
lees verder ►►►

DOBBELSTENEN STAPELEN 

Hieronder zie je een foto van een bouwwerk van zeven dobbelstenen. Bij deze 
dobbelstenen zijn alle ribben twee centimeter lang. Je kunt dit bouwwerk van 
verschillende kanten bekijken. Naast de foto zijn vier kijkrichtingen A, B, C en D 
aangegeven. 

4p  12 Bij een dobbelsteen is de som van de ogen van twee tegenover elkaar liggende 
vlakken altijd gelijk aan zeven. Bijvoorbeeld: tegenover de twee ligt de vijf. 

 Bereken het minimale aantal ogen dat je kunt krijgen als je alle ogen optelt 
van het aanzicht vanuit richting D. 

Hieronder zie je het bouwwerk van hierboven in een assenstelsel getekend. 

omhoog

R

P Q rechts

voor

Het punt P heeft coördinaten (6, 0, 2) en het punt Q (0, 4, 0). 
Verder is het punt R aangegeven. 

3p  13  Geef de coördinaten van het punt R.
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5p  14  Bereken de afstand van P tot Q in hele millimeters. Schrijf je berekening op. 

3p  15 Theo maakt het bouwwerk van de vorige bladzijde groter. Hij gebruikt daarvoor 
drie extra dobbelstenen. Theo wil deze drie extra dobbelstenen zo neerleggen 
dat het punt X (6, 4, 6) een hoekpunt is van het nieuwe bouwwerk. 
In de uitwerkbijlage staat bij vraag 15 het vooraanzicht, het rechteraanzicht en 
het bovenaanzicht van het bouwwerk van de vorige bladzijde getekend. 

 Geef in de drie aanzichten aan waar de drie extra dobbelstenen komen te 
liggen. Je hoeft de stippen op de dobbelstenen niet te tekenen. 

5p  16 Anna maakt met zeven dobbelstenen een ander bouwwerk. Zie de foto 
hieronder. 

In de uitwerkbijlage bij vraag 16 zie je een gedeelte getekend van het model van 
het bouwwerk dat ze gemaakt heeft. In bovenstaande foto is aangegeven welke 
lijnen al in de uitwerkbijlage getekend zijn. De onzichtbare lijnen worden 
gestippeld. 

 Maak de tekening van bovenstaand bouwwerk in de uitwerkbijlage af. Je 
hoeft de stippen op de dobbelstenen niet te tekenen. 
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