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EXAMENVRAGEN RUIMTEMEETKUNDE I (niet-analytische meetkunde)

1. (4 p) Geef drie verschillende mogelijkheden waardoor in de driedimensionale
ruimte een rechte bepaald is?

2. (6 p) Wanneer zijn de snijlijnen van een vlak γ met twee andere vlakken α en
β evenwijdig?

3. (5 p) Construeer op de onderstaande tekening nauwkeurig het zwaartepunt
van de driehoek AFC zonder zwaartelijnen te trekken in de driehoek AFC
maar door te steunen op een eigenschap van zwaartepunt van een driehoek in
de ruimte. Geef deze eigenschap.
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4. (22 p) Gegeven is een viervlak ABCD met M het midden van [AB] en N het

midden van [CD]. We noemen ~MN en ~NM de vectoren die behoren bij de
bimediaan MN .

(a) (2 p) Duid het zwaarteunt Z van het gegeven viervlak A B C D aan op
de tekening;

(b) (6 p) Geef de twee betrekkingen met vectoren waaraan het zwaartepunt
Z van het viervlak A B C D voldoet;

(c) (4 p) Bewijs dat

~MN =
1

2
( ~AC + ~AD − ~AB) (1)

(d) (3 p) Bewijs dat

~MN =
1

2
( ~AC + ~BD) =

1

2
( ~AD + ~BC) (2)

Je mag voor het bewijs steunen op de uitdrukking ??.

(e) (2 p) Bewijs dat

~MN =
1

4
( ~AC + ~AD + ~BC + ~BD) (3)

Je mag voor het bewijs steunen op de uitdrukkingen ?? of ??.

(f) (2 p) Geef de analoge uitdrukking van ?? voor de vectoren die behoren
bij de andere bimedianen;

(g) (3 p) Controleer de juistheid van de voorgaande vectoriële uitdrukkingen
op de tekening (construeer de sommen);

(h) * (+3 p) Leid uit één van de voorgaande vectoriële uitdrukkingen één van
de twee betrekkingen met vectoren af waaraan het zwaartepunt z voldoet.
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5. (30 p) Gegeven een parallellelpipedum

(
E F G H
A B C D

)
zoals op de figuur

hieronder, het punt P ∈ HD, Q ∈ EF , R ∈ CB en N ∈ AG.
Het lijnstuk [AG] en de niet zichtbare ribben van het parallellepipedum zijn
in stippellijn getekend.
Maak alle constructies eerst in potlood. Dan trek je in balpen enkel de lijnen
die gevraagd zijn, laat constructielijnen in potlood staan.
Teken alle lijnstukken die binnen het parallellepipedum liggen in stippellijn.

(a) (5 p) Teken door het punt N het vlak γ die evenwijdig is met het grond-
vlak (A B C).
Formuleer de stelling die zegt wanneer twee vlakken evenwijdig zijn. Is dit
voldaan voor het vlak die jij hebt geconstrueerd? Zoja, zeg dan waarom;

(b) (6 p) Teken door het punt N de rechte die evenwijdig is met het grondvlak
(A B C) en die de rechte DH snijdt. Noem M het steunpunt op DH.
Formuleer een stelling waarop je steunt voor deze constructie?
Duid het snijpunt T aan van NM met het zijvlak BCG;

(c) (5 p) Teken de snijlijn a van het vlak (PQR) met het grondvlak ABC.
Zeg welk hulpvlak je daarvoor gebruikt;

(d) (2 p) Teken de snijlijn b van het vlak (PQR) met het achtervlak DHG;

(e) * (+2 p) Bepaal de snijlijn s van het vlak (PQR) met het diagonaalvlak
(ACG) (zoek twee gemeenschappelijke punten van beide vlakken);

(f) * (+2 p) Bepaal het snijpunt S van AG en het vlak PQR.
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Teken vanaf hier op het papallellepipedum van deze bladzijde.

(g) (2 p) Teken de projecties P ′Q′ en A′G′ van de rechten PQ en AG op het
grondvlak (ABC) volgens de richting van DH;

(h) (3 p) Duid voor de voorgaande parallelprojectie de projecterende vlakken
α en β aan door resp. PQ en AG door middel van hun snijlijnen met de
zijvlakken van het parallellepipedum;

(i) (3 p) Waarom zijn de rechten PQ en AG kruisende rechten?

(j) (4 p) Welke rechte is steunrechte van de kruisende rechten PQ en AG
evenwijdig met DH en waarom?
Noem de steunpunten resp. U en V en duid ze aan op de tekening;
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ALGEBRA (60 p)

1. (30 p) Gegeven zijn de matrices

A =

 2 3 1
3 1 2
1 2 3

 en B =

 2 1 −1
3 −1 −1
1 −1 1


(a) (12 p) Bepaal de inverse matrix van A zonder computer en de inverse

matrix van B met de computer;

(b) (5 p) Steun op de resultaten van ?? om de inverse matrix van A.B te
berekenen zonder het product A.B uit te rekenen;

(c) (13 p) Gegeven het stelsel:
2x+ y − z = 3
3x− y − z = 2
x− y + z = 1

i. (5 p) Maak gebruik van het product van matrices om dit stelsel te
schrijven in de vorm van een matriciële vergelijking.
Los deze matriciële vergelijking op zonder computer door gebruik te
maken van voorgaande berekeningen;

ii. (4 p) Wat is de betekenis van de oplossing van het stelsel voor de
vectoren ~v1, ~v2, ~v3 en ~v4 die corresponderen respectievelijk met de

kolommatrices

 2
3
1

,

 1
−1
−1

,

 −1
−1

1

 en

 3
2
1

.

iii. (4 p) Wat kan je besluiten over de lineair afhankelijkheid of onafhan-
kelijkheid van de vectoren ~v1, ~v2, ~v3 en ~v4. Verklaar waarom;

2. (24 p) Gegeven de vectoren ~v1[14, 6, 28], ~v2[3,
9
7
, 6], ~v3[7, 3, 9] en ~v4[4, 7, 2].

(a) (2 p) Tot welke reële vectorruimte behoren de gegeven vectoren;

(b) (10 p) Ga na of de vectoren lineair afhankelijk of onafhankelijk zijn;

(c) (4 p) Welke vectoren zijn afhankelijk van de anderen?

(d) (2 p) Wat is de dimensie van de deelruimte voorgebracht door de gegeven
vectoren. Leg uit waaruit je dat besluit;

(e) (4 p) Geef de meest eenvoudige basis voor de deelruimte voortgebracht
door de gegeven vectoren;

(f) (2 p) Welke van de gegeven vectoren vormen een basis voor de deelruimte
voortgebracht door de gegeven vectoren.

3. (6 p)

(a) (4 p) Waarom geldt niet meer voor matrices A en B dat:
A2 −B2 = (A−B)(A+B)

(b) (2 p) In welk geval is (A−B)2 = A2 −B2


