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Wiskunde & Onderwijs 38ste jaargang  (2012)

125 × 125 : een wiskundige uitdaging

Cesar Demeester

Ik ben leraar wiskunde in het 2de jaar van de 1ste graad aan het Koninklijk Atheneum Pitzem-

burg te Mechelen.  In 2007 vierden we het 125 jarig bestaan van onze school.

Tijdens het schooljaar 2005 - 2006 heb ik, in het kader van dit jubileum, de leerlingen van 2A1

(2de jaar 1ste graad) uitgedaagd om een vermenigvuldiging uit te voeren met 2 getallen van elk

125 cijfers.  Vandaar 125 × 125.

Zij kregen 10 uur om het product te berekenen.  De 2 cijfers werden, de dag van het project,

random gegenereerd door een computer.  Het vermenigvuldigen diende op de klassieke manier

te gebeuren: op een blad papier en met de hand.

Ik stelde het project aan de leerlingen voor in de maand oktober en heb hen 1 week bedenktijd

gegeven.  Ik wees er hun op dat er heel wat voorbereiding aan te pas zou komen en dat dit niet

altijd tijdens de lesuren kon gebeuren.  Tevens was de afspraak dat als we er eenmaal voor gin-

gen er geen weg terug was !

De klas nam de uitdaging unaniem aan.  De start van een vermoeiende maar boeiende en nooit

meer te vergeten periode. 

Voorbereiding van het project

Er werden groepen samengesteld die elk een aantal deelproblemen dienden te onderzoeken en/

of uit te testen.  Zoals :

C Om een idee te krijgen van de afmetingen voor het werkblad (waarop we de vermenigvul-

diging zouden maken) dienden we eerst te weten te komen hoe groot we de cijfers zouden

schrijven.  Leerlingen gingen dus getallen opschrijven, op de speelplaats, van 125 cijfers.

Telkens werd de tijd gemeten nodig om 1 getal te schrijven.  Tevens werd met verschillen-

de cijfers qua afmetingen gewerkt en de verschillende lengtes van de getallen vergeleken.

C Andere leerlingen gingen 125 cijfers met elkaar optellen.  Al snel werd beslist om werk-

bladen te maken die zo werden ingedeeld (zie afbeelding 2) dat het optellen snel en met zo

weinig mogelijk kans op fouten kon gebeuren.  Ook dit werd gechronometreerd om een

idee te krijgen van de tijd.

C Weer een andere groep diende uit te dokteren hoe alles vlot kon verlopen en vooral hoe

het maken van fouten kon worden voorkomen.  Zij zorgden voor controlebladen, beslisten

dat we met kleuren gingen werken.  Tekenmallen, juist groot genoeg om 10 cijfers in te

schrijven, werden ontworpen uit hout.  Touwen zouden gespannen worden om mooi recht
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te blijven bij het schrijven van de getallen.  Enz…

C Samen met de collega Nederlands schreven de leerlingen brieven en e-mails om de media

en een aantal personen op de hoogte te brengen van het project.  Tevens werden affiches

en strooibiljetten ontworpen.

Hulpmiddelen gebruikt bij het project

Zoals hierboven beschreven werden enkele hulpmiddelen ontwikkeld om de uitdaging zo vlot

mogelijk te laten verlopen en vooral om een goede controle te kunnen uitvoeren.  Om een re-

delijke kans op slagen te hebben dienden we alles minstens dubbel te controleren.  Eén fout

maken zou sowieso leiden tot een foutieve uitkomst.

a) Hulpblad voor de 9 mogelijke tussenproducten

Ondanks dat er 2 getallen zijn van 125 cijfers kunnen er maar 9 verschillende tussenresul-

taten zijn nl., het eerste getal van 125 cijfers maal 1, het eerste getal van 125 cijfers maal

2, het eerste getal van 125 cijfers maal 3, enz … 

Eenmaal deze 9 tussenproducten uitgerekend dienden we ze elk een aantal keer op hun

juiste plaats op te schrijven.  Wel rekening houdend met het feit dat we elke keer 1 plaats

op schuiven.

        

Het eerste getal be-

staande uit 125 cij-

fers (in omgekeerde

volgorde) dat met 3

zal worden verme-

nigvuldigd.

Hier komt de uit-

komst.

Deze vakjes dienen

voor de overdracht.

Afbeelding 1

Carolien en Astrid schrijven een

tussenresultaat op het werkblad
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b) Hulpblad voor het optellen van de cijfers die onder elkaar staan

     
Afbeelding 2

Dit is het werkblad om de cijfers op

te tellen van kolom 62 (van de 250

kolommen !).  De eerste 10 cijfers

werden opgeteld en de som geno-

teerd.  Dan de volgende 10 cijfers,

enz... 

Uiteindelijk werden alle sommen

nog eens met elkaar opgeteld.

Leerlingen controleerden elkanders

resultaten

c) Hulpblad voor het overdragen van 10 eenheden naar de tientallen, 10 tientallen naar

de honderdtallen, enz... 

Aangezien de som van cijfers die onder elkaar staan meer dan honderd kon worden, dien-

den er zowel tientallen als honderdtallen te worden overgedragen.  Om dit zo gecontro-

leerd mogelijk te laten verlopen werden volgende hulpbladen ontworpen.

      
Afbeelding 3

Naast 1 kwam de uitkomst van de

eerste kolom.  Naast 2 die van de

tweede kolom, enz...

Deze cijfers werden op hun beurt

opgeteld.  De grijze vakjes dienden

voor de overdracht.

Dit werd de uitkomst.

d) En nog veel meer... 

Tevens stelden we verscheidene controlebladen op waarop de leerlingen noteerden wat ze

hadden gedaan (samen met wie).  Dit om overzicht te behouden op het verloop van de

vermenigvuldiging.

Voor het genereren van de 2 getallen van 125 cijfers ontwikkelde de afdeling Informatica

van onze zusterschool Koninklijk Technisch Atheneum Wollemarkt een computerpro-

gramma.  Dit programma berekende ook het product van de 2 getallen om achteraf te con-

troleren of we wel of niet de juiste uitkomst hadden.
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Het werkblad zelf betond uit papier dat kwam van rollen die gebruikt worden om kranten

op te drukken.  Het werkblad lag op de vloer van de turnzaal.

Leerlingen aan het werk op het enor-

me werkblad

Volgende afbeelding geeft een overzicht van het werkblad.

Verloop van de vermenigvuldiging

De uitdaging zelf ging door op zaterdag 11 maart 2006.

De voorbereiding van het werkblad gebeurde vrijdag.  Belangrijk was : 

C het aan elkaar kleven van de banden papier,

C het tekenen van het raster. Er werden verticale en horizontale lijnen getrokken (met

touwen) die vakken vormden waar telkens 5 cijfers onder elkaar en 10 cijfers naast elkaar

in geschreven werden.

     Afbeelding 4
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De dag van de uitdaging

Grosso modo verliep die als volgt :

C De computer gaf 2 getallen.

C De leerlingen begonnen met het uitrekenen van de 9 tussenproducten (zie afbeelding 1).

C Enkele leerlingen plaatsten de 2 factoren op het werkblad (zie afbeelding 4)

C Alle 125 tussenproducten werden op het werkblad geschreven.

C De cijfers onder elkaar werden opgeteld. (zie afbeelding 2).

C De totalen van deze kolommen werden overgeschreven op het hulpblad van afbeelding 3.

C Dit hulpblad werd verder uitgerekend en leverde een product op van 250 cijfers dat

overgeschreven werd op het grote werkblad.

C Oef !

1 2 1. Astrid geconcentreerd aan het schrijven

2. Femke en Julie met schrijfmal “zusterlijk” aan het werk

3. Laura dicteert een tussenresultaat

4. Koen en Omar controleren of de schrijfmal juist ligt3 4

Afloop

We hebben het uiteindelijk...  niet gehaald !!  Er zijn dus toch fouten ingeslopen.
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Ondanks de enorme inzet van de leerlingen bleek achteraf de opdracht toch iets te zwaar te zijn

voor leerlingen van deze leeftijd (13 – 14 jaar).  Niet iedereen is in staat om zichzelf de nodige

discipline op te leggen.  Bij elke actie dien je jezelf de vraag te stellen of datgene wat je doet

juist is ?  Ligt mijn mal juist ?  Ben ik het juiste tussenproduct aan het opschrijven ?  Blijf ik

nog wel binnen mijn juiste vak ?  Enz...

Tevens was het tekenen van het raster op het werkblad moeilijker dan verwacht.  Achteraf be-

keken hadden we beter papier gebruikt dat al verdeeld was in vakjes.  Per vakje 1 cijfer.

Ook hadden we meer volk kunnen gebruiken (nu 25 leerlingen).  Dit om nog meer tussencontro-

les te kunnen uitvoeren.

Maar ondanks mijn vrees voor een te grote teleurstelling bij de leerlingen waren zij toch op-

getogen dat ze meegewerkt hebben aan dit project.  Even stonden zij in het middelpunt van de

belangstelling: ze waren op TV geweest, stonden in de krant, vele mensen zijn komen kijken

naar hun prestatie.  Wat ik echter belangrijker vond is het feit dat al deze leerlingen beseften dat

tijdens de voorbereidingen en uitvoering van het project het nodig was om de handen in elkaar

te slaan en dat ze alle probleempjes, die er soms zijn tussen leerlingen van deze leeftijd, dienden

te vergeten.  Meisjes en jongens van 2A1 het was prachtig !

Demeester Cesar   <cesar.demeester@fulladsl.be>

leraar wiskunde 1ste graad

K. A. Pitzemburg

Bruul 129, 2800 Mechelen

Sangaku

Kan je aantonen dat de verticaal gearceerde op-

pervlakte gelijk is aan de horizontaal gearceerde

oppervlakte ?

Oplossing op blz. 62 - 63 in dit nummer.

Luc Gheysens


