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1 Computerpracticum  GA 2D bij kwadraat afsplitsen 
opdracht 0 [voorbereiding]     
Start het applet geometrische algebra 2D . 

opdracht 1 
a] Maak een rechthoek met lengte x+6 en breedte (hoogte) x 

Ø Een getal kun je aanklikken op de liniaal 
b] Maak (alles) los [na loslaten lange linkermuisklik] 
 
c] Splits de rechthoek 6x volledig in 6 stukken (van x)  
d] Verdeel via maak los rechthoek 6x in twee gelijke stukken . 

 [zie hiernaast]  
 
e] Zorg dat deze stukken weer ‘heel zijn’ via voeg samen 
f] Draai de rechter rechthoek  
g] Zorg dat er deze L-vormige figuur ontstaat:  
  [zie hiernaast] 

Welke oppervlakte kom je te kort voor een vierkant? ……. 
h] Vul in: x2 + 6x = (x+3)2 - … 

Verklaar!  
i] Los op:   

x2 + 6x      = 91 
(x+3)2 - … = 91 
x+3)2         = … 
x+3 =   ….  OF    x+3 = …. 
x = … OF    x = … 
 

j] Laat de L-vorm staan voor de volgende opdracht. 
 

opdracht 2 
 
Los  op dezelfde manier op:  
  
  
 
a] Los op:	𝑥# + 6𝑥 = 40    

 
 

b] Los op: 𝑥# + 6𝑥 = 55   
 
  

c] En ook: 𝑥 𝑥 + 6 = 135   
 
 
d] En ook:  𝑥 𝑥 + 6 = 47,25   

 
 
Maak het werkblad schoon       à 



 
 
 
 

CP GA2D bij kwadraat afsplitsen   d.d.8-12-2017  

opdracht 3 
a] Maak de rechthoek x(x+10) op het werkblad. 
b] Verander deze in een L-vorm (met gelijke ‘armen’ ) : 
c] Welke oppervlakte kom je te kort voor een vierkant? 
d] Ga na wanneer de oppervlakte van deze L-vorm gelijk is aan 96. 

  
e] Los op een dergelijke manier op: x(x+10) = 56 
      
f] Los op (afgerond op 3 decimalen) x(x+10) = 20 
    
Maak of teken een rechthoek met lengte x+8 en breedte x 
g] Los op: x(x+8) = 84 [met of zonder computer ] 
h] Maak het werkblad schoon  

opdracht 4 
a] Maak de rechthoek (x+6)(x+10) 
b] Maak alles los en schuif het stuk met oppervlakte 60 iets opzij (niet weggooien). 
c] Je hebt nu een soort L-figuur met twee ongelijke ‘armen’ 
d] Maak m.b.v. splits alles; losmaken; draaien en samenvoegen een L-figuur met 2 gelijke 

‘armen’:  
e] Hoe groot is het “gat” in de L- vorm (de 60 buiten beschouwing gelaten) 

dat je nog te kort komt voor een vol vierkant?  
f] De 60 wel meegerekend, hoeveel komt de rechthoek (x+6)(x+10) te 

kort om er een vierkant van (x+8) bij (x+8) van te maken? 
g] Los de vergelijking op  

  
(x+6)(x+10)   = 140 
x2 +16x        +60 = 140 
(x+8)2 - …    +60 = 140 
(x+8)2 -    ….  = 140 
(x+8)2            =  … 
x+8 = …   OF  x+8 = .. 
x = …       OF  x = … 
 

    
h] Los op een soortgelijke manier de vergelijking (x+3)(x+5) = 99 op: 

  (x+3)(x+5)  = 99 
  (x+4)2 - …  = 99 
  ….. 

Opdracht 5 
Bij de volgende opdrachten kun je het applet niet goed gebruiken. Maak eventueel zelf een tekening 
a] Los op: x2 + 5x = 29 4

3   

b] Los op: x2 + x – 80 4
3 = 0   

c] Los op (x+2)(x+3) = 99 4
3    

 

Opdracht 6 
Maak in de volgende opdracht de vergelijking met mingetallen af. Gebruik eventueel een tabel! 
x2 – 4x – 5 = 0 
(x – 2) 2 – … – 5 = 0 
(x – 2) 2 = ....  

 …… 
 
  

 

´ x – 2  

x x2 –-2x 

–2  –2x  

Dit heet kwadraat  
afsplitsen.  
(Je mag de 2e en 3e regel 
eventueel ook overslaan en 

 

Hoeveel komt de 
rechthoek (x+3)(x+5) te 
kort om er een vierkant 
van (x+4) bij (x+4) van 
te maken? 


