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1. Het scalair product (inproduct) van twee vectoren ~u en ~v wordt voorgesteld

door ~u ·~v. Men weet nu van drie vectoren ~a, ~b en ~c dat ~a ·~b+~b ·~c = 0. Hieruit
volgt dat

� ~c = ~a;

� ~b ⊥ ~a+ ~c;

� ~b = 0 of ~a+ ~c = 0;

� ~a, ~b en ~c collineair zijn;

� ~a ⊥ ~b en ~c ⊥ ~b.

2. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken.

(b) Geef stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken orthogo-
naal zijn.

(c) Steun op 12a of 12b om te bewijzen dat de twee diagonaalvlakken van
een kubus orthogonale vlakken zijn.

3. Waar of vals: Als een rechte a evenwijdig is met een vlak α en dat vlak staat
loodrecht op een vlak β dan staat a loodrecht op β.

Als een rechte a evenwijdig is met vlak β en a staat loodrecht op een vlak α
dan is α loodrecht op β.

4. Gegeven een viervlak (ABCD) waarvoor geldt dat de ribben AD en BC lood-

recht op elkaar staan. Bewijs dat ~AB · ~CD = ~AC · ~BD.

5. Gegeven zijn de kubus

(
E F G H
A B C D

)
met zijde 2 in een orthonormale

basis met O = D, x = OA, y = OB en z = OH en het midden M van het
zijvlak (ADHF ) (zie figuur).

(a) Bewijs dat de zijvlaksdiagonaal DG loodrecht staat op de ruimtediago-
naal EC

i. door gebruik te maken van stellingen geldig in de ruimte;

ii. door berekening in de gecoördinatiseerde ruimte.

(b) Duid de hoek α tussen de rechte BM en het vlak (ABC) aan op de figuur

(c) Bereken α door gebruik te maken van

i. de goniometrie in driehoeken;

ii. de formule die we hebben opgesteld om de hoek tussen een rechte en
een vlak te bepalen (met vectoren en hun coördinaten).

(d) Duid de afstand d tussen de rechte DF en de rechte AB aan op de figuur
en bereken d;

(e) Duid de gemeenschappelijke loodlijn l van EC en AB aan op de figuur
en bewijs dat l wel degelijk de gemeenschappelijke loodlijn is.
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6. Gegeven is een kubus

(
E F G H
A B C D

)
. De hoek tussen de rechten DG en

BG is

� 300

� 450

� 600

� 750

� 900

7. Gegeven is een kubus

(
E F G H
A B C D

)
(a) Bepaal de afstand van H tot de rechte AF ;

(b) Bepaal de afstand van het midden M van het vierkant ABCD en de
rechte EC;

(c) Bepaal de hoek tussen DE en BH.

8. Gegeven is een kubus

(
E F G H
A B C D

)
en de bol S gaande door de punten

B en F en rakend aan DC in het punt D.
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(a) Construeer het middelpunt van S;

(b) Bereken de straal van S;

(c) bereken de inhoud van de bol S.

9. Een piramide (T A B C D) heeft het vierkant (A B C D) met zijde 4 als
grondvlak. Het zijvlak TAD is een gelijkzijdige driehoek en TD ⊥ DC.

(a) Consrueer de gemeenschappelijke loodlijn van de kruisende rechten AB
en TC.

(b) Bepaal de afstand tussen de kruisende rechten AB en TC

10. In een kubus

(
A B C D
E F G H

)
met ribbe z staat een piramide (T A B C D)

waarbij T het snijpunt is van de zijvlaksdiagonalen EG en FH van de kubus.
M is het midden van [AE] en N het midden van [CG]. De piramide wordt
door het vlak (M N H) verdeelt in twee lichamen. Bereken de verhouding van
de inhouden van die twee lichamen.

11. Het dak van een huis ziet eruit als een driezijdig prisma

(
A B C
D E F

)
. De

zijvlaksdiagonaal [C,D] maakt met het grondvlak (A,B,C,D) een hoek van
30o en maakt met de ribbe [AD] een hoek van 45o.
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(a) Bereken de elementen van van driehoek (A,B,C) als je weet dat |AC| =
|BC| en |CD| = 12.

(b) Bereken de hoek van CD met het vlak (CBEF );

(c) Bereken de hoek tussen DF en AD;

12. (a) Geef de definitie van de loodrechte stand van twee vlakken.

(b) Geen stellingen die voorwaarden uitdrukken opdat twee vlakken ortho-
gonaal zijn.

(c) Steun op 12a of 12b om te bewijzen dat de twee diagonaalvlakken van
een kubus orthogonale vlakken zijn.

13. Een bol met straal 25 cm wordt gesneden door een vlak op 7 cm afstand van
het middelpunt; de omtrek van deze doorsnede is 24 cm 36 cm 48 cm 50 cm
576 cm

14. Vloeistof X mengt zich niet met water. Tenzij gehinderd, spreidt zij zich op
het wateroppervlak uit en vormt ze een schijfvormige (cirkelvormige) film van
0,1 cm dikte. Een rechthoekige doos met afmetingen 6 cm, 3 cm en 12 cm
wordt gevuld met vloeistof X. Daarna laat men de inhoud van deze doos op
een groot wateroppervlak uitstromen. Wat zal de straal zijn, uitgedrukt in
cm, van de schijfvormige film die zich zal vormen?

�
√

216
π

;

�
√

216
π

;

�
√

2160
π

;

� 216
π

;

� 2160
π

.

15. Men verbindt het midden M van een ribbe van een kubus met de twee verst
verwijderde hoekpunten A en B. Bereken de hoek tussen MA en MB.


