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Linkshandigen en ronde getallen
Onderzoek uit 2013 heeft uitgewezen dat linkshandigen eerder geneigd
zijn ronde getallen te kiezen dan rechtshandigen. Deelnemers aan het
onderzoek kregen elk 60 vragen voorgelegd, waarop het antwoord een
geheel getal is.
De vragen waren bijvoorbeeld:
 Hoeveel knopen heb je in je klerenkast?
 Hoeveel diersoorten kun je noemen?
 Hoeveel eieren heb je vorig jaar gegeten?
Bij het onderzoek werd alleen gekeken naar de vragen waarop een
antwoord werd gegeven vanaf 20 tot en met 1000. Linkshandigen bleken
vaker een rond getal als antwoord te geven dan rechtshandigen.
Wat is eigenlijk een rond getal? Een rond getal is een getal dat eindigt op
één of meer nullen, dus bijvoorbeeld 20 of 300. Maar is 100 een ronder
getal dan bijvoorbeeld 1000? En hoe zit het dan met getallen die niet op
een nul eindigen, maar wel ‘mooi’ zijn, zoals bijvoorbeeld 25?
Om de rondheid van getallen te bepalen, gebruikten de onderzoekers de
definitie van Sigurd. Deze definitie zegt dat de rondheid van een getal
ervan afhangt of het getal een veelvoud is van machten van 10, of van
helften of kwarten van machten van 10.
De rondheid R wordt voor de getallen (n) vanaf 20 tot en met 1000 dan als
volgt berekend:
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We spreken af dat getallen n ronder zijn, naarmate R ( n ) hoger is.
Elke term

Zo geldt bijvoorbeeld voor het getal 600:

R(600)
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Onderzoek met behulp van de formule welke van de twee getallen 750 en
600 het rondst is.
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De rondheid van 1000 is groter dan die van 500. Het is echter niet zo dat
600 ook ronder is dan 500. Sterker nog, voor alle honderdtallen tussen
500 en 1000 geldt dat de rondheid ervan steeds kleiner wordt.
Je kunt dat beredeneren door de formule te herschrijven tot een formule
die alleen voor honderdtallen tussen 500 en 1000 geldt. Dat kan worden
gedaan met behulp van de substitutie n  100 p (met p de gehele getallen
6 tot en met 9) en daarna de formule te herleiden tot R 
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Toon dit aan en beredeneer vervolgens aan de hand van deze formule,
zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat de rondheid van de
honderdtallen tussen 500 en 1000 steeds kleiner wordt.
Er waren 200 deelnemers aan het onderzoek, die elk 60 vragen kregen
voorgelegd. 1,3% van de gegeven antwoorden was een getal boven de
1000. Na het wegstrepen van deze antwoorden, en het wegstrepen van
de antwoorden beneden de 20, bleven er 3412 antwoorden over die
waren gegeven door linkshandigen, en 4329 die waren gegeven door
rechtshandigen.
Bereken het percentage gegeven antwoorden beneden de 20. Geef je
antwoord in één decimaal.
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In onderstaande figuur staat een overzicht van de gegeven antwoorden
door de links- en rechtshandigen. Van de 3412 antwoorden van de
linkshandigen was 6,7% het getal 20. Van de 4329 gegeven antwoorden
van de rechtshandigen was dit percentage 5,7. Het verschil tussen deze
twee percentages is 1. In de figuur zie je daarom bij het getal 20 een stip
staan op een hoogte van 1%.
figuur

De horizontale as heeft een logaritmische schaalverdeling.
In de figuur is het volgende zichtbaar gemaakt: hoe dikker de verticale
streep bij een getal, hoe ronder dat getal.
Veel ronde getallen worden procentueel vaker genoemd door
linkshandigen dan door rechtshandigen.
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Het antwoord 100 werd 276 maal gegeven door de linkshandigen.
Bereken hoe vaak het antwoord 100 gegeven werd door de
rechtshandigen.
We geven twee uitspraken:
1 Naarmate getallen groter worden, worden ze minder vaak gekozen.
2 Grote getallen worden procentueel bijna even vaak door de
linkshandigen als door de rechtshandigen als antwoord gegeven.
Leg voor elk van deze uitspraken uit of deze wel of niet uit de figuur volgt.
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