolijstjes dat de

machine produceert, met een formule berekenen.

De formule is: 𝐴 = 200𝑡; hierbij is 𝐴 het aantal fotolijstjes dat de machine geproduceerd heeft en 𝑡
de tijd in uren.
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c Aan een meer kun je waterfietsen huren. Daarvoor betaal je € 2,50 administratiekosten en € 5,00

huur per uur. Er is een verband tussen de totale kosten en het aantal uur dat je de waterfietsen huurt.

De formule is: 𝑡 = 2,50 + 5,00𝑘, waarbij 𝑡 de tijd in uren is waarin je een waterfiets huurt en 𝑘 de

totale kosten die je betaalt in euro's.

Opgave 13

Bij een drukkerij kun je boekjes laten drukken. Een boekje van ongeveer twintig bladzijden kost

€ 3,00 per boekje. Daarbij komen nog de algemene kosten voor onder andere de digitale bewerking.

Deze kosten zijn € 10,00.

a Als 𝑎 het aantal boekjes is en 𝑘 de totale kosten per boekje in euro, wat is dan de formule voor de

totale kosten per boekje?

b Neem 𝑎 is 30 en bereken 𝑘.
c Hoe verwoord je “Bereken 𝑘 als 𝑎 = 30” in normaal Nederlands?

d Kan 𝑘 kleiner worden dan € 3,00?

Toepassen

Opgave 14: Krekels

Figuur 4 Bron: Wikipedia

Midas Dekkers is bioloog en schrijver van verschillende boeken. Hij

schrijft bijvoorbeeld over het getjirp van de krekel. Hoe hoger de

temperatuur, hoe sneller de krekel tjirpt. Daarom kun je door het

aantal tjirpen van een krekel te tellen, de temperatuur in graden

Celsius bepalen. Midas Dekkers gebruikt voor de sneeuwboomkre

kel een formule waarbij je moet uitgaan van het gemiddeld aantal

tjirpen per minuut. Je trekt er 40 af, deelt de uitkomst door 7 en

telt er 10 bij op.

a Noem het gemiddeld aantal tjirpen per minuut 𝑛. Welke formule

geldt dan voor de temperatuur 𝑇 in °C?

b Een sneeuwboomkrekel tjirpt 96 keer per minuut. Bereken de temperatuur.

c Het is makkelijker om 15 seconden lang te tellen hoeveel tjirpen de sneeuwboomkrekel maakt. Hoe

groot is de temperatuur als de krekel 27 keer tjirpt in 15 seconden?

d Teken een bijpassende grafiek.

e Geef in je grafiek het gedeelte aan dat hoort bij temperaturen van 20 °C tot 25 °C. Welke waarden

voor 𝑛 horen daar ongeveer bij?

Testen

Opgave 15

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk. Geef ook aan waar de letters in de formule voor staan

en noem de eenheden.

a maximale hartslag = 208 − 0,7⋅ leeftijd
b prijs = 4,00⋅ aantal uur parkeren

c kosten per vierkante meter = 29,95⋅𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟+150
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

d massa = dichtheid ⋅ volume
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Opgave 16

In Duitsland kent het schoolsysteem de cijfers 1 tot en met 6 bij beoordelingen. In tegenstelling tot

in Nederland is 1 daar het hoogste cijfer. Van 4 tot en met 1 heb je een voldoende. Als je een 5 of een
6 scoort, heb je een onvoldoende. Een docent in Duitsland berekent het cijfer 𝑐 van een toets voor

een leerling die 𝑝 punten heeft gescoord met de volgende formule:

𝑐 = 6 − 𝑝
70 ⋅ 5

a Welk cijfer krijgt een Duitse leerling die 42 punten heeft gescoord?

b Waarom kun je voor deze toets maximaal 70 punten scoren?

c Maak een grafiek bij deze formule.

d Lees in de grafiek af vanaf hoeveel punten je een voldoende krijgt. Reken het na met de formule.
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