
Buiten het boekje bij 11 –Machten 1

Raden

Opdracht 1
a. Zoek een tegenspeler en laat hem volgende blokschema uitvoeren.

Dan zeg je: Nu weet ik wat het eerste cijfer is!

Natuurlijk kun je dit pas doen als je weet hoe het werkt.
Hoe kun je weten wat het laatste cijfer is?

b. Leg uit waarom het werkt.

Opdracht 2

Je tegenspeler komt er na enkele keren spelen ook wel achter hoe het werkt.
Kun jij een (kleine) variatie op het spelletje verzinnen om het je tegenspeler moeilijker te
maken daar achter te komen?
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Schrijf een getal van drie cijfers op.

Maak een tweede getal door de cijfers
van het eerste getal achterstevoren op

te schrijven.

Trek de twee getallen van elkaar af (het
kleinste van het grootste).

Verklap mij het laatste cijfer van het
getal dat je nu hebt.
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Opdracht 3
a. Zoek een tegenspeler en laat hem volgende blokschema uitvoeren.

Ik weet welk getal je nu hebt!

b. Leg waarom het werkt.

Opdracht 4

Het blokschema van de vorige opdracht kun je als volgt aanvullen.

Verklap me welk getal je hebt en ik zeg je wanneer je jarig bent!
Hoe kun je dat weten?

b. Leg uit waarom het werkt.

Schrijf een getal van drie cijfers op.

Maak een tweede getal door de cijfers
van het eerste getal achterstevoren op

te schrijven. Zorg er wel voor dat de
twee getallen verschillen.

Trek de twee getallen van elkaar af (het
kleinste van het grootste).

Je hebt nu een derde getal van drie
cijfers.

Tel dit op bij het getal dat je krijgt door
door de cijfers van het derde getal

achterstevoren op te schrijven.

Tel bij het getal dat je hebt 211 op.

Trek van het getal dat je nu hebt het
volgende getal af:

het getal van vier cijfers gevormd door
het nummer van je geboortemaand

gevolgd door het nummer van je
geboortedag.


