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Proefhoofdstuk SmartWiskunde

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het proefhoofdstuk Grafi eken van het SmartWiskundeboek havo/vwo 
leerjaar 1. Het boek bestaat in totaal uit 15 hoofdstukken.

Elk hoofdstuk in het boek is opgebouwd volgens een vaste structuur: inleiding, 
leerdoelen met voorkennis, theorie en oefenen en een samenvatting van het 
hoofdstuk. Het boek wordt gebruikt in combinatie met de digitale omgeving 
bijvoorbeeld als gezamenlijke opstart van een nieuw leerdoel.

De overige oefenopgaven van een leerdoel maakt de leerling digitaal. Hij wordt 
hierbij ondersteund met directe hints en feedback per denkstap. Op basis van 
beheersing past het aantal en niveau van de opgaven zich adaptief aan.

De digitale omgeving bevat naast de onderdelen van het boek ook: 
voorkennisopgaven, interactieve theorie en instructievideo’s, herhalingsopgaven, 
gemengde opgaven, test-jezelf en een hoofdstuktoets. Met de docentomgeving kunt 
u alle inspanning en voortgang volgen en zo eenvoudig uw lessen voorbereiden.

Deze krachtige mix van boek en digitaal werken maakt optimaal gebruik van de
mogelijkheden van blended leren en biedt een hoog leerrendement voor elke 
leerling.

SmartWiskunde is zowel blended als volledig digitaal in te zetten.

Het team van SmartWiskunde
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H5	Grafi	eken

Grafi	eken	geven	vaak	een	overzichtelijk	beeld	van	gegevens.	In	een	grafi	ek	kun	je	het	
verband tussen twee grootheden inzichtelijk maken. 

In	onderstaande	grafi	ek	is	de	gemiddelde	huizenprijs	in	Nederland	in	de	jaren	2001	
tot en met 2015 weergegeven. In de jaren 2001 tot en met 2008 bleef de gemiddelde 
huizenprijs stijgen. Tussen de jaren 2008 en 2013 daalde de gemiddelde huizenprijs. In 
die	periode	hadden	huizenbezitters	veel	last	van	een	wereldwijde	fi	nanciële	crisis.		

De gemiddelde huizenprijs daalde in de periode 2008-2013 met ongeveer € 55 000. In de 
grafi	ek	lijkt	de	daling	veel	groter	dan	deze	in	werkelijkheid	was.	Kun	je	dat	verklaren?

2008 2013 2015201120052001 2003

€ 190000

€ 230000

€ 270000

De gemiddelde huizenprijs in Nederland

L5.1 Verbanden en grafi eken

L5.2 Informatie afl ezen uit een grafi ek

L5.3 Coördinaten

L5.4 Tekenen in een assenstelsel

L5.5 Tabel en grafi ek

L5.6 Grafi eken vergelijken

H5 Samenvatting
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Oefenen
1.	 Bekijk	de	grafi	ek	over	de	wandeltocht	en	maak	

daarna de opgaven.
a.	 Gaat	de	grafi	ek	door	de	oorsprong?
b. Welke grootheid en eenheid horen bij de 

horizontale as?
c. Welke grootheid en eenheid horen bij de 

verticale as?
d. Wat stelt één vakje op de horizontale as voor?
e. Wat stelt één vakje op de verticale as voor?
f. Geef voor de letters P, Q en R	aan	of	de	grafi	ek	

daar stijgt, daalt of constant is.

L5.1 Verbanden	en	grafi	eken
Voorkennis Kun je een horizontale lijn tekenen? En een verticale lijn?

Theorie
Bij een verband hoort een grafi ek.	Een	grafi	ek	teken	je	in	een	assenstelsel. Een assenstelsel 
heeft een horizontale as en een verticale as. Het punt waar deze assen elkaar snijden heet de 
oorsprong. 

Een grootheid is iets wat je kunt meten. Voorbeelden van grootheden zijn tijd, gewicht, lengte en 
temperatuur. Een eenheid is waar je de grootheid in meet. Voorbeelden van eenheden zijn weken, 
kg, cm en °C.

Voorbeeld
Judith	maakt	een	ritje	met	haar	auto.	In	de	grafi	ek	
kun	je	de	snelheid	van	Judiths	auto	afl	ezen.		

● In	de	grafi	ek	is	het	verband	tussen	de	tijd	(in	
minuten)	en	de	snelheid	(in	km/u)	weergegeven.

● De horizontale as stelt de tijd in minuten voor.  
Tijd is de grootheid en minuut is de eenheid.

● De	verticale	as	stelt	de	snelheid	(in	km/u)	voor.	
Snelheid is de grootheid en km/u is de eenheid.

● Elk vakje op de horizontale as stelt 1 minuut 
voor. De stapgrootte van de horizontale as is 
1 minuut.

● Elk vakje op de verticale as stelt 15 km/u voor.  
De stapgrootte van de verticale as is 15 km/u.

● Deze	grafi	ek	gaat	niet	door	de	oorsprong.

De grafiek stijgt
De grafiek daalt
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L5.2 Informatie	afl	ezen	uit	een	grafi	ek

Voorkennis Een assenstelsel heeft twee assen. Welke as is de horizontale en welke de verticale?

Theorie
Grafi	eken	geven	vaak	een	overzichtelijk	beeld	van	
gegevens.	In	deze	grafi	ek	zie	je	hoeveel	geld	er	op	
de bankrekening van Johan staat.

Omdat het bedrag nergens lager is dan € 850, kun 
je een groot deel van het assenstelsel weglaten. 
Je gebruikt dan een zaagtand.

Voorbeeld
Elk vakje op de horizontale as stelt 1 dag voor. 
Elk vakje op de verticale as stelt € 50 voor.

● Hoeveel € staat er na 3 dagen op de rekening 
van Johan?
Na 3 dagen staat er nog € 950 op de rekening.

● Na hoeveel dagen is het saldo € 1050?
Na 5 dagen is het saldo € 1050.

● Hoeveel € is het saldo gestegen in de laatste 3 dagen?
Na 3 dagen is het saldo € 950 en na 6 dagen is het saldo € 1100. 
Het	saldo	is	de	laatste	3	dagen	met	€	1100	−	€	950	=	€	150	gestegen.
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Oefenen
1.	 Bekijk	de	grafi	ek	over	de	waterhoogte	en	

maak daarna de opgaven.
a. Wat is de waterhoogte bij de start 

van de meting?
b. Wat is de waterhoogte na 5 uren?
c. Na hoeveel uren is de waterhoogte 

150 cm?
d. Hoeveel cm is de waterhoogte 

gestegen in het eerste uur?
e. Na hoeveel uren is de waterhoogte 

voor de derde keer 170 cm?
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L5.3 Coördinaten

Voorkennis Een assenstelsel heeft twee assen. Welke as is de horizontale en welke de verticale?

Theorie
Een plaats in het assenstelsel geef je aan met twee getallen. Het eerste getal hoort bij de 
horizontale as en het tweede getal hoort bij de verticale as. Deze twee getallen noem je de 
coördinaten van dit punt. Coördinaten worden gescheiden door een komma. Gebruik een 
puntkomma bij decimale getallen. 

Het	punt	(0,0)	is	de	oorsprong	van	het	assenstelsel.	
Als de coördinaten van een punt gehele getallen zijn, 
dan heet zo’n punt een roosterpunt. 

De twee assen van een assenstelsel verdelen 
de ruimte in vier gebieden. Elk gebied heet een 
kwadrant. De kwadranten zijn genummerd: begin
rechts bovenaan bij 1 en ga tegen de klok in.

Voorbeeld
● In het assenstelsel zijn de punten A(2,	1),		

B(−3, −2)	en	C(−2;	1,5)	getekend.
● Punt A en punt B zijn roosterpunten.   

Punt C is geen roosterpunt.
● Punt A is in het eerste kwadrant getekend, punt B

is in het derde kwadrant getekend en punt C is in 
het tweede kwadrant getekend.

Oefenen
1. a. Geef de coördinaten van de punten A, B, 

C en D.
b. Welke punten zijn roosterpunten?
c. In welk kwadrant is géén punt getekend?
d. In welk kwadrant zijn twee punten 

getekend?
e. Welke punten hebben een negatieve 

y-coördinaat?
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L5.4 Tekenen in een assenstelsel

Voorkennis Kun	je	de	coördinaten	van	een	punt	afl	ezen?

Theorie
Om	een	punt	in	een	assenstelsel	te	tekenen,	moet	je	twee	coördinaten	afl	ezen:	de	eerste	
coördinaat lees je af op de horizontale as en de tweede coördinaat op de verticale as.

Voorbeeld
Teken de punten A(2 1

2 ,	3)	en	B(−3, −1)	in	het	
assenstelsel.

Punt A
● Begin in de oorsprong.

● Ga 2 1
2 naar rechts.

● Ga 3 omhoog.
● Teken het punt.
● Benoem het punt door de letter A erbij te 

zetten.

Punt B
● Begin in de oorsprong.
● Ga 3 naar links.
● Ga 1 omlaag.
● Teken het punt.
● Benoem het punt door de letter B erbij te zetten.

Oefenen
1. a. Teken zelf een assenstelsel.

Kies voor de horizontale as waarden van 0 tot en met 40 met stapgrootte 4.
 Kies voor de verticale as waarden van 0 tot en met 50 met stapgrootte 5.
b. Teken de volgende punten in het assenstelsel:

● P(0,	5)
● Q(8,	45)
● R(20,	15)

● S(28,	10)
● T(32,	25)
● U(40,	15)

2. Teken een nieuw assenstelsel met daarin de volgende punten:

● K(1 1
2 ,	3)

● L(−2, −1 1
2 )

● M(−1,	1)

● N(3,	−4 1
2 )
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L5.5 Tabel	en	grafi	ek
Voorkennis Kun je een assenstelsel met daarin de punten A(2,	−5)	en	B(−1, −4)	tekenen?

Theorie
Bij een tabel	kun	je	een	grafi	ek	tekenen.	
De eerste rij van de tabel hoort bij de horizontale as. 
De tweede rij van de tabel hoort bij de verticale as.

Voorbeeld
Thomas telt het aantal vliegjes in zijn kamer. 
Hij heeft de resultaten in een tabel genoteerd. Thomas heeft bij 
de	tabel	ook	een	grafi	ek	getekend.

tijd (uren) 0 1 2 3 4

aantal vliegjes 10 15 25 40 60

Als	de	grafi	ek	(die	bij	een	verband	hoort)	een	
rechte lijn is die door de oorsprong gaat, dan 
heet zo’n verband een evenredig verband.

Oefenen
1. a. Neem het assenstelsel over in je schrift.
 b.  Teken de punten uit de tabel in het assenstelsel. 

Verbind de punten met een vloeiende lijn.

tijd (uren) 0 1 2 3 4 5

hoogte in m 200 300 500 300 200 200

 c.  Is het verband een evenredig verband? Leg uit 
waarom.

 d.  Teken de punten uit de volgende tabel in hetzelfde 
assenstelsel. Is dit verband een evenredig verband? 
Leg uit waarom.
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L5.6	Grafi	eken	vergelijken
Voorkennis	Kun	je	de	coördinaten	van	een	punt	afl	ezen?

Theorie
Je	kunt	twee	verbanden	met	elkaar	vergelijken	door	de	grafi	eken	van	de	verbanden	in	één	
assenstelsel	te	tekenen.	Kijk	maar	eens	naar	de	grafi	eken	over	twee	aangestoken	kaarsen.

Voorbeeld
● Toen kaars A werd aangestoken, was deze 25 cm 

hoog. 
● Toen kaars B werd aangestoken was deze 15 cm 

hoog.
● Kaars A is na 5 uren opgebrand.
● Kaars B is na 6 uren opgebrand.
● Na 2 uren branden was kaars A nog 15 cm hoog. 
● Na 2 uren branden was kaars B nog 10 cm hoog.
● Na 4 uren branden zijn beide kaarsen even hoog: 

5 cm.

De	grafi	eken	snijden	elkaar	in	het	punt	(4,	5).
Het	punt	(4,	5)	heet	een	snijpunt	van	de	twee	grafi	eken.

Oefenen
1.	 Bekijk	de	grafi	ek	over	de	benzineauto	en	de	

dieselauto en maak daarna de opgaven.
a. Hoeveel betaal je jaarlijks voor een 

benzineauto als je 5000 km rijdt?
b. Hans	rijdt	20 000	km	per	jaar.	   

Welke auto is voor Hans het voordeligst? Leg 
uit waarom.

c. Bij hoeveel km zijn beide auto’s even duur?
d. Tineke	rijdt	30 000	km	per	jaar	met	een	

benzineauto.
Hoeveel bespaart Tineke per jaar als ze in 
een dieselauto gaat rijden?

e. Noteer de coördinaten van het snijpunt van 
de	twee	grafi	eken.

Twee kaarsen
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H5 Samenvatting

L5.1	Verbanden	en	grafi	eken

Wat moet je kunnen:
● Je	kunt	bepalen	of	een	grafi	ek	door	de	oorsprong	gaat.
● Je kunt de stapgrootte van de assen van een 

assenstelsel	afl	ezen.
● Je kunt de grootheid en de eenheid die bij een as 

hoort	afl	ezen.
● Je	kunt	bepalen	waar	een	grafi	ek	stijgt,	daalt	en	

constant is.

Begrippen: grafi ek, assenstelsel, horizontale 
as, verticale as, oorsprong, grootheid, eenheid, 
stapgrootte

L5.2	Informatie	afl	ezen	uit	een	grafi	ek

Wat moet je kunnen:
● Je	kunt	informatie	afl	ezen	uit	een	grafi	ek.	
● Je	kunt	informatie	afl	ezen	uit	een	grafi	ek	met	een		

verticale as die een zaagtand bevat.

Begrippen: zaagtand

L5.3	Coӧrdinaten

Wat moet je kunnen:
● Je kunt de coördinaten van een punt opschrijven.
● Je kunt aangeven of een punt een roosterpunt is.
● Je kunt de vier kwadranten van een assenstelsel benoemen.

Begrippen: coördinaten, roosterpunt, kwadrant
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L5.4 Tekenen in een assenstelsel

Wat moet je kunnen:
● Je kunt een assenstelsel tekenen.
● Je	kunt	punten in	een	assenstelsel	tekenen.

L5.5	Tabel	en	grafi	ek

Wat moet je kunnen:
● Je kunt de gegevens van een tabel in een gegeven assenstelsel tekenen.
● Je	kunt	van	een	gegeven	grafi	ek	de	bijbehorende	tabel	invullen.
● Je kunt	bepalen	of	een	grafi	ek	bij	een	evenredig	verband	hoort.

tijd (uren) 0 1 2 3 4

aantal vliegjes 10 15 25 40 60

Begrippen: tabel, evenredig verband

L5.6	Grafi	eken	vergelijken

Wat moet je kunnen:
● Je	kunt	de	coördinaten	van	het	snijpunt	van	twee	grafi	eken	

afl	ezen.
● Je kunt twee verbanden met elkaar vergelijken door informatie 

uit	de	grafi	eken	af	te	lezen.

Begrippen: snijpunt
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