UITWERKINGEN

Wandel-Wiskunde-Ronde van Winterswijk

1) Het atrium van het GKC is betegeld met licht - en donkergrijze tegels.
De lichtgrijze tegels zijn steeds in een vierkant gelegd met de donkergrijze
tegels eromheen.
> Bereken hoeveel donkergrijze tegels er per vierkant gelegd zijn?
Bedenk eerst een handige manier om te tellen en/of te meten en voer dan de berekening uit

1)

2) Aan de zijgevel van het GKC zie je het bibliotheek logo.
> Maak een schets van het logo. Welk(e) soort(en) symmetrie herken je in dit logo?
Teken de symmetrieas(sen).

2)

3) Loop naar de uitgang van het plein van het GKC richting Nijenhuis.
Je ziet dan twee bakken staan met een boom erin.
a) Hoe heet zo’n ruimtelijke figuur?
b) Hoeveel m3 zand gaat er in beide bakken?
3a)

3b)
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4) Loop door naar de spoorwegovergang.
> Hoeveel auto’s zullen er per dag, tussen 8.00 en 18.00 uur over de spoorbaan rijden?
Om dit te berekenen, ga je eerst een aantal minuten (2 tot 5 minuten) auto’s tellen.

4)

5) Bij de Nettorama staat een winkelwagenhuisje.
> Teken het voor- en bovenaanzicht van het huisje (zonder winkelwagentjes).

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

6) Richting St. Jozefschool passeer je een 5-sprong.
a) Schrijf op welke straten een scherpe hoek met elkaar maken.
Geef hierbij de straatnamen (maak eerst een schets van de 5-sprong).
b) Schrijf op welke straten een stompe hoek met elkaar maken.
Geef hierbij de straatnamen (maak eerst een schets van de 5-sprong).

6a)

6b)
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7) We lopen dan door naar de HEMA en zien de letters aan de zijgevel.
De hoofdletters zijn symmetrisch.
a) Vul in de tabel steeds JA of Nee in en geef het aantal symmetrieassen aan.
7a)

Lijn
symmetrisch

Aantal
Symmetrie
assen

Punt
Symmetrisch

H
E
M
A
b) Ga 5 tot 10 minuten tellen hoeveel klanten de Hema binnengaan.
c) Bereken daarna hoeveel klanten er gemiddeld op een dag,
tussen 09.30 en 18.00 uur, bij de Hema winkelen.

b)
c)

8) Ga nu richting de Hervormde kerk op de markt.
De torenspits (boven de klokken) is een soort van piramide.
8a)

8b)

8c)
De figuur hiernaast is het bovenaanzicht van de torenspits.
a) Hoeveel grensvlakken heeft de torenspits?
b) Ga op de plek staan waar de foto is gemaakt.
Hoeveel grensvlakken van de torenspits zie je dan.
c) Hoe hoog is de toren ongeveer. Dit kun je met de ‘hoogtemeter’ opmeten.
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9) Op de markt staat een beeld van twee marktkoopmannen.
a) In het echt waren de mannen ongeveer 1,80 m.
Op welke schaal is het beeld gemaakt? Vul de tabel in en bereken de schaal.

Bij Plokker staat een ijshoorn.
b) Een hoorntje is in het echt ongeveer 10 cm.
Op welke schaal is de ijshoorn gemaakt? Vul de tabel in en bereken de schaal.

9a)
beeld
werkelijk

1,80 m

werkelijk

10 cm

> schaal
9b)
ijshoon
> schaal

10) Aan de andere kant van de Hervormde kerk zie je het onderstaande gebouw
staan. De gevel van dit pand vertoont vele kenmerken van symmetrie.
> Teken in de foto een aantal symmetrieassen.

11) Ga naar de de Meddose straat.
Ongeveer halverwege staat een heel oud huis.
> Hoe oud is het huis?

11)
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12) Wandel door naar de rotonde. Bekijk het gebouw aan de overkant.
Je ziet dat het gebouw in 4 lagen is opgebouwd.
12a)
12b)

a) Bekijk de bovenste laag van de voorkant. Welk deel is van steen?
Schrijf de breuk op.
b) Welk deel van de hele voorkant is van steen? Schrijf de breuk op.

13) Ga door naar de schoorsteen van de Tricotfabriek.
> Meet met je ‘hoogtemeter’ de hoogte van de schoorsteen.

13)

14) Wandel nu naar het Mondriaankunstwerk en neem plaats op het
bankje. We zien dan beide kerken in het raamwerk.
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a) Geef in onderstaande tekening aan waar je op het zandpad moet gaan staan,
zodat je alleen de Hervormde kerk in het raamwerk ziet?
Gebruik kijklijnen.
b) En waar moet je gaan staan om alleen de Katholieke kerk te zien?

15) We lopen nu naar het Mondriaanhuis.
> Teken een stukje van de muur (witte kader) op het roosterveld volgens het
gemetselde patroon.

16) We lopen nu verder richting de Zonnebrink kerk.
Schuin tegenover de Zonnebrink kerk zie je dit kunstwerk.
> Welke vlakke figuren herken je in dit kunstwerk?

16)
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17) We lopen door naar de Spoorstraat. Na een poosje zie je aan de rechterkant
dit gebouw. Op de voorgevel zie je gelijkbenige driehoeken.

> We kennen nog meer verschillende soorten driehoeken. Welke soorten zijn dit
en schrijf op welke bijzondere eigenschappen deze driehoeken hebben.

18) Ga naar het park achter de HEMA. Daar liggen ruimtelijke figuren.
a) Hoe heet zo’n ruimtelijke figuur?
b) De grootste moet 10 m verplaatst worden.
Bereken hoe vaak die dan rond is gegaan?
Meet/bereken hiervoor eerst de omtrek.

18a)
18b)

19) Ga terug naar de spoorstraat en loop richting het station.
Je komt dan langs de Joodse begraafplaats.
> Hoeveel driehoeken zie je in een Davidster?

19)
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20) We lopen nu door naar het station.
Station Winterswijk is geopend op 24 juni 1878. Het is dus al meer dan
Een eeuw oud. Vroeger was het een belangrijk knooppunt met spoorlijnen
in vijf richtingen. Tegenwoordig gaat de trein nog maar in twee richtingen.
20a)
20b)

a) Welke twee richtingen?

Aan de linkerkant (richting Arnhem) van het station zie je de fietsstalling.
Bedenk een handige manier om het aantal fietsen te tellen,
dat in de rekken gestald kan worden.
b) Hoeveel fietsen kunnen er staan?

21) Ga naar het informatiebord.
21a)

21b)

21c)
a) Hoeveel tussenstops kom je tegen op de route Winterswijk - Arnhem?
b) Hoeveel treinen vertrekken in een normale week richting Zutphen?
c) Hoe laat vertrekt vandaag de laatste trein richting Zutphen?
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22) We steken de weg over en komen dan bij het tankstation.
22a)

22b)

22c)
Voertuigen hebben brandstof nodig om te kunnen rijden.
a) Welke verschillende soorten brandstoffen kun je tanken bij het tankstation?

De familie Komrij wil met hun nieuwe auto van Winterswijk naar de camping
in Frankrijk rijden. De camping is best ver, wel 1400 kilometer rijden.
Gelukkig heeft vader Komrij een zuinige auto gekocht,
de auto rijd wel 1 op 20.
b) Hoeveel liter euro95 verbruikt de familie Komrij met de rit naar de camping?
c) Wat zou dit kosten als je al deze benzine bij dit tankstation zou tanken?

23) We blijven aan de kant van het tankstation.
Hieronder zie je een foto van het gemeentehuis. Ga aan de kant staan
vanwaar deze foto is gemaakt. Kijk bij de ingang omhoog.
a) Wat is de wiskundige naam van dit vlak?

23a)
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b) Teken het vooraanzicht van het gemeentehuis in het roosterveld.

24) Wandel door de tunnel naar het GKC.
De buitenkant van het atrium is van glas gemaakt?
> Schat (met een berekening) hoeveel m2 glas daarvoor gebruikt is.

24)

-----------------------------------
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