Aanvulling Kennisbasis 2018
Handig met getallen 2b
Onderdeel: Grote getallen, notatie en uitspraak
Grote en kleine getallen

Of je een getal groot of klein noemt, is afhankelijk van de context van het getal. Maar, bij het formeel
rekenen spreek je bij 1.000 of 10.000 al gauw over een groot getal en bij 0,01 of 0,001 over een klein getal.
De machten van 10 die je gebruikt bij grote en kleine getallen in de standaardnotatie zijn:
103 - duizend,
10-3 - één duizendste,
6
10-6 - één miljoenste,
10 - één miljoen,
9
10-9 - één miljardste,
10 - één miljard,
12
10-12 - één biljoenste,
10 - één biljoen,
15
10-15 - één biljardste,
10 - één biljard,
18
10-18 - één triljoenste,
10 - één triljoen,
21
10-21 - één triljardste
10 - één triljard
De tussenliggende machten van 10: 104 - tienduizend; 105 - honderdduizend; 10-4 - één tienduizendste;
10-5 - één honderdduizendste; enzovoorts.
Voorbeeld 1

Een groot getal in de standaardnotatie zetten
Zet 7.235.800 in standaardnotatie

1 Bepaal de positiewaarde van het eerste cijfer

7.000.000
6

2 Noteer de positiewaarde van dit cijfer met een macht van 10. 7 x 10
3 Schrijf het getal als product van de coëfficiënt en
de positiewaarde van het eerste cijfer.

7.235800 = 7,235800 x 106

4 Rond de eerste factor eventueel af op één decimaal.

7,2 x 106

Voorbeeld 2

Een klein getal in de standaardnotatie zetten
Zet 0,00094783 in
standaardnotatie

1 Bepaal de positiewaarde van het eerste cijfer dat ongelijk
aan nul is

0,0009

2 Noteer de positiewaarde van dit cijfer met een macht van 10

9 x 10

3 Schrijf het getal als product van de coëfficiënt en de positiewaarde van het eerste cijfer dat geen nul is.

0,00094783 = 9,4783 x 10-4

4 Rond de eerste factor eventueel af op één decimaal

9,5 x 10

-4

-4
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Opgave 1
Sterrenkunde
De sterrenkunde gebruikt erg grote getallen om afstanden aan te geven.
Zet de vet gedrukte getallen uit onderstaande tekst in de wetenschappelijke notatie.

Afstandsmaat

Op aarde geven we de afstanden meestal aan in meters of
kilometers. De afstanden in het heelal zijn natuurlijk veel
en veel groter dan de afstanden op aarde.
Zo is de afstand tussen de aarde en de maan gemiddeld al
384.000 kilometer.
En de afstand tussen de aarde en de zon maar liefst bijna
150 miljoen kilometer! Een vliegtuig dat met een snelheid
gaat van duizend kilometer per uur heeft al meer dan
17 jaar nodig om een afstand van 150 miljoen kilometer
af te leggen.
Dergelijke grote afstanden zijn moeilijk voor te stellen.
De getallen worden ook zó groot, dat het erg lastig is de
afstanden in kilometers te geven. Daarom zijn er in de

sterrenkunde andere afstandsmaten in gebruik.
Allereerst is de lengtemaat en astronomische eenheid (de
a.e.). Eén astronomische eenheid (a.e.) is precies gelijk aan
de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon. Die afstand
bedraagt 149.597.871 kilometer.
Dat rond je meestal af tot 150 miljoen kilometer. De
afstanden in het zonnestelsel druk je uit in astronomische
eenheden: de afstand van de zon tot Jupiter is gemiddeld
5,2 astronomische eenheden. Dat betekent dus dat Jupiter
gemiddeld 5,2 keer zo ver van de zon staat als de aarde.
Bron: www.sterrenkunde.nl
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Grote getallen in het Engels
De uitspraak van grote getallen in het Engels en Amerikaans kan voor verwarring zorgen doordat de
Engelse uitspraak van sommige getallen lijkt op de Nederlandse uitspraak van getallen van een andere
grootte.
Nederlands
Engels
6
10 miljoen
million
9
billion
10 miljard
12
trillion
10 biljoen
Als je naar de regelmaat in de benamingen van de getallen kijkt, kun je de rijtjes gemakkelijker onthouden.
Voorbeeld 3
Wisselkoers
Op een dag was de koers van de dollar ten opzichte van de euro: $ 125,- = € 100,-. Hoeveel euro was dit
biljet die dag waard?
Oplossing:
One billion dollar is één miljard dollar, dat is
$ 1.000.000.000. Ga eerst na hoe vaak $ 125,- in één miljard dollar past:
$ 1.000.000.000,- : $ 125,- = 8.000.000.
Elke $ 125,- is evenveel waard als € 100,-. Dan is $ 1.000.000.000,- =
8.000.000 x € 100,- = € 800.000.000,-.
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Opgave 2
Terugroep acties
General Motors heeft gedurende een jaar ongeveer 30 million auto’s
teruggeroepen voor een reparatie. De kosten daarvoor waren dat jaar
$ 2,37 billion.
Bereken de gemiddelde herstelkosten per auto.

Opgave 3
Thanks
Met welke factor vergroot de dochter haar ‘dank’?
It’s “Thanks a trillion”
now mom.
Thanks a million”
just doesn’t
mean that
much anymore.

Opgave 4
Pet food spending
In deze tabel staat een overzicht van
de uitgaven in de VS aan voeding voor
huisdieren gedurende één jaar. Bereken
de totale uitgaven in de VS aan voeding
voor huisdieren gedurende dit jaar.
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Opgave 5
Billion of biljoen?
Een Maleisische krant vertaalde ‘RM 2.5 billion’ als ‘2,5 biljoen
ringgit’. De ringgit is de Maleisische munteenheid.
Bereken hoeveel RM het vertaalde bedrag te groot was.

Antwoorden
Opgave 1:
5
384.000 = 3,84 x 10
8
150.000.000 = 1,5 x 10
8
149.597.871 ≈ 1,5 x 10
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Opgave 2:
$ 79 per auto
Opgave 3:
1 million
Opgave 4:
$ 15,146 miljard = $ 15.146.000.000,Opgave 5:
RM 2.497,5 miljard = RM 2.497.500.000.000,-
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