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figuur 13 

 
Antwoord: 
Kijk allereerst naar de 'hele' piramide (voordat hij werd afgeknot): 

 
 figuur 14 
 

inhoud piramide: hGI ××=
3

1  

h  =  hoogte 

G  = oppervlakte grondvlak 

 
De inhoud van een afgeknotte piramide kunnen we niet in één keer berekenen. Wel kunnen 

we inhoud uitrekenen van de “oude”, grote piramide en daar de inhoud van de afgeknotte, 

kleine piramide afhalen. Om beide inhouden uit te kunnen rekenen hebben we de originele 

hoogte nodig.  
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Teken de beide grondvlakken en bereken de diagonalen. 

     
 figuur 15     figuur 16 
 

222 BCABAC +=     
222 FGEFEG +=  

222
2424 +=AC     222

88 +=EG  

1152=AC      128=EG  

( )2242576 =×=AC    ( )28264 =×=EG  

 

Teken de doorsnede TACD . 

 
Figuur 17 
 

ACTD is gelijkvormig met AGTD , want het is een snavelfiguur. 

 

1152=AC  16+= hTM        OF 224=AC  16+= hTM  

128=EG  h   28=EG  h  

 

( )161281152 +×=× hh    ( )1628224 +×=× hh  

128161281152 +×=× hh   ( )16824 +×= hh  

128161281152 =×-× hh   128824 += hh  

( ) 128161281152 =×- h    12816 =h  

1281152

12816

-
=h     8=h  
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8=h  

kleing ro o ta fg ekn o t III -=  

( ) 8881624
2

3

12

3

1 ××-+××=af geknotI  

3

2
1704608-=a fg ekn o tI  

3

14437=a fg ekn o tI  

 
Vragen: 

3. Gegeven is piramide ABCDT.  met  AB  = BC  = 4 cm en AT  = 6. 

 Bereken de inhoud van de piramide in mm3 nauwkeurig. 

 

4. Gegeven is piramide ABCDT.  met  AB  = BC  = 4 cm en de hoogte = 6. 

De piramide wordt op hoogte 4 afgeknot. Bereken exact de inhoud van het onderste 

gedeelte. 

 

5. Gegeven is een afgeknotte piramide met een regelmatige zeshoek als grondvlak. De 

zijden van het grondvlak zijn 2 cm. De zijden van het bovenvlak is 1,5 cm. De afgeknotte 

piramide is 0,5 cm hoog. Bereken de inhoud van de afgeknotte piramide in mm3 nauwkeurig. 

  
  figuur 18 

  

6. Een zandbak heeft de vorm van een afgeknotte regelmatige piramide. De bodem is een 

vierkant van 2 m bij 2 m. De bovenkant is een vierkant van 2,2 m bij 2,2 m. De hoogte is 30 

cm. 

 Hoeveel dm3 zand kan er in de bak? 

  
  figuur 19 

 


