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maximumscore 3 

Het tekenen van de verdwijnpunten 
Het tekenen van de horizon 

 12 
• 
• 

2 
1 

 
Voorbeeld van een tekening 
 

 
 
Opmerking 
Als een kandidaat met een verantwoorde constructie de horizon op iets 
andere hoogte getekend heeft dan in het voorbeeld aangegeven, hiervoor 
geen scorepunten in mindering brengen. 
 
maximumscore 5 

De regelmatige achthoek is vanwege symmetrie 
(onder andere) vier dezelfde gelijkbenige rechthoekige driehoeken (en 
verder een vierkant en vier dezelfde rechthoeken) 
De langste 
lengte 28 (m) 
Voor de rechthoekszijde 

13  
• onder te verdelen in 

1 
• zijde van zo’n gelijkbenige rechthoekige driehoek heeft 

1 
• a in zo’n driehoek geldt volgens de Stelling 

2 2 2+ =
Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 
De oplossing: 

van Pythagoras: a a 28  1 
1 
1 

• 
• a ≈19,8 (m) 
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 14 maximumscore 3 
2• 

• 
• 

⋅ ⋅ +
De oppervlakte van de driehoekige stukken is 4 ⋅ ⋅
De oppervlakte van de rechthoekige stukken is 4 28 20 28   1 

21
2 20   1 

2De oppervlakte is 3824 m  1 
 
Opmerking 
Als een kandidaat de oppervlakte heeft berekend met gebruikmaking van de 
zelf berekende waarde uit de vorige vraag, hiervoor geen scorepunten in 
mindering brengen. 
 
maximumscore 5 
Een aanpak als: 

Het tekenen van het verdwijnpunt V door de zijden van het vierkant te 
verlengen 
Het tekenen van AV en BV en de punten E en F 
Het tekenen van een diagonaal van het 
Het tekenen van de horizontale lijnen GD en HC op de juiste hoogte 
de punten D, G en H 
Het verder afmaken van de achthoek 

15  

• 
1 
1 
1 

• 
• 
• 

vierkant  
en 

1 
1 • 

 
Opmerking 
De letters D tot en met H hoeven niet in de tekening aangegeven te worden. 
 
Voorbeeld van een tekening 
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