Naam: _______________

Meetkunde 014
Eiland:
Doel:

  Kleurpotloden

Ruimtelijke figuren
Tekenen van een uitslag bij een ruimtelijk figuur

  Potlood

Opgave 1 Precies 1 helft van de kubus is
Opgave 2 Precies 1 helft van de kubus is
                gekleurd. Geef het gekleurde stuk                 gekleurd. Geef het gekleurde stuk
                van de kubus aan op de uitslag.
                van de kubus aan op de uitslag.
                   1 vlak is al gekleurd.
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Opgave 3 Precies 1 helft van de kubus is
Opgave 4 Precies 1 helft van de kubus is
                gekleurd. Geef het gekleurde stuk                 gekleurd. Geef het gekleurde stuk
                van de kubus aan op de uitslag.
                van de kubus aan op de uitslag.
                   1 vlak is al gekleurd.

                   1 vlak is al gekleurd.

Opgave 5 Precies 1 helft van de kubus is
Opgave 6 Kleur de uitslag zo, dat de
                gekleurd. Geef het gekleurde stuk                 bovenste helft van de kubus
                van de kubus aan op de uitslag.
                gekleurd is. Het gekleurde vlak is
                   1 vlak is al gekleurd.
                het bovenvlak.
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Opgave 7 Kleur de uitslag zo, dat de
                bovenste helft van de kubus
                gekleurd is. Het gekleurde vlak is
                het bovenvlak.

Opgave 8 Kleur de uitslag zo, dat de
                bovenste helft van de kubus
                gekleurd is. Het gekleurde vlak is
                het bovenvlak.

Opgave 9 Kleur de uitslag zo, dat de
                bovenste helft van de kubus
                gekleurd is. Het gekleurde vlak is
                het bovenvlak.

Opgave 10 Kleur de uitslag zo, dat de
                 bovenste helft van de kubus
                 gekleurd is. Het gekleurde vlak is
                 het bovenvlak.

Meetkunde 014

September 2017

3 / 8

Naam: _______________

Opgave 11 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 12 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 13 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 14 Maak de uitslag van de balk af.
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Opgave 15 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 16 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 17 Maak de uitslag van de kubus
                  af.

Opgave 18 Maak de uitslag van de balk af.
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Opgave 19 Maak de uitslag van de balk af.

Opgave 21

Opgave 20 Maak de uitslag van de balk af.

Teken 3 verschillende uitslagen van een kubus.
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Opgave 22

Vul de getallen in op de uitslag van de dobbelsteen.


Opgave 23

Teken de deuren en ramen van het huis die je ziet in de uitslag.
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Opgave 24

Teken de ramen van de flat die je ziet in de uitslag.


Opgave 25

Teken de ramen en deuren van de school die je ziet in de
uitslag.
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