Kraak de Code Meetkunde 1
Iedere opdracht heeft een oplossing tussen de 0 en de 9. Een ander
antwoord is niet mogelijk. Uiteindelijk zijn er 3 getallen gevonden.
A
Deze drie getallen horen bij de code van het hangslot wat aan de kluis
hangt die bij het logo hierboven hoort.
Je weet alleen nog niet in welke volgorde… Dat is een kwestie van
proberen…. Kraak de code binnen de tijd en de buit is van jullie. Maar… lukt dat niet, dan dus
niet.
Veel succes, Prof. Dr. Polifinario

Opdracht 1:

De Barbapappa hiernaast heeft een oppervlakte van 84 cm2. Alle
maten staan in centimeters.
9

6

Bereken de omtrek in centimeters van deze Barbapappa.
Neem van je antwoord de wortel en dit is codecijfer nummer 1

10

Opdracht 2:
Het aquarium hiernaast is helemaal gevuld met water. De maten
van het aquarium staan in centimeters.
135

Bereken hoeveel kilogram het aquarium weegt als je weet dat een
liter water precies 1 kilogram weegt.

30

60

Neem van je antwoord de wortel en nog een keer de wortel.
Rond dit antwoord af op een heel getal en dit is codecijfer nummer 2

Opdracht 3:
Hiernaast zie je een driehoek. Deze driehoek wordt 2 keer vergroot (schaal 1 : 2).
De maten van de driehoek staan erbij.
Hoeveel keer zo groot wordt de oppervlakte van de nieuwe driehoek?
Dit is codecijfer nummer 3

2,2 cm
65 mm
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Iedere opdracht heeft een oplossing tussen de 0 en de 9. Een ander
antwoord is niet mogelijk. Uiteindelijk zijn er 3 getallen gevonden.
B
Deze drie getallen horen bij de code van het hangslot wat aan de kluis
hangt die bij het logo hierboven hoort.
Je weet alleen nog niet in welke volgorde… Dat is een kwestie van
proberen…. Kraak de code binnen de tijd en de buit is van jullie. Maar… lukt dat niet, dan dus
niet.
Veel succes, Prof. Dr. Polifinario

Opdracht 1:

Een frisbee heeft een oppervlakte van 530 cm2.
Bereken de omtrek in centimeters van de frisbee.
Neem van je antwoord de wortel en rond af op een heel getal.
Dit is codecijfer nummer 1

Opdracht 2:
14 mm

Een buitenaardse stof is gevonden in een meteoriet. Hiernaast zie je een
afbeelding hiervan. De maten staan erbij en zijn in millimeters. Het
gewicht van deze stof is 20 gram.
Bereken de dichtheid van deze stof in gram per cm3 (g/cm3).
Rond je antwoord af op een heel getal en dit is codecijfer nummer 2

26 mm

Opdracht 3:
Hiernaast zie je een kleine balk. De maten van de balk staan erbij. Deze balk
wordt in het groot nog een keer gemaakt, maar dan met een schaal 1 : 4.
2,2 cm

Hoeveel cm3 past er in de nieuwe grote balk?
Deel je antwoord door het getal 4, rond af op een heel getal en dit is
codecijfer nummer 3
5 mm
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Iedere opdracht heeft een oplossing tussen de 0 en de 9. Een ander
antwoord is niet mogelijk. Uiteindelijk zijn er 3 getallen gevonden.
C
Deze drie getallen horen bij de code van het hangslot wat aan de kluis
hangt die bij het logo hierboven hoort.
Je weet alleen nog niet in welke volgorde… Dat is een kwestie van
proberen…. Kraak de code binnen de tijd en de buit is van jullie. Maar… lukt dat niet, dan dus
niet.
Veel succes, Prof. Dr. Polifinario

Opdracht 1:
Een voorrangsbord zier eruit zoals hiernaast. De oppervlakte van het
gele vierkant is even groot als de oppervlakte van de witte rand.
Bereken de omtrek in hele meters van dit voorrangsbord (de zwarte rand
dus)
Dit is codecijfer nummer 1

Opdracht 2:
? dm

In de limonadefles hiernaast past 750 ml siroop.
Bereken hoeveel decimeter hoog deze fles moet zijn.
Vermenigvuldig je antwoord met 2, rond je antwoord af op een heel getal en dit
is codecijfer nummer 2
7 cm

Opdracht 3:
De 2 driehoeken hiernaast zijn gelijkvormig. De maten in de schetsen zijn in
centimeters.

13
5

Bereken de oppervlakte van de grote driehoek in dm2.
Rond af op een heel getal en dit is codecijfer nummer 3

65
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Iedere opdracht heeft een oplossing tussen de 0 en de 9. Een ander
antwoord is niet mogelijk. Uiteindelijk zijn er 3 getallen gevonden.
D
Deze drie getallen horen bij de code van het hangslot wat aan de kluis
hangt die bij het logo hierboven hoort.
Je weet alleen nog niet in welke volgorde… Dat is een kwestie van
proberen…. Kraak de code binnen de tijd en de buit is van jullie. Maar… lukt dat niet, dan dus
niet.
Veel succes, Prof. Dr. Polifinario

Opdracht 1:
Hiernaast zie je een afbeelding van een hele oude fiets.
Een spaak uit het grote wiel is 60 centimeter lang. Een spaak uit
het kleine wiel is 15 centimeter lang.
Als het grote wiel 2 keer heeft rondgedraaid, hoeveel keer heeft
het kleine wiel dan rondgedraaid?
Dit is codecijfer nummer 1

Opdracht 2:
Hiernaast zie je een raar soort pakje sap.
De maten die je nodig hebt staan erbij.
Bereken de inhoud van dit pakje sap in deciliter.
Rond je antwoord af op een heel getal en dit is codecijfer
nummer 2

Opdracht 3:
Prof. Dr. Polifinario heeft een mooie rechthoekige tuin. De echte
afmetingen zijn 12 meter bij 6 meter. Hij wil zijn tuin opnieuw
inrichten en wil een bovenaanzicht tekenen. De tekening moet op
een A4-tje passen en op schaal zijn.
Op welke schaal moet de professor zijn tekening maken zodat deze
op een A4-tje past? Dus 1 : __?__
Deel je antwoord door het getal 10, rond af op een heel getal en dit
is codecijfer nummer 3

26 mm

