
Hoeke - Klassifiseer, skat en meet

DatumOpdrag

Hoeke

Die vol gende belongrike boust een wot in

'n Hoek is 'n meetkund igu f iguur gevorm

lyn word 'n been of sy von die hoek

meetkunde gebruik word, is hoeke.

deur twee lyne rnet 'n gemeenskoplike eindpunt. Elke
genoem en die gemeenskoplike eindpunt word die

hoekpunt genoem.

Hoek
Hoekpun

Hoek dui die hoeveelheid droqiing wot die een been len opsigte von die onder een mook.

Die hoekehierbo word beno emos Ae C,p Q n enM N O

(gelees os: hoek ABC: hoek PQR, hoek MNO, ens.)

Onskon diehoekeookskryf os: Z B : La enL N.

Let op no die n en L simbola vir 'n hoek.

Die hoeke kon ook so geskryf word:
I g ; / Q: en /- N (gelees os; hoek B, hoek Q, hoek N, ens.)

Hoekeword in grode gemeet,bv.
30o ; 60o : L?!" :326" ...

Gradeboog

Wonneer jy 'n hoek tussen twee lynsegmente wil meet, kon jy von 'n grodeboog gebruik mqok.

Hoeke word ingrodegemeef .'n Omwenleling is in 360 gelykedeleverdeelenelkedeel word
'n grood genoem. Die instrument om grode te meet, word 'n gradeboog genoem. Dit het twee

holfsirkels met syfers:

Die buiten ste syf ers loop regsom von 0o tot 18Oo afgemerk.
Die binneste syfers loop linksom van 0o tot 1B0o afgemerk.
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Die gradeboog het ook 'n kruis en'n bosislyn.

Hoe om 'n hoek te meet:

Plqqs die kruis von die grodeboogpresies op dia hoekpunt - onthou, dit is mokliker om

te meet as een von die bene vqn die hoekverleng word om bokont die grodeboog uit te
steek.
Sorg dot die bosislyn (die 0o tot 1800-lyn) presie s op eenvon die benevqn die hoek is.

Meet nou die ofstond op die grodeboog tussen die twee lynstukke.

Lees die hoekgrootte vqnof die bosislyn of . (Begin oltyd by 0" meet.)

Bv

Soo_(e hgeke en eienskappe

Soort hoek Eienskappe qoo skets

Skerphoek
Hoek is groter as 0 o , maar
kleiner as 90 o.

Regtehoek

Hoek is presies 90 o groot.
Word altyd aangedui met'n
"blokkie" in die hoek self.
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Stomphoek

Hoek is groter as 90 o, maar
kleiner as 180 o.

Gestrekte hoek of

Reguitlyn

Hoek is presies 180 o

Lyk soos 'n reguitlyn.

re:

Inspringende - of

Reflekse hoek

Hoek is groter as 180 o , maar
kleiner as 360 o.

er
rO

Omwenteling of

Revolusie

Die hoek is presies 360 o

(a)

(b)

1. Kyk na die volgende hoeke. Klassifiseer die hoeke volgens hul grootte deur net na die draaiing
van die hoekbeen te kyk, skryf ook die hoek se naam neer en die geskatte grootte.

Hoek Soort hoek

tou



(c)

(d)

(e)

2. Gee 'n naam vir elk van die hoeke wat gemerk is. 56 dan watter soort hoek dit is, s6 ook
elke keer of die hoek groter of kleiner as 90 o is.

So.o:rt,h.6€.k Grot€r of
kleiner as 90 o

Naam van
Hoek

A
B

c
D
E

F

G

H

(b.)(a)
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(d.)

(h.)

(i.)

(e)

(g)

(i)

50.



Opdrag

Hoeke - Klassifiseer en Meet
Datum

Gradeboog

Wanneer jy 'n hoek tussen twee lynsegmente wil meet , kon jy vqn 'n grodeboog gebruik mqok.

Hoeke word in grode gemeet. 'n Omwenteling is in 360 gelyke dele verdeel en elke deel word
'n grood genoem. Die instrument om grode te meet, word 'n grodeboog genoem. Dit het twee
holfsirkels met syfers:

Die buiten ste syf ers loop regsomvqn 0o tot 180" afgemerk.
Die binneste syfers loop linksom van 0o tot 1B0o afgemerk.

Die grodeboog het ook'n kruis en'n bosislyn.

Hoe orn 'n hoek te meeti

Ploos die kruis von die grod eboog presies
te meet os een von die bene von die hoek

op die hoekpunt onthou, dit is mokliker orn

verleng word om bokont die grodeboog uit te
steek.
Sorg dot
Meet nou

die bqsislyn (die Oo tot 180"-lyn) presies op een von die bene von die hoek is.

die ofstond op die grodeboog tussen die twee lynstukke.
Lees d

Bv

51.

o

o

o



Meet die volgende hoeke met jou gradeboog * jy mag

Skryf elke keer die hoek se naam neer, die soort hoek,
werklike gemete grootte van die hoek.

slegs 1 o weerskante toe uit wees.
die geskatte grootte van die hoek en die

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

I

I

I

a

5

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte :

lAr^-l-li,-^ A.- ^Ll-^

Geskatte grootte

Werklike grootte

a,)

Naam :

Soort hoek :

c,)

fl
Naam :

Soort hoek :

Soort hoek :

I

,

!

!

(b.)

(d.)

(f.)

Geskatte grootte

Werklike grootte

e.)

Naam :

a

I

a

!

(

Geskatte grootte :

*



Naam :

Soort hoek :

Naam :

Soort hoek :

(h.)

(1.)

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

i,) (i.)

Geskatte grootte

Werklike grootte

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

k,)

k
Naam :!'

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

?

Naam

Soort hoek :

Geskatte grootte :

Werklike grootte :

Geskatte grootte :

Werklike grootte :53.
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Nou hoe meet ons dan 'n Inspringende - \ Reflekse hoek ?

JounormalegradeboogkannettotlS0omeet. Enigelnspringende-\RefleksehoekisgroteraslB0'.

Maklik !!! Meet net die hoek wat ek nie vra nie en trek daardie antwoord af van 360 ". Hoekom 360 '?

Regrondom is altyd 360 "- as jy die hoek wat ek nie wil he nie meet en aftrek, kry jy die gevraagde hoek !!!

Onthou nou nel - dit geld NEI vir lnspringende - \ Reflekse hoeke lll

Kyk na die volgende twee voorbeelde wat ek vir jou gaan doen.

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Naam van hoek :

Soort hoek :

Grootte van hoek
t,;

B

Naam :

Soort hoek :

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

a

I

I

a

Geskatte grootte

Werklike grootte

I

t

I

I

-e& Naam van hoek, &kg

: 360 o 160'

, f6prinqlndelRstt#tt*[
hoek : 360 o 4(o' = -6ap'

(n.)

Soort hoek

Grootte van

54.



o,) ?

Naam :

Soort hoek :

(p.)

( r.)

(t, )

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

q.) r

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

Naam :

Soort hoek :

A

s,)

Geskatte grootte

Werklike grootte

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte

Werklike grootte

Naam :

Soort hoek :

Geskatte grootte : Geskatte grootte :

Werklike grootte :Werklike grootte : 55.



Opdrag

Hoeke E Konstrueer en Klassifiseer
Datum

Voorbeeld : Konstrueer hoek BAC \ I Awat 30 " groot is.

1. Gebruik'n skerp potlood en 'n liniaal. Trek'n lyn wat langer as die gradeboog is. Merk die
beginpunt van die lyn A en die eindpunt B.

A- rB

op die lyn met die middelkol van die gradeboog op
presies op lyn AB is.

2. Merk die lyn AB en plaas jou gradeboog
A. Sorg verder dat die nul lyn (0 o lyn)

btrrhns6e skqe{

hir,r,e

6kant

3, Begin by punt B by 0
4. Maak'n merk op die

o te tel tot by 30 o

30 o merk,

It'laqh h h^e* [tc.t
l% Boo

5. Gebruik'n liniaal en trek'n potloodlyn vanaf A na die punt wat jy gemerk het (C).

56.



6.

7.

Maak nou 'r'l C by die punt wat jy gemaak het.
swaaibeen.
Trek nou'n boog tussen lyn AB en AC om aan
hoek is, Skryf aan die binnekant van die bogie

Hierdie lyn is nou jou ander hoekbeen \

te dui in watter rigting die draaiing van die
30 0.

Nog 'n voorbeeld : Konstrueer'n hoek wat gelyk is aan 113 o.

Om'n hoek van 113 o te teken begin jy deur een been van die hoek, bv AB, te trek.
Gebruik dan jou gradeboog soos by die vorige voorbeeld om die hoek af te meet.
Onthou om altyd by 0 " te begin tel of te meet.
Voltooi jou hoek deur die ander hoekbeen te trek en bogie met byskrifte te skryf.

/.BAC=113"

IBAC : 1L3"

Gebruik nou'n gradeboog en konstrueer (teken) die volgende hoeke. Jy moet ook elke keer s6
watter soort hoek (klassifiseer) dit is.

a.) I XYZ = 105 o (b.) I ABC = 85 "

57,
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c.) z DEF = L25 0

e.) / KLM = 300

g,) I UVW = 150 0

/. KLM = L75 0

(d,) z PRT = 70 o

(f.) /- PQR = 25 o

(h.) /- DEF = 15 o

(j.) Z- ABC = 330 o

58.



k.) z GHI = 205 0

m.) z MNO = 345 0

(1.) Z DEF * 307 o

(n.) /- KLM = 47 o

59.



Opdrag

BEPATING V*N DIE qROOTTEV*N HOUKE

Datum

In hierdie aktiwiteit gaan jy die grootte van hoeke moet kan bepaa! sonder dat jy dit met'n
gradeboog gaan meet. Jy gaan die verworwe kennis wat jy in Graad 6 en 7 opgedoen het, moet
toepas. Toon elke keer hoe iv die antwoord qekry het.

Voorbeeld 1t
Regtehoek 30 o

900 300
600

Voorbeeld 2 )

Reguitlyn L25
180 0 L25 0

550

Voorbeeld 3 +

Omwenteling 2L0 o

360 0 210 0

150 0

Werk alleen en bepaal volledig - toon alle bewerkings :

(a ,) ( b.)

T=

-

K=

B=
=
=

S=
=
=

P=

=
60.



(d.)(c.)

(e.)

(9.)

G

\

H*

=

(f.)

B=

=

(h,)

r
\f

=

A=

t-
!-
b

=

m

6{.

Da

=

a\o

W


