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Geogebra
1. Het pakket geogebra
Geogebra is een wiskundepakket dat meetkunde en algebra en analyse combineert en
ontwikkeld werd door

De vertaling naar het Nederlands gebeurde door Bea Versichel, Pedro Tytgat en Ivan
Dewinne.
Geogebra is een open-sourcepakket en mag dus gratis gedownload worden.
Dit kan heel eenvoudig gebeuren door op Google, geogebra in te typen of rechtstreeks te
surfen naar: http://www.geogebra.at/
Kies voor Webstart want dan ga je steeds over de laatste versie beschikken.
Er is ook een gebruikersforum: www.geogebra.at/forum
en een soort materialenbank:
www.geogebra.at/en/wiki
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Bestand

Bewerken

Met de knop eigenschappen kan men als bvb
een driehoek getekend is het volgende
uitvoeren:

Exporteren is wel een belangrijk onderdeel
want hiermee kan men dynamische webbladen
maken!

Opties

Beeld

Help
Venster
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Waar is dit pakket bruikbaar?
Dit pakket is bruikbaar in alle graden van het secundair onderwijs en dit zowel in het
ASO, TSO-KSO als het BSO.
Er is momenteel nog weinig Nederlandstalig materiaal beschikbaar maar volgende links
geven toch al een aardig idee rond de toepasbaarheid van dit pakket:
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/index.htm

http://www.geogebra.at/en/wiki/index.php/English

http://www.geogebra.at/en/wiki/index.php/Dutch

http://www.geogebra.at/en/wiki/index.php/Main_Page

Met dit pakket is het mogelijk om op een eenvoudige wijze dynamische webpagina’s te
maken wat uiteraard heel veel didactische perspectieven biedt.
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Wiskunde kan heel mooi zijn …

Wie met Cabri kan werken, kan ook heel gemakkelijk met geogebra
werken.
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2. Basisopdrachten in geogebra
2.1. Punten tekenen

Ga naar de werkbalk, kies voor

en klik op het kleine driehoekje uiterst

rechts beneden van het icoontje en schuif nadien de muis naar boven of beneden tot je
bij de gewenste optie komt. Hier kies je voor Nieuw punt door op de linkermuisknop
te klikken.
De muisaanwijzer verandert van een pijlpunt in een kruisje.
Ga nadien naar het tekenvenster en klik daar waar je het punt wil tekenen.
Merk op dat de punten onmiddellijk een naam krijgen.
Doe dit nu vijfmaal na elkaar, telkens op een andere plaats.
Je krijgt dan volgend scherm:

Als je de getekende assen weg wil, ga dan naar de menubalk. Kies voor Beeld en vink
Assen uit. De assen worden dan niet meer getekend.
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2.2. Hoe geef je een andere naam aan een punt?
Ga met de muisaanwijzer naar één van de getekende punten.
De muisaanwijzer verandert in een pijlpunt. Klik met de rechtermuisknop op het
getekende punt en volgend scherm opent zich:
Kies nu onderaan voor Naam wijzigen en geef een nieuwe
naam aan het punt.

Indien de letter te kort bij het punt staat, dan kan je de letter
verschuiven. Je gaat hiervoor naar de werkbalk en je kiest
voor het allereerste icoontje en hierbinnen voor Verplaatsen.
Ga dan zo dicht mogelijk bij de naam staan en versleep de naam naar een betere plaats
(linkermuisknop ingedrukt houden).
Op dezelfde manier kan je ook het punt zelf verplaatsen. Ga dan zo dicht mogelijk bij
het punt staan en versleep het.
2.3. Hoe teken je een rechte?
Ga naar de werkbalk en kies voor

Klik weer op het kleine driehoekje en selecteer Rechte door 2 punten. Ga naar het
tekenvenster en klik een eerste maal. Verschuif de muis een klein beetje, een punt en
een rechte worden getekend. De richting van de rechte kan nog volop gewijzigd
worden en komt pas vast te liggen als je een tweede maal klikt. De rechte wordt
getekend en krijgt onmiddellijk een naam mee. Dit bemerk je ook in het
algebravenster.
Hier wordt de cartesiaanse vergelijking van deze rechte weergegeven. Dit is leerstof
voor het derde jaar secundair onderwijs.
Sluit daarom het algebravenster.
Teken nu opnieuw een rechte door 2 punten.
Bemerk dat de naam van de rechte nu op het scherm niet afgedrukt wordt.
Als je de naam wil kennen en weergeven, ga dan met de muisaanwijzer naar de rechte
toe (de muisaanwijzer verandert in een pijlpunt), klik op de rechtermuisknop en vink
Toon label aan. De naam van de rechte wordt nu op het scherm afgedrukt.
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De rechtermuisknop speelt een grote rol in geogebra.
Onderstel dat je een getekende rechte een andere kleur wil geven. Ga naar de rechte
naar toe met de muisaanwijzer en druk op de rechtermuisknop. Kies nu voor
eigenschappen. Er opent zich dan volgend scherm:
Je kan nu door op Kleur
te klikken een nieuwe
kleur kiezen.
Verander ook eens de
lijnsoort en de lijndikte.

Merk op dat je de 2 getekende punten van de rechte kunt verslepen. De rechte
evolueert mee.
Je kan ook de rechte zelf verslepen. De rechte beweegt zich dan wel steeds evenwijdig
aan de eerst getekende rechte.
2.4. Hoe kun je de lengte van een getekend lijnstuk achterhalen?
Er zijn 2 mogelijkheden voor je het lijnstuk tekende (probeer dit uit!)
1) Het algebravenster was geopend
2) Het algebravenster was gesloten
Eerste mogelijkheid: het algebravenster was geopend voor het lijnstuk werd getekend.
Alle objecten krijgen dan een naam mee en in dit geval kan in het
algebravenster de lengte worden afgelezen. Kijk bij de corresponderende naam
naar de afgedrukte waarde in het algebravenster.
Als je met de muisaanwijzer op het lijnstuk gaat staan wordt in het
algebravenster de lengte grijs opgelicht.
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Tweede mogelijkheid: het algebravenster was gesloten voor het lijnstuk werd
getekend.
Het getekende lijnstuk krijgt geen naam
mee in het tekenvenster. Je kan dan de
naam en de waarde toch afdrukken door
met de rechtermuisknop op het getekende
object te klikken en naar Eigenschappen
te gaan en daar Toon Label en ook Naam
en waarde aan te vinken.
2.5. Hoe kan je een lijnstuk met een bepaalde lengte tekenen?
Ga naar de werkbalk en kies het volgende icoontje:

Schuif dan naar beneden toe en kies voor Lijnstuk met beginpunt en gegeven lengte
door op de linkermuisknop te klikken.
Klik éénmaal in het tekenvenster om het beginpunt vast te leggen. Er opent zich dan
volgend scherm:

Vul de nodige lengte in (bvb 8) en klik op OK. Er wordt dan een lijnstuk met een
lengte van 8 cm getekend.
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2.6. Hoe een lijnstuk tekenen dat even lang is als een eerder getekend lijnstuk?
Teken een lijnstuk [AB] in het tekenvenster.
Onderstel dat dit lijnstuk de naam a heeft meegekregen.
We gaan nu een nieuw lijnstuk tekenen dat even lang is als het lijnstuk [AB].
Stappenplan:
• Ga naar de werkbalk en kies het volgende icoontje:
• Schuif dan naar beneden toe en kies voor Lijnstuk
met beginpunt en gegeven lengte door op de linkermuisknop te
klikken.
• Vul dan als lengte a in en je krijgt een lijnstuk dat even lang is als [AB].
2.7. Hoe gemakkelijk in- en uitzoomen?
Houd de controleknop ingedrukt en draai aan het wieltje van de muisbesturing.
Als je het wieltje naar jou toe draait wordt er ingezoomd en anders wordt er
uitgezoomd.
2.8. Hoe gemakkelijk het tekenvenster verslepen?
Houd de controleknop ingedrukt en druk de linkermuisknop in en verschuif de
muisbesturing.
2.9. Hoe onderzoek je of 2 rechten evenwijdig lopen?
Kies het icoontje
en kies
dan voor Relatie
tussen 2
objecten. Klik
nadien op
de eerste rechte en vervolgens op de
tweede rechte.
Volgend scherm wordt dan geopend:

2.10.

Hoe onderzoek of je 2 getekende rechten loodrecht op elkaar staan?

Dit kan niet gebeuren door op Relatie tussen 2 objecten te klikken.
Je moet onderzoeken of een hoek gevormd door de rechten a en b 90° is.
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Stappenplan:
•

Duid het snijpunt E van de 2 rechten aan.

•

Klik op het icoontje
en kies dan voor Hoek. Duid nu de hoek
n
BED aan en gebruik deze volgorde. Zo wordt de hoek in
tegenwijzerzin bedoeld. Wil je de waarde van α kennen, ga dan met
de muisaanwijzer op α staan, gebruik de rechtermuisknop en kies voor
Eigenschappen en vink Toon Label aan en kies voor Naam &
Waarde. De waarde van α wordt dan afgedrukt in decimale graden.

Klaarblijkelijk staan de rechten niet loodrecht op elkaar.
2.11.

Hoe teken je een hoek?

Ga naar de werkbalk en kies het icoontje
en
klik nadien driemaal in het tekenvenster. Het tweede
punt zal het hoekpunt zijn. De punten duid je aan in
tegenwijzezin!

2.12.

Hoe teken je een hoek met een bepaalde grootte?

Je zal eerst moeten uitmaken of je een hoek wilt tekenen in tegenwijzerzin of in
wijzerzin.
Je wil een hoek tekenen van 67° tegenwijzerzin en een hoek van 53° wijzerzin. (dus
eigenlijk -53°)
Stappenplan:
•
•

Geogebra

Ga naar de werkbalk en kies het icoontje
en kies dan voor Hoek met
gegeven grootte.
Klik tweemaal in het tekenvenster. Het tweede getekende punt zal het
hoekpunt zijn. Er opent zich dan volgend scherm:
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•
•

Kies nu voor tegenwijzerzin en vul 67° in.
Werk analoog voor een hoek van 53° in wijzerzin.

Je zal merken dat zowel C als F in een andere kleur worden getekend.
Zo kan je herkennen of het een hoek is in tegenwijzerzin of in wijzerzin.
n is een hoek in tegenwijzerzin.
ABC
n is een hoek in wijzerzin.
DEF
Als je de hoeken nog iets duidelijker wil aanduiden, kan je er ook de halfrechten
bijtekenen.
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Als je de waarde van α en β wil weergeven, ga dan met de muisaanwijzer op α en β
staan, gebruik de rechtermuisknop en ga naar Eigenschappen en kies bij Toon Label
voor Naam & Waarde.
(als de namen α en β niet worden weergegeven, vink dan ook Toon Label aan)
2.13.

Hoe teken je een hoek die even groot is als een andere getekende hoek?

Teken een hoek α.

Ga naar de werkbalk en kies opnieuw voor het icoontje
.
Klik opnieuw tweemaal in het tekenvenster en vul nu als waarde voor hoek de waarde
α in. Dit moet je doen met de knop uiterst rechts op het scherm dat zich geopend
heeft (kies natuurlijk ook voor dezelfde zin als de getekende hoek α ).
2.14.

Hoe teken je de deellijn van een getekende hoek?

Teken een bepaalde hoek.
Ga naar de werkbalk en kies
en kies
het icoontje
nadien voor Bissectrices.
Duid nu de hoek aan waarvan
je de bissectrice wilt tekenen.
Het hoekpunt wordt als tweede
punt aangeduid.
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2.15.

Kan je bepaalde zaken “verbergen” op het scherm?

Open het algebravenster indien het gesloten is. Teken een rechte AB, deze krijgt de
naam a mee. Teken tevens de middelloodlijn van [AB].
•

Je wil nu de naam van de punten verbergen op het scherm.
Dit kan vrij gemakkelijk. Ga met de muisaanwijzer naar het punt, klik met de
rechtermuisknop en vink Toon Label uit. Wil je de naam opnieuw op het
scherm, vink dan Toon Label opnieuw aan.

•

Je wil nu de middelloodlijn verbergen. Er zijn 2 mogelijkheden:
Ga met de muisaanwijzer naar de getekende middelloodlijn, klik met de
rechtermuisknop en vink Toon object uit. De middelloodlijn is verdwenen.
Indien je ze nu terug op het scherm wil hebben dan klik je op het icoontje
en je kiest dan voor Toon/Verberg object en je klikt daar op met de
linkermuisknop en de middelloodlijn verschijnt opnieuw. Je moet nu echter
nogmaals op de middelloodlijn klikken om ze te behouden bij de volgende
actie.
gaat en kiest
Eenvoudiger is het als je onmiddellijk naar het icoontje
voor Toon/Verberg object en dan op de middelloodlijn klikt.
Eigenaardig genoeg verdwijnt deze niet onmiddellijk, de rechte wordt nog
vetter getekend. Klik ergens in de werkbalk en de middelloodlijn is dan toch
verdwenen. Wil je de middelloodlijn opnieuw op het scherm dan kies je
opnieuw voor Toon/Verberg object en de middelloodlijn staat dan opnieuw
op het scherm. Je moet er nogmaals op klikken om ze te behouden bij de
volgende actie.
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3. Uitgewerkte voorbeelden
3.1. Voorbeeld1: de middelloodlijnen van een driehoek gaan door één punt (eerste
graad)

Het tekenen van de driehoek en van de middelloodlijnen van de zijden en de
omgeschreven cirkel van de driehoek gebeurt zoals in Cabri.
Teken een driehoek (neem icoontje 3) en teken de middelloodlijnen van de
zijden (neem icoontje 4). Duid het snijpunt van de middelloodlijnen aan (neem
icoontje 2).
Teken de omgeschreven cirkel van driehoek ABC (neem icoontje 5)
Naast een tekenvenster is er echter ook een algebravenster.
Bemerk dat A, B en C als vrije objecten worden weergegeven.
P is de getekende veelhoek (driehoek) en 82.32 is de oppervlakte van de
driehoek. a, b en c zijn de lengtes van de zijden.
d, e en f zijn de cartesiaanse vergelijkingen van de middelloodlijnen.
We kunnen deze vergelijkingen ook schrijven in de vorm y = ax + b door
rechts te klikken op de aangeduide vergelijking.
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g is de vergelijking van de omgeschreven cirkel.
De vrije objecten kunnen we uiteraard verslepen (net zoals in Cabri) en zo
kunnen we zien dat de middelloodlijnen in elke driehoek door één punt gaan.
Je kan het algebravenster ook steeds uitvinken.
Dit kan om didactische redenen erg nuttig zijn in de eerste graad waar men
uiteraard nog niet werkt met cartesiaanse vergelijkingen van rechten.

Het is ook mogelijk om de opeenvolgende stappen van de constructie als een
soort diamontage weer te geven!

Klik op beeld en nadien op Navigatiebalk voor constructieoverzicht.
Doorloop nu de diamontage.
Als leerkracht kan je intussen uitleg geven bij de gevolgde constructiemethode.

Je kan ook een overzicht krijgen van de constructiestappen.
Klik op beeld en nadien op Overzicht constructiestappen.
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Belangrijke opmerkingen
1. Je kan ook de instructies ingeven via het commandovenster.
Je hoeft niet alle commando’s volledig in te typen, de beginletters volstaan
dikwijls.
Voorbeeld:
A = (4,8)
B = (10,2)
C = (-2,-2)
Veelhoek [A,B,C]
m = middelloodlijn [a]
n = middelloodlijn [b]
M = snijpunten [m,n]
Cirkel [M,A]
En alles wordt mooi getekend!
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2. Invoeren van tekst en bijhorende berekeningen
In een rechthoek zijn de diagonalen evenlang. Onderzoek dit met geogebra en
druk bijhorende teksten en waarden af.
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3.2. Voorbeeld 2: transformaties van het vlak (eerste graad)

Verschuiving, puntspiegeling en spiegeling

Klik op icoontje 8 en kies voor afbeelding invoegen.
Klik ergens op het scherm waar de afbeelding moet ingevoegd worden. Gebruik dan
de browser om een gekozen tekening in te voegen.
Je kan dan een vector tekenen (icoontje 3 en kies voor vector tussen 2 punten).
Kies dan voor verschuiving (icoontje 7). Klik de figuur aan en de vector.
Het kan inderdaad nuttig zijn om eerst te werken met concrete afbeeldingen. Zo
begrijpen de leerlingen beter over welke transformatie het gaat.
Het dynamische karakter van het pakket laat nu veel onderzoek toe en leerlingen
kunnen zo bepaalde eigenschappen zelf ontdekken.
Dit kan dus best aangewend worden in het kader van BZL.
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Met een schuifknop kan het begrip verschuiving nog veel beter aangebracht worden en
zien de leerlingen als het ware hoe een verschuiving “stap voor stap” gebeurt.
Om dit te realiseren volg je best het volgende stappenplan:
•
•
•
•
•

Teken een driehoek ABC
Teken een vector tussen 2 punten
Teken een schuifknop. Kies hierbij voor getal en laat dit getal variëren
van 0 tot 1 met stappen van 0.1
Voer nu via het commandovenster het volgende in:
verschuiving[P,u*d]. Hierbij is P de naam van de getekende driehoek, u
de naam van de vector en d de naam van de schuifknop.
Trek aan de schuifknop en observeer wat er gebeurt

Een rotatie of draaiing uitvoeren over een gegeven hoek en met een gegeven centrum
In geogebra kan je een hoek tekenen met gegeven grootte.
Teken een hoek van 75°.
Kies hiervoor icoontje 6 en kies voor hoek met gegeven grootte.
Klik tweemaal in het vlak (er worden twee punten getekend) en dan verschijnt er
volgend schermpje:

Kies nu voor 75° en behoud tegenwijzerzin.
Er wordt dan een hoek van 75° getekend. Deze hoek krijgt een naam (bvb α ).
Teken nu een vierhoek DEFG en een punt H dat als centrum van de draaiing wordt
gekozen.
Klik nu op icoontje 7 en kies voor Rotatie met centrum over een bepaalde hoek.
Klik nu in het midden van de vierhoek, nadien op het punt H en kies dan voor α .
Teken dan nog passende cirkelbogen. (cirkelboog met middelpunt door 2 punten)
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Kies voor een nieuw bestand.
Merk op dat je ook een schuifknop kunt associëren met een hoek.
Klik op icoontje 6 en kies voor schuifknop. Klik ergens op het scherm en je krijgt dan
het volgende schermpje te zien:

Je vinkt hier hoek aan en je kiest dan een interval, bijvoorbeeld van 0° tot 180°.
Teken nadien een driehoek en een punt dat zal gebruikt worden als centrum.
Klik nu op icoontje 7 en kies voor rotatie met centrum over bepaalde hoek.
Klik op de selecteerknop, op de driehoek en op het centrum.
Je krijgt dan volgend scherm:
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Verander nu de 45° in α en trek dan aan de schuifknop.
Resultaat:

Je kan ook zeer eenvoudig volgend “mooier” resultaat krijgen:
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Kies hiervoor icoontje 5 en kies voor cirkelboog met middelpunt door 2 punten.
Verander nadien de lijnen door stippellijnen (klik met rechtermuisknop op de lijnen en
kies stippellijnen).
3.3. Voorbeeld 3: een applet maken om de eigenschappen van een parallellogram te
illustreren (eerste en tweede graad)

Teken een parallellogram, teken de diagonalen, meet de overstaande zijden en meet
alle hoeken.
Voor het meten van de overstaande zijden, gebruik je de rechtermuisknop en je klikt
dan op eigenschappen en je vinkt dan toon label aan en kiest tevens voor waarde.
Duid ook de hoeken aan (kies hiervoor icoontje 6 en kies voor hoek) en dan klik je op
de hoek met de rechtermuisknop en je kiest opnieuw voor toon label en voor waarde)
Je krijgt dan volgend scherm:

We gaan hiervan nu een applet maken.
Kies voor bestand en nadien voor Exporteren en nadien voor Dynamisch werkblad
als webpagina (html).
Je krijgt dan volgend scherm:
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Vul nu alle nodige gegevens in en klik op exporteren.
Open nadien je html pagina en je hebt een applet.

Als je dit applet wilt doorsturen naar een collega of op een teleleerplatform wil
plaatsen, moet je steeds 3 zaken doorsturen:

3.4. Voorbeeld 2: zwaartepunten (tweede graad)

Trekt men in een convexe vierhoek de diagonalen, dan zijn de zwaartepunten
van de 4 driehoeken die zo ontstaan de hoekpunten van een parallellogram.

Teken hiervoor een vierhoek ABCD (icoontje 3).
Klik met de rechtermuisknop op de kleine letters om deze te verbergen (anders
wordt de tekening te overladen)
Teken de diagonalen van de vierhoek (icoontje 3). Duid het snijpunt van de
diagonalen aan. (icoontje 2)
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In geogebra is het nu mogelijk om onmiddellijk het zwaartepunt te tekenen van
elke driehoek door in het commandovenster in te typen:
X=zwaartepunt[veelhoek[D,A,E] ]

3.5. Voorbeeld 3: parameters bij een tweedegraadsvergelijking. (tweede graad)

De invloed van de parameters a, α en β nagaan bij de
tweedegraadsvergelijking y = a( x − α ) 2 + β

Klik op icoontje 6 en kies voor schuifknop.
Klik ergens op het scherm en er opent zich dan
volgend scherm: (zet min op -5 en max op 5 en
kies 0.5 voor stapgrootte)
Voer nadien nog 2 schuifknoppen in maar geef
hier de namen α en β . (met rechtermuisknop
op schuifknop klikken en naam wijzigen). Klik
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op de selecteerknop en zet de schuifknop van a op 1.
Typ in het commandovenster y = a *( x − α ) ^ 2 + β in. De Griekse letters vind je
rechts van de commandoregel. Denk eraan om ook * in te typen, anders krijg je
een foutmelding.
Verander nadien de schuifknoppen en formuleer je bevindingen.

3.6. Congruentie (eerste graad)

Teken een pijl zoals hieronder is weergegeven. Kleur de pijl rood in.

Puntspiegel de rode pijl over zijn pijlpunt. Kleur geel in.
Kies een rechte a. Spiegel de rode pijl t.o.v. a. Kleur de nieuwe pijl geel in.
Definieer een georiënteerd lijnstuk.
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Teken het beeld van deze laatst gekleurde gele pijl volgens dit georiënteerd lijnstuk.
Kleur de bekomen pijl ook geel.
Kies een centrum O en een draaiingshoek.
Draai de rode pijl over deze hoek en met centrum O. Kleur de bekomen pijl ook geel.
Bekom je zo’n figuur?

Versleep nu de rode pijl (Maak de punten van de rode pijl opnieuw zichtbaar zodat je
deze pijl in z’n geheel kunt verslepen).
Worden alle gele pijlen mee verplaatst? ………………………………..
Hoe komt dit?
Alle pijlen zijn congruent. Overeenkomstige zijden zijn telkens even lang en
overeenkomstige hoeken even groot.
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3.7. Voorbeeld 4: vergelijking zwaartelijn (tweede graad)

Gegeven is de driehoek ABC en de co (A) = (4,-2.5).
M = mi[AC] ligt op a en a heeft als vergelijking y + 4 = 0.
AC // b en b heeft als vergelijking x – 2y = 14.
AB // d en d heeft als vergelijking 11x + 8y = 16.
Q = mi[AB] ligt op de y-as.
Zoek de vergelijking van de zwaartelijn AP als P = mi[BC].

Stappenplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geogebra

Teken het punt A via het commandovenster
Teken de rechte a met als vergelijking y + 4 = 0
Teken de rechte b met als vergelijking x – 2y = 14
Teken door A de evenwijdige c met b
Bepaal M (gebruik de rechtermuisknop om het snijpunt daadwerkelijk
de naam M te geven)
Bepaal C
Teken de rechte d met als vergelijking 11x + 8y = 16
Teken door A de evenwijdige e met d
Bepaal Q
Bepaal B
Teken de driehoek ABC
Teken de zwaartelijn AP en lees in het algebravenster de vergelijking af
Van Nieuwenhuyze Roger
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4. Hoe een gemaakte tekening naar Word overbrengen?
Als je tekening in geogebra gemaakt is, ga je naar de menubalk en je kiest er voor
Bestand en nadien voor Exporteren en dan voor Kopieer tekenvenster.
Dan start je Word op en je plakt daar het tekenvenster.

Er is nog een andere methode om dit te doen en dat is door gebruik te maken van
FScapture, ook een gratis pakket (zie punt 6).
Hiermee is het trouwens mogelijk om een gedeelte van het scherm te kopiëren.
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5. Opdrachten eerste graad
1. Realiseer dit:

Versleep C.
Welke eigenschappen van spiegelingen kan je hier allemaal herkennen?

2. Teken een gelijkbenige driehoek waarvan de basis 8 cm meet en de tophoek 80°.

3. Teken in een parallellogram de deellijnen van de hoeken.
Duid alle snijpunten aan. Welke figuur ontstaat er?

4. Maak een applet dat illustreert dat een buitenhoek van een driehoek gelijk is aan de
som van de niet-aanliggende binnenhoeken. Op je scherm moeten zeker bijhorende
teksten afgedrukt worden.

Gebruik ook kleur!

5. Realiseer dit:
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6. Opdrachten tweede graad
Opgave 1: speerwerper

Een speerwerper werpt zijn speer volgens een parabolische baan die bepaald wordt
door de functie:
h(x) = 3x – 0.05x²



h = hoogte van de speer, in meter
x = afstand van de speer, in meter

a) Hoe ver werpt de speerwerper de speer?
b) Hoe ver is de speer als hij zijn hoogste punt bereikt?
c) Over welke afstand vliegt de speer op een hoogte hoger dan 40
meter?
Opgave 2: oplossen vkv

Voer een tweedegraadsfunctie in en los de geassocieerde vkv op.

Alles moet grafisch zichtbaar zijn.
Opgave 3: driehoek tekenen .

Teken een driehoek waarvan de 3 zijden gegeven zijn en meet nadien alle hoeken. Kan
je de hoeken ook weergeven in zestigdelige graden?
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Op
gave 4: rico’s van rechten

Realiseer dit:
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7. FScapture
Typ in Google FScapture in en download het pakket.
Dit pakket kan ook opgestart worden vanuit een usb-stick.
Om te werken met FScapture volg je best het volgende stappenplan:
1. Start FScapture op
2. Minimaliseer FScapture
3. Breng op je bureaublad datgene waarvan je een opname wil maken
4. Klik onderaan op het icoontje
5. Maak een opname (gebruik best een vrije rechthoek)

als je nog tekst wil toevoegen of een kader
6. Klik nadien op
plaatsen rondom het geselecteerde venster.
7. Klik op Copy
8. Plak het beeld in je werkdocument

Opmerking:
Je kan het bestand ook opslaan als een .jpg bestand of .gif bestand en nadien invoegen.

Voorbeeld:

Je zou graag een afbeelding hebben van een pantoffeldiertje.
Typ in Google “pantoffeldiertje” in en gebruik nadien vrije rechthoek opname om een
gebied af te bakenen.
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Zoals je ziet hebben we een mooie kader rond het pantoffeldiertje aangebracht.
Stel: je zou graag een afbeelding van een leeuwenkop inbrengen in een werkblad.
Typ via Google “leeuwen” in. Gebruik vrije rechthoekopname.

Surf naar www.wisnet.be
Kies voor tweede jaar en voor ruimtemeetkunde.
Maak de volgende opname:

Je wil het logo van de VWO ergens invoegen: (typ in Google “VWO” in)

Geogebra
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