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Toets over Hfdst 4-6
maken.wikiwijs.nl/p/questionnaire/standalone/856396

Vraag 1
Vul in
Alle _______________ zijn rechthoeken.

Vraag 2
Vul in
Alle _______________ zijn ruiten.

Vraag 3
Kies tussen "Alle" of "Sommige".
_______________ rechthoeken zijn vierkanten.

Vraag 4
Kies tussen "Alle" of "Sommige".
_______________ ruiten zijn parallellogrammen.

Vraag 5
Kies uit "parallellogrammen", "vierkanten" en "ruiten"

Niet alle _______________ zijn vlieger.

Vraag 6
Kies uit "trapezia", "vierkanten" en "rechthoeken"

Niet alle _______________ zijn parallellogrammen.

Vraag 7
Geef aan welke zinnen waar zijn.
a. Als een figuur een rechthoek is, dan is het ook een vierkant.
a. Als een figuur een vierkant is, dan is het ook een rechthoek.
a. Als een figuur geen rechthoek is, dan is het ook geen vierkant.
a. Als een figuur geen vierkant is, dan is het ook geen rechthoek.

Vraag 8
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Geef voor beide beweringen een tegenvoorbeeld:
- een kwadraat eindigt altijd op een 1,4,5,6,of 9.
- een kwadraat kan geen drievoud zijn.

Vraag 9
Leg uit waarom het omgekeerde van een ware implicatie niet per definitie waar is.

essay
_______________

Vraag 10
Geef aan welke zin de contrapositie is van:
Als het waait, dan gaan de takken van de bomen heen en weer.
a. Als het niet waait, dan gaan de takken van de bomen niet heen en weer.
a. Als de takken van de bomen heen en weer gaan, dan waait het.
a. Als de takken van de bomen stil hangen, dan is het windstil.

Vraag 11
Geef aan welke zin de omgekeerde bewering is van:
Als er mensen bij de bushalte staan, dan is de bus nog niet langs geweest.
a. Als de bus nog niet langs is geweest, dan staan er mensen bij de bushalte.
a. Als de bus langs is geweest, dan staan er geen mensen bij de bushalte.
a. Als er geen mensen bij de bushalte.staan, dan is de bus langs geweest.

Vraag 12
Geef aan welke zin de omgekeerde bewering is van:
Als je ouder bent dan 16 jaar, dan mag je alcoholhoudende drank bestellen.
a. Als je alcoholhoudende drank mag bestellen, dan ben je ouder dan 16 jaar.
a. Als je geen alcoholhoudende drank mag bestellen, dan ben je niet ouder dan 16 jaar.
a. Als je niet ouder bent dan 16 jaar, dan mag je geen alcoholhoudende drank bestellen.

Vraag 13
De variabelen x en y staan voor mensen.
Welke zin hoort bij welke kwantoren-regel?
1. Iedereen heeft wel ergens familie.
2. Er zijn mensen die familie zijn van iedereen.
3. Alle mensen zijn familie van elkaar.
4. Er zijn enkele mensen familie van elkaar.
a.
b.
c.
d.
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Vraag 14
Geef bij elk van de onderstaande beweringen een bewijs of weerleg de bewering met een
tegenvoorbeeld.
a) Als een getal eindigt op een 3, 6, of 9, dan is het een drievoud.
b) Als je twee oneven getallen bij elkaar optelt, dan is de som een even getal.
c) Als je drie oneven getallen bij elkaar optelt, dan is de som even.
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