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 BB-0173-a-21-1-o 

Examen VMBO-BB 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Vermeld bij een berekening altijd welke grootheid berekend wordt. 
 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
 

A 
B 
C 
D 
 
 

A 
B 
C 
D 

X B (2) (3) X 
 X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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Glaskunst 
 
De Amerikaanse kunstenaar Roni Horn maakt massieve kunstwerken van 
glas. In museum Voorlinden staan een aantal van deze kunstwerken.  
 

 
 

2p 1 Het volume van dit kunstwerk is 1730 dm3. 
1 dm3 glas heeft een massa van 2,60 kg. 
 Bereken de massa van dit kunstwerk. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 2 De kunstenaar kan als materiaal ook plexiglas gebruiken. 
Over het gebruik van plexiglas staat een zin. 
 Omcirkel in de zin het juiste antwoord. 

Gebruik BINAS. 
 
 

 kleiner 
dan 

 

De massa van het kunstwerk van plexiglas is gelijk 
aan de massa 

 groter 
dan 

 

van het kunstwerk van glas. 
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Onkruidbrander 
 
Marian heeft een elektrische onkruidbrander. 
Met een elektrische onkruidbrander wordt onkruid 
met hete lucht verhit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De branderkop is gemaakt van staal. De hete lucht heeft een temperatuur 
van 670 °C. 
 

1p 3 Welke stof is ook geschikt om te gebruiken als materiaal voor de 
branderkop? 
Maak gebruik van de tabel “Gegevens van enkele vaste stoffen” in BINAS. 
A aluminium 
B messing 
C lood 
D zink 
 
Om te voorkomen dat Marian haar handen brandt is het handvat gemaakt 
van kunststof. 
 

  
1p 4 Welke materiaaleigenschap van kunststof is gebruikt om te voorkomen 

dat Marian haar handen brandt? 
Kunststof 
A is makkelijk vervormbaar. 
B heeft een hoog smeltpunt. 
C is een slechte warmtegeleider. 
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1p 5 De fabrikant noemt de onkruidbrander milieuvriendelijk in vergelijking met 
chemische bestrijdingsmiddelen. 
Over het gebruik van de onkruidbrander staat een zin. 
 Omcirkel in de zin het juiste antwoord. 
 

Door de onkruidbrander is er 
wel 

bodemverontreiniging. 
geen 

 
2p 6 De brander wordt aangesloten op netspanning 230 V. 

De stroomsterkte tijdens het gebruik is 8,7 A. 
 Bereken de weerstand. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

2p 7 Het geleverde vermogen van de brander is 2,0 kW. 
De onkruidbrander wordt 2,75 uur gebruikt. 
 Bereken de elektrische energie die is omgezet. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….  
 

1p 8 De onkruidbrander is dubbel geïsoleerd. 
Welk symbool staat voor dubbel geïsoleerd? 
Gebruik BINAS. 

   
A B C 
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Koning van de Jungle 
 
De Bengaalse tijger is een 
bedreigde diersoort. 
 
 
 
 
 
 

 

 
1p 9 De Bengaalse tijger kan een topsnelheid bereiken van 65 km/h. 

Wat is deze snelheid in m/s? 
A 14 
B 16 
C 18 
D 20 
 
De zwaartekracht op de tijger is 2500 N. 
 

1p 10 De massa van de tijger is 
A 25 kg. 
B 250 kg. 
C 2500 kg. 
 
 

2p 11 De poten van een tijger hebben samen een  
contactoppervlak van 1250 cm2. 
 Bereken de druk van de poten op de grond. 
 
 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 12 Als de tijger sluipt, tilt hij één poot op. 
Over de druk onder de overige poten op de grond staan twee zinnen. 
 Omcirkel in de tweede zin het juiste antwoord. 
 
 
De tijger tilt één poot op. 
 

De druk onder de overige poten op de grond 

wordt dan kleiner 

. blijft dan gelijk 

wordt dan groter 
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Carwash 
 
Evert laat zijn auto wassen in de carwash. 
 

 
 

1p 13 In de carwash zitten allerlei sensoren. Een onderdeel van een sensor 
reageert op licht. 
Welk elektrisch onderdeel reageert op licht? 
A LDR 
B NTC 
C relais 
D reed-contact 
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1p 14 Tijdens het wassen worden ook de velgen gereinigd. 
Op de verpakking van de velgenreiniger staat het pictogram corrosief. 
Welk pictogram is dat? 
Gebruik BINAS. 
 

    
A B C D 

 
 
Na het wassen wordt de auto droog geblazen met ventilatoren. 
 

2p 15 De ventilatoren werken op een spanning van 400 V. 
Het totale vermogen is 14000 W. 
 Bereken de stroomsterkte tijdens het drogen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Alpine Coaster 
 
De Alpine Coaster is een soort achtbaan waar je alleen of met twee 
personen in een wagentje van een berghelling kan rijden. 
 

 
 
De lengte van de baan is 3,6 km. Het karretje komt na 0,10 uur beneden 
aan. 
 

2p 16 Bereken de gemiddelde snelheid in km/h. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Een vader en zijn zoon gaan samen van de Alpine Coaster af. 
Voor een bocht remmen ze af. 
 

1p 17 Hieronder zie je drie afstand,tijd-diagrammen.  
Welk diagram geeft het afremmen juist weer? 
 

tijd

afstand

 tijd

afstand

 tijd

afstand

 
A B C 
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2p 18 De zwaartekracht op de vader, zoon en het wagentje is samen 1800 N. 
 Teken vanuit punt P de zwaartekracht. 

De krachtenschaal is 1 cm ≙ 400 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 19 Het wagentje rijdt met een constante snelheid. 
Welke afbeelding geeft de nettokracht Fnetto juist weer? 
 

   
                                                 Fnetto = 0                                                                
                   A                                        B                                          C 
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Spotter 
 
Samir is vliegtuigspotter. Hij staat regelmatig naast het vliegveld om 
vliegtuigen te zien opstijgen en landen.  
 

 
 
Wanneer het vliegtuig rijdt (taxiet), maakt het vliegtuig veel geluid.  
 

1p 20 Met welk apparaat kun je de geluidssterkte meten?  
A decibelmeter 
B luidspreker 
C microfoon 
D toongenerator 
 
Samir staat op een afstand van 70 m naar het startende vliegtuig te 
kijken. 
 

1p 21 Over de geluidssterkte op deze afstand staat een zin. 
 Maak de zin compleet. Maak gebruik van de tabel 

‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 
De geluidssterkte op deze afstand is  dB. 
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2p 22 Samir staat op 70 m afstand van de startbaan. 
De geluidssnelheid is 343 m/s. 
 Bereken de tijd in seconden die het geluid erover doet om Samir te 

bereiken. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Tijdens het opstijgen van het vliegtuig hoort Samir een geluid met een 
hogere toon dan tijdens het taxiën. 
 

1p 23 Over de frequentie van het geluid van het vliegtuig staat een zin. 
 Omcirkel in de zin het juiste antwoord. 
 

Bij het opstijgen is de frequentie van het motorgeluid 
kleiner 

 
groter 

dan de frequentie bij het rijden (taxiën).  
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Fiets aan je plafond 
 
Tom wil zijn fiets niet buiten stallen omdat hij bang is dat zijn fiets wordt 
gestolen. Hij heeft een manier gevonden om zijn fiets in zijn kamer aan 
het plafond te hangen. 
 

    
 
 
De fiets zit met beide wielen in haken en wordt met behulp van twee vaste 
katrollen en een touw omhoog getrokken. 
  

1p 24 Wat is de naam van de kracht in het touw? 
A opwaartse kracht 
B spankracht 
C duwkracht 
D zwaartekracht 
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1p 25 De zwaartekracht op de fiets is 89 N.  
 

         
         schematische weergave zonder fiets 
 
De haken, het touw en de katrollen vormen samen een hefboom. 
De kracht die Tom moet uitoefenen op het touw om de fiets tegen het 
plafond te trekken is  
A kleiner dan 89 N. 
B gelijk aan 89 N. 
C groter dan 89 N. 
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Teardrop trailer 
 
Joan heeft zelf een eenvoudige caravan gebouwd. De caravan wordt van 
stroom voorzien door een 12 V accu. 
 

 
 
In de afbeelding zie je een deel van het stroomschema weergegeven met 
twee leeslampjes en een stereo. 
 

 
 

2p 26 Over de leeslampjes staan twee zinnen. 
 Omcirkel in de eerste en de tweede zin het juiste antwoord. 
 

De leeslampjes zijn 
in serie met 

de stereo geschakeld. 
parallel aan 

 

De leeslampjes werken op een spanning van 
6 V 

. 
12 V 
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1p 27 In de zekeringhouder zitten drie zekeringen van 10 A en twee zekeringen 
van 5 A. 
De waarde van de hoofdzekering is minimaal 
A   5 A. 
B 10 A. 
C 15 A. 
D 40 A. 
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Rij-examen 
 
Tijdens het leren voor zijn rij-examen ziet Deniz een tabel over de 
reactieafstand en remweg bij verschillende snelheden. 
 

 
 

1p 28 Hoe groot is de stopafstand bij 40 km/h? 
A   8,8 m 
B 12,1 m 
C 14,7 m 
D 19,9 m 
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Je ziet een tabel met de reactieafstand bij verschillende snelheden. 
 
Snelheid in km/h 10 20 30 40 50 
Reactieafstand in m 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 
 

3p 29 Zet alle meetpunten uit en teken de grafiek van de reactieafstand tegen 
de snelheid. Teken de lijn door de oorsprong. 
 

 
 
 

1p 30 Noteer de reactieafstand bij 25 km/h. 
 
 ..................................................................................................................  
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Harp 
 
Elmira speelt op haar harp. Het geluid van de harp klinkt zuiver en helder. 
Je ziet in de afbeelding drie snaren aangegeven.  
 

 
 
Elmira slaat de drie snaren even hard aan. 
 

2p 31 Over de verschillende snaren staat een zin. 
 Omcirkel in deze zin de juiste antwoorden. 
 

Het geluid met de  hoogste frequentie grootste geluidssterkte  

 
 

wordt gemaakt door snaar 

1 

. 2 

3 
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1p 32 Over het stemmen van een snaar staat een zin. 
 Omcirkel in de zin het juiste antwoord. 
 
 

Elmira spant de snaar strakker, de toon 

wordt dan lager 

. blijft dan gelijk 

wordt dan hoger 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Wereldreiziger 
 
Peter heeft voor zijn vakantie een powerbank gekocht. 
 

 
 

2p 33 Het ontladen van de volledig opgeladen powerbank duurt 11 uur. De 
capaciteit van de powerbank is 15,6 Ah, dit betekent dat de powerbank in 
bijvoorbeeld 1 uur een stroomsterkte van 15,6 A kan leveren. 
 Bereken de stroomsterkte gedurende 11 uur tijdens het ontladen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 34 Over de powerbank staat een tabel met een aantal eigenschappen van de 
powerbank. 
 
 Noteer de ontbrekende eenheden op de juiste plek in de tabel. 
 

Capaciteit 15,6 Ah 
Oplaadtijd 11 h 
Spanning 5 ………. 
Vermogen 5 ………. 

 
 
 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei
13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Vermeld bij een berekening altijd welke grootheid berekend wordt. 
 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Geluid in het technieklokaal 

 
In een technieklokaal worden machines gebruikt die veel geluid maken. 
 

 
 

2p 1 Een leerling gebruikt een afkortzaag. De afkortzaag maakt een geluid van 
100 dB. Over het geluid van de afkortzaag staan twee zinnen. 
 Maak elke zin compleet. Gebruik BINAS. 
 
Het geluid van de afkortzaag ligt in de zone …………………………….…… 
 
De maximale blootstellingsduur aan dit geluid is ……………………… uur. 
 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X 
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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1p 2 De wanden van het lokaal zijn bekleed met materiaal dat machinegeluid 
goed absorbeert. 
Welk materiaal is hiervoor het meest geschikt? 
 

 
koper hout 

A B 

 

 
hardboard steenstrip 

C D 
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De tram 

 
In de herfst kunnen 
boombladeren op natte tramrails  
voor problemen zorgen. 
Met blad op de rails is de 
remweg van een tram langer. 

 
1p 3 Als er veel blad op de rails ligt, strooit men zand op de rails. De tram komt 

hierdoor eerder tot stilstand. 
 Noteer de naam van de kracht die wordt vergroot door het zand. 
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 4 De tram remt en komt in 15 s tot stilstand. De gemiddelde snelheid bij het 
remmen is 10 km/h. 
 Bereken de afstand in meter, die de tram tijdens het remmen aflegt. 

Reken eerst de snelheid om naar m/s. 
 
snelheid = …………….…………… m/s. 
 
berekening:  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Je ziet het afstand,tijd-diagram tijdens het remmen van een tram met blad 
en zonder blad op de rails. 
 

0
0

10

20

30

40

50

afstand
(m)

2 4 6 8

zonder blad

met blad

tijd  (s)  
 

1p 5 Noteer de remtijd van de tram met blad op de rails. 
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 6 Wat is het verschil in remafstand van de tram met blad en zonder blad op 
de rails? 
A 15 m 
B 17 m 
C 27 m 
D 44 m 
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Zeeschip 

 
Een zeeschip wordt met een sleepboot een haven binnengebracht. 
 

 
 

1p 7 Het zeeschip vaart met constante snelheid. De trekkracht is 120 kN. 
Wat is juist over de tegenwerkende kracht op het zeeschip? 
Die is: 
A groter dan 120 kN. 
B gelijk aan 120 kN. 
C kleiner dan 120 kN. 
 

2p 8 De sleepboot trekt met een kracht van 120 kN vanuit punt P aan het 
schip. 
 Teken deze kracht. Gebruik als krachtenschaal 1 cm ≙ 40 kN. 
 
 

P
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Gasfles 

 
Jos heeft een nieuwe gasfles voor zijn gasbarbecue gekocht. 
Je ziet het pictogram op de gasfles. 
 

 
 

1p 9 Noteer de betekenis van dit veiligheidspictogram. Gebruik BINAS. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

1p 10 In de gasfles zit vloeibaar propaan. Als je de gaskraan opendraait, dan 
stroomt er gasvormig propaan uit de fles. 
 Noteer de naam van de faseovergang in de gasfles. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

1p 11 Er zijn gasflessen gemaakt van staal en van kunststof. 
 

                 
  
stalen gasfles         kunststof gasfles 
 
Je ziet een zin over de dichtheid van kunststof. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheid. 
 

De dichtheid van kunststof is 

even groot als 

de dichtheid van staal. groter dan 

kleiner dan 
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Practicum elektriciteit 

 
Sanne en Tom bouwen een schakeling met een lampje en een variabele 
spanningsbron. 
 

 
 

3p 12 In hun schakeling nemen ze ook een spanningsmeter en een stroommeter 
op. 
 Teken het schakelschema met het lampje en de twee meters op de 

juiste plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze meten bij verschillende spanningen de stroomsterkte. 
Je ziet een tabel met hun resultaten. 
 

U (V) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 

I (mA) 0 25 50 75 100 120 135 140 

 
3p 13 Bereken de weerstand van het lampje bij een spanning van 6,0 V. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

+ -
variabele spanningsbron
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2p 14 Hun resultaten zetten ze uit in een diagram. Je ziet het diagram met een 
deel van de meetpunten en de grafiek. 
 Zet de andere meetpunten uit en maak de grafiek compleet. 
 

0

spanning (V)

20

40

60

80

120

stroomsterkte
(mA)

0,0 2,0 4,0 10,06,0 8,0 12,0 14,0

140

100

 
 

1p 15 Vergelijk de weerstand van het lampje bij 14,0 V met die bij 8,0 V. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 

De weerstand van het lampje is bij 14,0 V 

kleiner 

. even groot 

groter 
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Laptop onderweg 

 
Cees is voor zijn werk veel onderweg. Bij klanten gebruikt hij zijn laptop. 
Om onderweg de accu van de laptop op te kunnen laden, koopt hij een 
omvormer. 
 

 
 
 
De omvormer sluit hij aan op de spanning in de auto (12 V). De omvormer 
levert een spanning van 230 V. 
 

1p 16 Hoe heet het onderdeel in de omvormer dat de spanning verhoogt? 
A condensator 
B relais 
C transformator 
D transistor 
 

2p 17 Cees sluit zijn laptop aan op de aansluiting van de omvormer (230 V). 
Dan is de stroomsterkte naar de laptop 0,35 A. 
 Bereken het vermogen dat de omvormer dan levert. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 18 Je ziet een zin over het gebruik van de omvormer. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 
Door het aansluiten van de laptop verbruikt de auto 
 

iets 
minder 

even veel iets meer brandstof. 

 
 

2p 19 De accu van de laptop heeft een capaciteit van 4,4 Ah. 
Als Cees de laptop op de accu gebruikt, dan loopt er een stroom  
van 0,8 A. 
De tijd die de accu stroom kan leveren, bereken je met de volgende 
woordformule: 
 
  tijd = capaciteit : stroomsterkte 
 
 Bereken de tijd in uur die Cees met een volle accu maximaal kan 

werken. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Geluidsmeting 

 
In een lokaal wordt een geluidsmeting gedaan. Tegen de rechterwand 
staat een tafel met een geluidssensor die aangesloten is op een laptop. 
 

lokaal

tafel met laptop en
geluidssensorlinker-

wand

 
 

1p 20 Waarmee is een geluidssensor te vergelijken? 
A met een luidspreker 
B met een microfoon 
C met een oscilloscoop 
D met een stemvork 
 
Peter slaat op de tafel. Op dat moment start de geluidsmeting. 
Een deel van het geluid weerkaatst tegen de linkerwand. 
Je ziet het signaal van de klap en het signaal van deze echo. 
 

0
0,01 0,02 0,03 0,050,04

echoklap

tijd (s)

 
 
De geluidssnelheid in het lokaal is 340 m/s. 
 

3p 21 De echo via de linkerwand wordt na 0,05 s opgevangen. 
 Bereken de afstand van de geluidssensor tot de linkerwand van het 

lokaal. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Pagina: 36Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0173-a-18-1-o 13 / 20 lees verder ►►►

1p 22 Peter herhaalt de meting maar slaat nu harder op de tafel. 
In welke afbeelding zijn de signalen juist weergegeven? 
 

0
0,01 0,02 0,03 0,050,04

0
0,01 0,02 0,03 0,050,04

A B 

 

0
0,01 0,02 0,03 0,050,04

0
0,01 0,02 0,03 0,050,04

C D 
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Snowboarden 

 
Je ziet een afbeelding van Nicolien tijdens haar afdaling op een 
snowboard. 
 

 
 

1p 23 In bochten staat het snowboard op de zijkant. 
Vergelijk het snowboarden in een bocht met het snowboarden op een 
recht stuk. Over het contactoppervlak en de druk staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
In een bocht is het contactoppervlak 
 

van het snowboard met de sneeuw groter kleiner . 

 

In een bocht is de druk onder het contactoppervlak 
groter 

. 
kleiner 

 
2p 24 De totale kracht op de sneeuw is 800 N. 

Het contactoppervlak van het snowboard met de sneeuw is 0,32 m2. 
 Bereken de druk onder het snowboard in N/m2. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 25 Je ziet een zin over het dragen van een valhelm bij een val. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 

Een valhelm 
verkleint 

de remafstand van het hoofd. 
vergroot 
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Jam in de pot 

 
In een jamfabriek worden de glazen potten tot net onder de rand gevuld 
met warme jam. Dan worden de deksels op de potten gedraaid. 
 

 
 

1p 26 Na het afsluiten van de pot koelt de jam af. De luchtdruk in de pot onder 
het deksel wordt hierdoor kleiner. 
Het kleiner worden van de luchtdruk is 
A een chemische reactie. 
B een natuurkundig proces. 
C iets anders dan een chemische reactie of natuurkundig proces. 
 

2p 27 De jam in de volle pot heeft een massa van 340 g. De dichtheid van de 
jam is 1,2 g/cm3. 
Het volume bereken je met de volgende woordformule: 
 
  volume = massa : dichtheid 
 
 Bereken het volume van de jam in de volle pot. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Het deksel van een nieuwe pot jam is vaak moeilijk los te draaien. 
Met een jampot-opener gaat dit gemakkelijker. 
 

 
 

1p 28 Je ziet twee zinnen over het vastpakken van het handvat van de 
jampot-opener. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Je kunt het handvat het beste vastpakken 
aan het uiteinde 

. 
dicht bij de pot 

 

Dan is de kracht die je moet uitoefenen 
het kleinst 

. 
het grootst

 
1p 29 De pot jam bestaat uit een glas met een ijzeren deksel. 

Als de pot leeg is, doe je de materialen in de glasbak. Bij de 
afvalverwerking worden de materialen gesorteerd. 
Wat is nodig om het deksel uit het afval te verwijderen? 
A een brander 
B een elektromagneet 
C een oplosmiddel 
D veel water 
 
 

Pagina: 41Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 BB-0173-a-18-1-o 18 / 20 lees verder ►►►

Hijsen met een lier 

 
Met een lier wordt een kist via een vaste katrol omhooggebracht. 
De lier bestaat uit een trommel waarop de kabel wordt gewonden en een 
aandrijving. 
 

 
 
De zwaartekracht op de kist is 20 kN. 
 

1p 30 Hoe groot is de massa van de kist? 
A 20 kg 
B 200 kg 
C 2000 kg 
D 20 000 kg 
 

1p 31 De kist hangt stil. Je ziet een afbeelding met de krachten. In de afbeelding 
is van twee krachten de grootte niet gegeven. 
 

1

2

20 kN

lier

20 kN

 
 
Wat is juist? 
 

 
kracht (kN) 

1 2 

A 20 20 

B 40 20 

C 20 40 
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1p 32 In plaats van met een vaste katrol kan de lier de kist ook omhoogbrengen 
met een takel. 
 

20 kN

lier
 

 
De kist hangt stil aan de takel. 
Wat is juist? 
De trekkracht van de lier is 
A 5,0 kN. 
B 6,7 kN. 
C 10 kN. 
D 20 kN. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Temperatuuralarm 

 
Erica maakt een schakeling waarbij een led gaat branden als de 
temperatuur van haar laptop te hoog wordt. 
 

 
 

1p 33 In haar schakeling gebruikt Erica een transistor. 
Je ziet drie afbeeldingen van de transistor met de letters van basis (b), 
emitter (e) en collector (c). 
In welke afbeelding staan de letters juist? 
 

c

e

b c

e

b c

e

b

B CA
 

 
1p 34 Erica verbindt de onderdelen op verschillende manieren met elkaar. 

Welke schakeling is geschikt? 
 

+
-

+
-

+
-

-

- -

 
                      A                                           B                                            C 

 
 

einde  
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 BB-0173-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 17 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Vermeld bij een berekening altijd welke grootheid berekend wordt. 
− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Smartphone 
 
Guus heeft een smartphone. Op de telefoon heeft hij een app 
geïnstalleerd. Daarop kan hij aflezen hoe lang hij zijn smartphone kan 
gebruiken voor verschillende toepassingen. 
 

2D Spellen

3D Spellen

Lezen

GPS navigatie

LED zaklamp

2 : 00

1 : 15

12 : 20

1 : 50

2 : 20
 

 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 1 De oplader verlaagt de netspanning (230 V) naar 4,0 V. 
Welk onderdeel in de oplader zorgt voor deze verlaging? 
A condensator 
B transformator 
C transistor 
 

2p 2 Guus gebruikt de LED zaklamp van zijn smartphone. In een venster van 
de app kan hij gegevens van de accu zien bij deze toepassing. 
 

V

A

Staat accu

Technologie

Stroomsterkte

Spanning

Goed

Li-ion

0,9 A

4,0 V
 

 
 Bereken het vermogen dat de accu levert in watt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 3 Guus gebruikt zijn smartphone voor 2D spellen. De volle accu heeft een 
capaciteit van 2 200 mAh. 
Hoe groter de stroomsterkte, hoe sneller de accu leeg is. 
De stroomsterkte bereken je met de volgende woordformule: 
 
  stroomsterkte = capaciteit : tijd 
 
 Bereken de stroomsterkte tijdens het spelen. Gebruik het gegeven uit 

de afbeelding op de linker pagina. 
 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Afremmen 
 
Marja fietst samen met haar vriendin door een winkelcentrum. 
 

 
 

1p 4 Ze fietsen met een constante snelheid van 5,0 m/s. 
Hoe groot is deze snelheid in km/h? 
A 1,5 km/h 
B 14 km/h 
C 18 km/h 
D 30 km/h 
 

1p 5 Marja remt af voor een verkeerslicht. 
Welke afbeelding geeft de nettokracht bij het remmen juist weer? 
 

 
A B C 
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3p 6 Marja remt bij een snelheid van 5,0 m/s af voor een verkeerslicht en komt 
tot stilstand. 
De gemiddelde snelheid bij het afremmen is 2,5 m/s. Haar remtijd is 0,9 s. 
 Bereken de remweg. Rond je antwoord af op een decimaal. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 7 Wat heeft invloed op de remweg? 
A gebruik van medicijnen 
B handsfree bellen 
C moment dat het verkeerslicht op rood springt 
D profiel van de banden 
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Wielrennen 
 
Jaarlijks wordt de Tour de France gereden. Deze begint met een tijdrit. 
 

 
2p 8 Tijdens de tijdrit moet de luchtweerstand zo klein mogelijk zijn. 

 Noteer twee manieren waarop de wielrenner hier de luchtweerstand zo 
klein mogelijk heeft gemaakt. 

 
1.  ..............................................................................................................  
 
2.  ..............................................................................................................  
 

2p 9 Tijdens een rit van de Tour de France passeert de kopgroep een 
kruispunt. 
 

 
De afstand tussen de kopgroep en de achtervolgers is 720 m. 
De achtervolgers fietsen met een snelheid van 12 m/s. 
 Bereken hoeveel tijd later de achtervolgers het kruispunt passeren. 
 
berekening:  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
tijd =  .........................................................................................................  
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2p 10 Je ziet een afbeelding van een wielrenner die met constante snelheid 
fietst. In de afbeelding zijn twee krachten getekend. 
 Teken vanuit punt A de luchtweerstand. 
 

Fw,rol = 20 N
Ftrap = 80 N 

A  
 
 
 

2p 11 De wielrenner levert tijdens een etappe van 5 uur een gemiddeld 
vermogen van 500 W. 
 Bereken hoeveel energie de wielrenner levert. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Regelbaar lampje 
 
Peter sluit een lampje in serie met een regelbare weerstand aan op een 
spanningsbron. 
Je ziet een afbeelding van de schakeling die hij maakt. 
 

 
 

3p 12 Peter wil de stroomsterkte door en de spaning over het lampje meten. 
Je ziet een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet met lampje, spanningsmeter en 

stroommeter. 
 

+ -
 

 
Peter verandert de stand van de regelbare weerstand. Bij elke stand leest 
hij de meters af. 
Zijn meetresultaten zet hij in een tabel. 
 

spanning (V) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

stroomsterkte (A) 0,00 0,20 0,32 0,32 0,46 0,50 
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Bij een spanning van 6,0 V heeft Peter de stroommeter fout afgelezen. 
 

3p 13 Zet alle meetpunten uit en teken de grafiek van de stroomsterkte tegen de 
spanning. 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 2 4 6 8 10

stroomsterkte
(A)

spanning (V) 
 

1p 14 Welke stroomsterkte had Peter wel af moeten lezen bij 6,0 V? 
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 15 Bereken de weerstand van het lampje bij een spanning van 4,0 V. 
 
berekening:  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
weerstand = ……………. Ω 
 

1p 16 Wat is juist over de stroomsterkte door het lampje als de spanning twee 
keer zo groot is? 
A de stroomsterkte is meer dan twee keer zo groot 
B de stroomsterkte is minder dan twee keer zo groot 
C de stroomsterkte is twee keer zo groot 
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Blessureleed 
 
Max heeft bij het voetballen een knieblessure opgelopen. 
De fysiotherapeut onderzoekt met een echoapparaat deze blessure. 
 

 
 

2p 17 Het echoapparaat maakt gebruik van ultrasoon geluid (35 kHz). 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid/mogelijkheden. 
 

De mens kan geluiden horen van 

20 

Hz tot 

1 000 

Hz. 
50 5 000 

100 10 000 

1 000 20 000 
 

De mens kan het ultrasone geluid 
niet 

waarnemen. 
wel 

 
Het echoapparaat zet het ultrasone geluid om naar geluid van 1 000 Hz. 
De fysiotherapeut luistert naar dit geluid met een koptelefoon. 
 

1p 18 Wat betekent een geluid van 1 000 Hz? 
A Dit zijn 1 000 trillingen. 
B Dit zijn 1 000 trillingen in een minuut. 
C Dit zijn 1 000 trillingen in een seconde. 
 

1p 19 De geluidssterkte die de fysiotherapeut waarneemt is te vergelijken met 
die van druk stadsverkeer. 
In welke zone van gehoorgevoeligheid ligt dit geluid? Gebruik de tabel 
‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
A hinderlijk 
B storend bij telefoneren 
C zeer hinderlijk 
D zeer luid 
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1p 20 Wat is de eenheid van geluidssterkte? 
A bar 
B decibel 
C hertz 
D meter 
 
Het echo apparaat heeft een zender en een ontvanger. De ontvanger 
neemt het signaal na het weerkaatsen waar. 
 

zender ontvanger

 
 

1p 21 Vergelijk de geluidssnelheid van het weerkaatste geluid met die van het 
uitgezonden geluid. 
Wat is juist over de geluidssnelheid van het teruggekaatste geluid? 
A De geluidssnelheid blijft gelijk. 
B De geluidssnelheid is groter. 
C De geluidssnelheid is kleiner. 
 

1p 22 Met een meting kan de diepte van de blessure worden bepaald. 
Het teruggekaatste geluid doet er 0,002 milliseconden over om bij de 
ontvanger te komen. De geluidssnelheid is 1 500 m/s. 
Wat is de diepte van de blessure? 
A 0,060 m 
B 0,030 m 
C 0,003 m 
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Hangende fiets 
 
Om een fiets op te bergen is een 
kastje voor aan de muur te koop. 
De fiets kun je aan het zadel 
ophangen. 
 

 
3p 23 De fiets hangt aan het zadel in draaipunt D. In de afbeelding is de 

zwaartekracht op de fiets getekend. 
 Bepaal de massa van de fiets. Noteer daarvoor de gegevens onder de 

afbeelding. De krachtenschaal is 1 cm ≙ 20 N. 
 

  
 

De pijl van de zwaartekracht heeft een lengte van ………….. cm. 
 
De zwaartekracht op de fiets is ………. N. 

De fiets heeft een massa van …………… kg. 
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1p 24 Welk deel van de fiets is het zwaarst? 
A het linkerdeel 
B het rechterdeel 
C beide delen zijn even zwaar 
 

1p 25 Je ziet de afbeelding van de fiets in evenwicht. 
 

 
 
Je wil de fiets horizontaal houden. Daarvoor kun je bij 1 of bij 2 een kracht 
uitoefenen. 
Wat is juist over de kracht die daarvoor nodig is? 
A die is bij 1 het kleinst 
B die is bij 2 het kleinst 
C dat maakt geen verschil 
 

2p 26 De helm wordt aan het stuur gehangen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheden/mogelijkheid. 
 

Door de helm wordt de kracht rechts van D groter kleiner . 

 

Hierdoor draait de fiets linksom  rechtsom   

 

en gaat het voorwiel omhoog omlaag . 
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Practicum 
 
Donna doet onderzoek aan een blokje. 
 

 
 

2p 27 Donna neemt het blokje in haar hand en bekijkt het. Ze doet twee 
waarnemingen waaruit zij de conclusie trekt dat het van metaal moet zijn. 
Je ziet twee zinnen over haar waarnemingen. 
 Maak elke zin compleet met een waarneming die hoort bij een 

stofeigenschap van metaal. 
 
Het massablokje ziet er ………………………………….. uit. 
 
Het massablokje voelt ……………………………………. aan. 
 

3p 28 Donna bepaalt van welk materiaal het blokje gemaakt is. 
Ze meet een massa van 170 g en een volume van 20 cm3. 
De dichtheid bereken je met de volgende woordformule: 
 
  dichtheid = massa : volume 
 
 Ga met een berekening na van welk materiaal het blokje is gemaakt. 

Gebruik de tabel ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ in BINAS. 
 
berekening:  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
De dichtheid = ……………… g/cm3. 
 
Het blokje is van ………………………… gemaakt. 
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1p 29 Donna leest eerst de massa van het blokje af op een meetinstrument. 
Welk meetinstrument is dat? 
A krachtmeter 
B liniaal 
C maatcilinder 
D weegschaal 
 

2p 30 Daarna heeft ze het volume van het blokje bepaald. 
Je ziet een tabel met de handelingen die ze doet in een willekeurige 
volgorde. 
 Noteer de cijfers 1 tot en met 5 in de juiste volgorde van haar 

handelingen. 
 

volgorde handeling 

 aflezen van de beginstand van het waterniveau 

 berekenen van het volume van het blokje 

 aflezen van de eindstand van het waterniveau 

 maatcilinder vullen met een hoeveelheid water 

 blokje onderdompelen 

 
 

einde  
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BB-0173-a-16-1-o

Examen VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE BB 

 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 19 mei
13:30 - 15:00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Achter dit examen is een erratum opgenomen.
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Vermeld bij een berekening altijd welke grootheid berekend wordt. 
− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Ruitontdooier 
 
Om in de winter bij -10 oC een 
bevroren ruit schoon te krijgen, kun 
je een spuitbus met ruitontdooier 
gebruiken. 
In de spuitbus zit vloeibare alcohol 
onder druk. 
 

 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 1 Op de zijkant van de bus met alcohol staat een veiligheidspictogram. 
Welk pictogram hoort daar te staan? 
 

 
A B C D 

 
3p 2 De lege spuitbus heeft een massa van 85 g. 

In de spuitbus zit 400 mL alcohol (1 mL = 1 cm3). 
Voor het berekenen van de massa geldt de volgende woordformule: 
  massa = dichtheid x volume 
 Bereken de massa van de volle spuitbus. Gebruik de tabel ‘Gegevens 

van enkele vloeistoffen’ in BINAS. 
 
Berekening: ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
De massa van de volle spuitbus is …………….. g. 
 

2p 3 Leg aan de hand van het smeltpunt van alcohol uit waarom deze vloeistof 
geschikt is om in de winter te gebruiken. 
 
smeltpunt: …………….. oC 
 
uitleg: .........................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Muziek luisteren 
 
Nienke luistert vaak naar muziek op haar telefoon. Ze gebruikt daarbij 
oordopjes. Ze wil weten of ze kans heeft op gehoorbeschadiging. 
Met een dB-meter gaat ze dit na. 
 

1p 4 Je ziet de dB-meter die ze naast de oordopjes legt. 
 

 
 
Welk geluidsniveau geeft de meter aan? 
A 38 dB 
B 40 dB 
C 42 dB 
D 44 dB 
 

1p 5 Voor het geluidsniveau geldt de volgende regel: 
 

Bij verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB toe. 

 
Nienke gebruikt de dB-meter bij een andere meting. Je ziet de stand van 
de wijzer. 
 

 
 
 Teken op de schaalverdeling de stand van de wijzer als het geluid 2x 

zo hard klinkt.
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1p 6 Nienke houdt de dB-meter vlak voor een oordopje. Ze meet een geluid 
van 85 dB. 
Je ziet een diagram met de grafiek die aangeeft hoe lang je maximaal 
naar een bepaald geluid kan luisteren zonder kans op 
gehoorbeschadiging. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

geluidsniveau (dB)

tijd
(uren)

 
 
Hoeveel uur kan Nienke maximaal naar dit geluid luisteren zonder kans 
op gehoorbeschadiging? 
A 2 uur 
B 2,5 uur 
C 3,5 uur 
D 4 uur 
 

2p 7 Nienke zet het geluidsvolume van haar telefoon hoger. 
Over deze verandering staat een zin. 
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheden. 

    wordt hoger 

Het geluidsniveau neemt af toe en de toonhoogte wordt lager .

    blijft gelijk 
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Weerstandsmeting 
 
Ayo en Loek bepalen de weerstand van verschillende metaaldraden. 
Ze bouwen een opstelling met een spanningsbron, een stroom- en 
spanningsmeter en aansluitsnoeren.  
Je ziet een afbeelding van hun opstelling. 
 

 
 

3p 8 Je ziet een deel van het schakelschema van de opstelling. 
 Maak dit schema compleet. 
 

   metaaldraad

+ -
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1p 9 Ayo leest de spanningsmeter af. 
 

 
 
Je ziet een zin over deze spanningsmeter. 
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheid. 
 

Ayo leest een spanning af van 24 12 2,4 volt. 

 
2p 10 Bij een spanning van 18 V wordt een stroomsterkte van 0,3 A gemeten. 

 Bereken de weerstand van deze metaaldraad. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Ayo en Loek doen hun metingen bij dezelfde spanning. Ze hebben draden 
van hetzelfde materiaal. 
 

1p 11 Over de weerstand staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De weerstand van een kortere langere draad is groter. 

 

De weerstand van een dikkere dunnere draad is groter. 

 
1p 12 Over de stroomsterkte staan twee zinnen. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De stroomsterkte is groter bij een kortere langere draad. 

 

De stroomsterkte is groter bij een dikkere dunnere draad. 
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Voetbalwedstrijd 
 
Tijdens een voetbalwedstrijd ontstaat een ‘wave’. De ‘wave’ begint wanneer 
toeschouwers opstaan, de armen strekken en weer gaan zitten. 
De toeschouwers in het vak ernaast voeren hierna dezelfde beweging uit. 
 

 
 
In de binnenring start in vak A een ‘wave’ die even later wordt gevolgd door 
vak B en verder. De wave heeft een snelheid van 12 m/s. 

 
2p 13 Na 40 seconden is de wave het stadion rond. 

 Bereken welke afstand de ‘wave’ dan heeft afgelegd. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 14 Noteer de snelheid van de wave in km/h. 
 
snelheid = …………. km/h 
 

1p 15 In de buitenring gaat de ‘wave’ in dezelfde tijd rond. Hierover staan twee 
zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De afstand die de wave in de buitenring aflegt, is 
 

gelijk aan groter dan kleiner dan die in de binnenring. 

 
De snelheid van de wave in de buitenring is 
 

gelijk aan groter dan kleiner dan die in de binnenring. 
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Als er een doelpunt wordt gemaakt klinkt er gejuich. De gemeten 
geluidssterkte bedraagt 112 dB. 
 

1p 16 Waarmee is deze geluidssterkte te vergelijken? Gebruik de tabel 
‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
A boombox 
B rockconcert disco 
C luidste menselijke stem 
D roffel op grote trom 
 

1p 17 Voor hard geluid, zoals 112 dB, geldt een maximale blootstellingsduur. 
Je ziet vier tijdbalken met een grijs vlak. 
 In welke tijdbalk ligt de maximale blootstellingsduur aan 112 dB in het 

grijze vlak? 
 
A 
 

tijd (min) 5 10 15 20 25 30 35 

             

 
B 
 

tijd (min) 5 10 15 20 25 30 35 

             

 
C 
 

tijd (min) 5 10 15 20 25 30 35 

             

 
D 
 
tijd (min) 5 10 15 20 25 30 35 
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Waterput 
 
Om water uit een put te halen heb je een emmer aan een touw en een 
katrol nodig. 
 

 
 
Na het vullen wordt de emmer met water omhoog gehesen. 
 

3p 18 De emmer met water heeft een massa van 12,5 kg. 
 Teken in de afbeelding vanuit punt Z de zwaartekracht. Noteer de 

grootte onder de afbeelding. Gebruik als krachtenschaal 1 cm ≙ 25 N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fz = …………N 
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1p 19 De emmer hijs je met de vaste katrol 3,0 m omhoog. 
Hoeveel meter touw moet je dan innemen? 
A 1,5 m 
B 3,0 m 
C 4,5 m 
D 6,0 m 
 

2p 20 De emmer wordt met constante snelheid omhoog gehesen. 
Van deze beweging zie je vier mogelijke grafieken. Langs de verticale as 
is nog geen grootheid ingevuld. 
 

tijd  tijd tijd tijd

1 2 3 4 
 
Over deze grafieken staat een tabel. 
 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 

 1 2 3 4 

Het snelheid,tijd-diagram heeft de vorm van grafiek     

Het afstand,tijd-diagram heeft de vorm van grafiek     

 
 

1p 21 Voor het ophijsen van de emmer met constante snelheid zie je drie 
mogelijkheden voor de nettokracht. 
Welke afbeelding is juist? 
 

 

 
 

Fnetto

 

 
 

Fnetto 

 
 
 
 

Fnetto = o 

 A B C 
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Milieuvriendelijk vliegen 
 
Een sportvliegtuig heeft een elektromotor als aandrijving in plaats van een 
verbrandingsmotor. 
 

 
 
De elektromotor krijgt zijn energie uit accu’s. 
 

1p 22 Bij het kiezen van een geschikte accu is een aantal gegevens belangrijk. 
Welk gegeven van een accu bepaalt hoe lang een bepaalde stroom 
geleverd kan worden? 
A capaciteit 
B rendement 
C spanning 
D vermogen 
 

1p 23 De elektromotor werkt op een spanning van 96 V. Er zijn 8 accu’s (24 V) 
gebruikt om deze spanning te leveren. 
Je ziet vier manieren waarop de accu’s geschakeld kunnen worden. 
Welke manier is juist? 
 

 

 
A B 

 

 
C D 
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3p 24 Als de elektromotor (96 V) op vol vermogen werkt, loopt er een stroom 
van 164 A. 
 Bereken het vermogen van de elektromotor in kW. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 25 Tijdens een vlucht is het gemiddeld geleverde vermogen 8,5 kW. 
Over de betekenis van dit gegeven staat een zin. 
 Maak deze zin compleet. 
 
Een vermogen van 8,5 kW betekent dat er in 1 ………..….. een energie 

van 8,5 ………..….. wordt geleverd. 

 
1p 26 Wat is tijdens het vliegen het belangrijkste milieuvoordeel van een 

elektromotor? 
A Er is minder brandstof nodig. 
B Er ontstaan geen verbrandingsgassen. 
C Het vermindert het broeikaseffect. 
D Ee ozonlaag wordt niet aangetast. 
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Scheepslift 
 
Met een scheepslift zijn schepen langs een helling te verplaatsen. Met 
een katrolsysteem en twee tegengewichten beweegt de bak omhoog of 
omlaag. 
 

 
 

1p 27 De bak legt de afstand langs de helling af met een gemiddelde snelheid 
van 0,6 m/s. 
 Waarom staat er gemiddelde snelheid en niet ‘de’ snelheid van de 

bak? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 28 De bak met water rust met veel wielen op rails. Twee boten varen de bak 
in. 
Vergelijk de kracht op de rails voor- en nadat de boten de bak in zijn 
gevaren. 
Wat is juist over die kracht na het invaren? 
A Die is even groot. 
B Die is groter. 
C Dat kun je niet weten. 
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2p 29 Het totale contactoppervlak van de wielen met de rails is 40 cm2. 
De kracht van de wielen op de rails is 9 200 000 N. 
 Bereken de druk onder de wielen in N/cm2. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 30 Is de druk onder één wiel gelijk aan de druk onder alle wielen? 
A Nee, de druk onder één wiel is kleiner. 
B Ja, de druk onder één wiel is gelijk. 
C Nee, de druk onder één wiel is groter. 
 

1p 31 Tussen de bewegende wielen en de rails is er sprake van een 
tegenwerkende kracht. 
Hoe heet deze kracht? 
A luchtweerstand 
B liftkracht 
C rolwrijving 
D zwaartekracht 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Spijkerbroek 

Er zijn spijkerbroeken met 
slijtplekken te koop. 

Deze slijtplekken kunnen op meerdere manieren worden gemaakt. 
Een van deze manieren is zandstralen. 

1p 32 Bij zandstralen spuit men zandkorreltjes onder hoge druk op de 
spijkerbroek. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheden. 

Voor een hoge druk heb je veel weinig kracht nodig 

op een groot klein oppervlak. 

1p 33 Zandstralen kan ernstige longziekten veroorzaken. 
Welke voorzorgsmaatregel moet genomen worden om dit te voorkomen? 
A Een beschermende jas aandoen. 
B Een mondkapje voordoen. 
C Een veiligheidshelm dragen. 

1p 34 Het gebruikte zand wordt gezuiverd en hergebruikt. 
 Geef een ander woord voor hergebruik. 

 ..................................................................................................................  

einde  
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BB-0173-a-16-1-o-E* 

erratumblad 2016-1

natuur- en scheikunde 1 CSE BB 

Centraal examen vmbo  

Tijdvak 1 

Opgaven 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 

Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 BB vmbo op donderdag 19 mei, 
aanvang 13.30 uur moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de 
kandidaten bekend zijn. 

Op pagina 13, bij vraag 26 moet bij alternatief D: 

Ee ozonlaag wordt niet aangetast. 

vervangen worden door: 

De ozonlaag wordt niet aangetast. 

Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 

drs. P.J.J. Hendrikse 
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BB-0173-a-16-1-o-E*   

erratumblad 2016-1 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 BB vmbo op donderdag 19 mei, 
aanvang 13.30 uur moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de 
kandidaten bekend zijn. 
 
 
Op pagina 13, bij vraag 26 moet bij alternatief D: 
 
Ee ozonlaag wordt niet aangetast. 
 
vervangen worden door: 
 
De ozonlaag wordt niet aangetast. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
 

Pagina: 77Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0173-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Vermeld bij een berekening altijd welke grootheid berekend wordt. 
 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Magneet 

 
Marjolein maakt een opstelling met een krokodillenbekje en een magneet. 
Het krokodillenbekje zit aan een touwtje. Met een magneet wordt het 
krokodillenbekje omhoog getrokken. 
 

 
 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X 
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 

Pagina: 79Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0173-a-15-1-o 3 / 18 lees verder ►►►

2p 1 Het krokodillenbekje zit met het touwtje vast aan een blok met een massa 
van 1500 g. 
 Bereken hoeveel newton de zwaartekracht op dat blok is. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 

2p 2 Op het krokodillenbekje werken drie krachten. 
 Noteer de namen van de getekende krachten.  
 Kies uit: 
 elektrische kracht, magnetische kracht, spankracht, spierkracht,  
 wrijvingskracht en zwaartekracht. 
 
bij A werkt  …………………………………….……… 
 
bij B werkt  ……………………………………………. 
 
bij C werkt  ……………………………………………. 
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Trottoirband 

 
Bij de aanleg van een straat 
worden trottoirbanden geplaatst. 
 

 
 
Je ziet een afbeelding van een trottoirband met een aantal afmetingen. 
In de afbeelding staan de lengte en hoogte gegeven. 
 

 
 
Het volume is 37,5 dm3. 
 

2p 3 Bereken de breedte van deze trottoirband. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 4 De trottoirband is van beton gemaakt. 
De dichtheid van beton is 2,3 kg/dm3. 
De massa bereken je met de woordformule: 
  massa = dichtheid x volume. 
 Bereken de massa van deze trottoirband (volume 37,5 dm3).  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 5 Om de trottoirband te klemmen gebruikt de stratenmaker een speciale 
tang. 
 

 
 
Welke bewering is juist? 
A F1 is even groot als F2  
B F1 is groter dan F2 
C F1 is kleiner dan F2 
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Afstandsrecord 

 
Een elektrische auto met de naam 'Schluckspecht E' heeft bij het afleggen 
van de grootste afstand op één acculading een wereldrecord gebroken. 
 

 
Zonder tussentijds opladen heeft de auto een afstand van maar liefst 
1631,5 km afgelegd. 
 

3p 6 De totale tijd die nodig was voor het rijden van de nieuwe wereldrecord-
afstand bedroeg 36 uur en 30 minuten. 
 Bereken de gemiddelde snelheid tijdens de rit. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 7 De twee elektromotoren leveren een maximaal vermogen van 0,8 kW. 
Over de betekenis van de 0,8 kW staat een zin. 
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheden. 
 

Een vermogen van 0,8 kW betekent dat er in 1 seconde uur 

 

een energie van 0,8 kJ kWh wordt omgezet. 
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In een artikel over het record staat de volgende zin. 
 
Voor de voeding zorgen 14 lithium-cobalt accupacks met een totale 
capaciteit van 0,63 kW. 
 

1p 8 De eenheid kW in deze zin is fout. 
 Welke eenheid hoort er wel te staan? Gebruik bij je antwoord de tabel  
 ‘Enkele grootheden’ in BINAS. 
 
 ..................................................................................................................  
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Veerunsters 

 
1p 9 Aan een veerunster hangt een blokje. Je ziet een afbeelding van de 

schaalverdeling van de veerunster met aanwijzing. 
 

  
 
Hoe groot is de zwaartekracht op het blokje? 
A 1,05 N 
B 1,15 N 
C 1,25 N 
 

1p 10 Twee dezelfde veerunsters hangen onder elkaar. Aan de onderste 
veerunster hangt een blokje. 
 

 
 

 

Geeft een van de veerunsters een grotere kracht aan dan de ander? 
A ja, veerunster 1 
B ja, veerunster 2 
C nee, beide veerunsters geven dezelfde kracht aan 
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1p 11 Een aantal blokjes hangt aan een staafje tussen twee veerunsters. 
 

 
 
Op de blokjes en het staafje werkt een zwaartekracht van 2,5 N. 
Wat geeft elke veerunster aan? 
A 1,25 N 
B 2,5 N 
C 5,0 N 
 

1p 12 Twee veerunsters liggen in elkaar gehaakt op een tafel. 
 

 
 
Veerunster 1 zit vast. Aan veerunster 2 wordt met een spierkracht van 
3,5 N getrokken. 
Wat wijst veerunster 1 aan? 
A minder dan 3,5 N 
B 3,5 N 
C meer dan 3,5 N 
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Draad onder spanning 

 
Lars voert een aantal metingen uit aan een metaaldraad. 
 

 
3p 13 Je ziet een deel van het schakelschema van de opstelling. 

 Maak het schakelschema compleet. 
 
 

+ -

metaaldraad  
 
 
 
 

1p 14 Omcirkel in de volgende zin de juiste mogelijkheid. 
 

De stroommeter staat 
in serie met 

het metaaldraad. 
parallel over 
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1p 15 Je ziet een afbeelding van de stroommeter die Lars gebruikt. 
 

 
 
Welke waarde geeft de stroommeter aan? 
A 0,014 A 
B 0,14 A 
C 1,4 A 
 

1p 16 Lars stelt de spanningsbron daarna in op 6,0 V. Door de schakeling loopt 
dan een stroom van 20 mA. 
Hoe groot is het vermogen dat de spanningsbron levert? 
A 0,12 W 
B 3,3 W 
C 120 W 
D 300 W 
 

1p 17 Lars ziet dat bij grotere spanning de metaaldraad langer wordt. 
Wat is hiervan de oorzaak? 
A De draad geleidt de stroom beter. 
B De draad geleidt de stroom slechter. 
C De draad wordt warm. 
 

1p 18 Lars maakt de lengte van de metaaldraad tussen de klemmen kleiner. 
Over het gevolg hiervan staan twee zinnen. 
 Omcirkel in de tweede zin de juiste mogelijkheid. 
 
Bij het inkorten van de metaaldraad wordt de weerstand kleiner. 
 

De stroomsterkte door de schakeling 

neemt dan af 

. blijft dan gelijk 

neemt dan toe 
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Licht nachtlampje 
 
Kinderen vinden het prettig als er 's nachts wat verlichting is. 
Een nachtlampje dat in een wandcontactdoos past, biedt uitkomst. 
 

  
 

1p 19 Welke elektrische beveiliging heeft dit nachtlampje volgens het 
typeplaatje? 
A aardlekschakelaar 
B dubbele isolatie 
C randaarde 
D groepszekering 
 

2p 20 Het vermogen van het lampje is 0,6 W.  
Het lampje gebruikt per nacht 4,8 Wh aan elektrische energie. 
 Bereken hoeveel uur het lampje per nacht aanstaat. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
Dit nachtlampje heeft als nadeel dat je het zelf aan moet zetten. 
Er is ook een lampje met een sensor waarbij dit automatisch gebeurt als 
het donker wordt. 
 
 
 

 
 

oog van de
sensor

R

+

-vo
ed

in
g

e
b c

 

automatisch nachtlampje deel van het schakelschema 
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2p 21 Over weerstand R staat een spanning van 4,0 V. Door die weerstand 
loopt een stroom van 0,025 A. 
 Bereken de grootte van weerstand R. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 22 Welk onderdeel achter het oog van de sensor reageert op licht? 
A LED 
B LDR 
C NTC 
D relais 
 

2p 23 Over het schakelschema staat een aantal zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 
 
Valt er geen licht door het oog van de sensor, dan is de weerstand in dat 
deel van de schakeling groot. 
 

Er loopt dan een stroom naar de basis emitter van de transistor. 

 

Dan loopt er een stroom van 

basis naar collector 

. 
collector naar basis 

collector naar emitter 

emitter naar collector 

 
Het nachtlampje geeft licht. 
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Geluidsscherm 

 
Om geluidshinder van verkeer te verminderen is een geluidsscherm 
geplaatst. Achter het scherm is op verschillende afstanden het 
geluidsniveau gemeten. 
 

 
1p 24 Bij deze geluidsmetingen gebruikt men een apparaat. 

 Zet een kruisje achter elk apparaat dat geschikt is om het 
geluidsniveau te meten. 

 

dB-meter  

luidspreker  

microfoon en computer  

multimeter  

 
Je ziet een tabel met de meetresultaten na het plaatsen van het scherm. 
 

afstand achter het 
scherm (m) 

0 100 200 300 400 500 600 

geluidsniveau (dB) 74,0 62,0 58,0 56,5 55,5 54,7 54,0 
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3p 25 In het diagram van het geluidsniveau tegen de afstand zijn drie 
meetpunten al uitgezet. 
 Zet de andere meetpunten uit en teken de grafiek. 
 

0 100 200 300 400 500 600
0

55

60

65

70

75

afstand (m)

geluidsniveau
(dB)

 
 

2p 26 Vóór de plaatsing van het scherm werd op een afstand van 160 m tot de 
verkeersweg een geluidsniveau van 66 dB gemeten. 
 Bereken hoeveel dB het geluidsniveau op die afstand is afgenomen. 

Gebruik de grafiek bij je antwoord. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 27 In welke zone valt het geluidsniveau op 500 m achter het scherm? 
A erg stil 
B indringend 
C rustig 
D storend bij telefoneren 
 

2p 28 Het betonnen geluidsscherm heeft invloed op het geluid voor 
omwonenden. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Het geluidsscherm zal het meeste geluid opnemen terugkaatsen . 

 

Het scherm pakt de geluidshinder aan bij de 

bron 

. ontvanger 

tussenstof 
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Tuintafeltje 

 
Walter gebruikt oude planken met 
spijkers om twee tuintafeltjes te maken. 
Hij haalt eerst de spijkers uit het hout. 
 
 

 

Walter kan een klauwhamer of een breekijzer gebruiken om de spijkers uit 
de planken te trekken. 
Je ziet hoe je elk hulpmiddel gebruikt. 
 

 

 

 
              klauwhamer                                breekijzer 

 

 
2p 29 De arm van de kracht op de spijker is in beide situaties even groot. 

Over de hulpmiddelen staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De benodigde spierkracht bij het breekijzer 
 

is even groot als groter dan kleiner dan bij de klauwhamer. 

 
Dit komt doordat bij het breekijzer de arm van 
 

 even groot  

de spierkracht  groter is. 

 kleiner  
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De poten van één van de tafeltjes maakt Walter van balk A.  
 

 
 

2p 30 De vier poten hebben samen een contactoppervlak met de ondergrond 
van 170 cm2. De zwaartekracht op het tafeltje is 110 N. 
 Bereken de druk op de ondergrond. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

2p 31 De poten van het andere tafeltje maakt Walter van balk B.  
Als hij klaar is zet hij beide tafeltjes op het gazon. De massa van beide 
tafeltjes is even groot. 
Over die tafeltjes staan twee zinnen. 
 Maak de tweede zin compleet. 
 
Kies uit: 
 de kracht 
 het contactoppervlak 
 de druk 
 
Het tafeltje met poten uit balk A zakt niet zo ver weg in het gazon. 
 
Dit komt omdat bij dit tafeltje ………….………. kleiner is, 
 
doordat ……………………….…. groter is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Veiligheidsvoorzieningen 

 
Op verschillende plaatsen in school zijn veiligheidspictogrammen 
aanwezig. 
 

1p 32 Wat is de betekenis van het volgende bord? 
 

 
 
A geen doorgang 
B nooduitgang 
C vluchtweg 
D veiligheidsdeur 
 

1p 33 Op de deur hieronder hoort een veiligheidspictogram te staan. 
 

 
Welk pictogram is juist? 
 

 
A B C D 

 

einde  
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BB-0173-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 19 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Aquarium 
 
Om het water in een aquarium op temperatuur te houden gebruik je een 
verwarming met ingebouwde thermostaat (temperatuur-regeling). 
 

 
 

1p 1 Welk onderdeel zit zeker in de thermostaat? 
A condensator 
B LDR  
C NTC 
D transistor 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 2 Welke stekker hoort er aan het snoer van de verwarming? 
 

                
A B C D 

 
2p 3 Om het energiegebruik (in kWh) van de verwarming te kunnen berekenen 

moet je een aantal grootheden weten. 
 Kruis de twee grootheden aan die nodig zijn om het energiegebruik te 

berekenen. 
 

capaciteit  

temperatuur  

tijd  

vermogen  
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Een stemvork 
 
Mariska doet een onderzoek aan een stemvork op een klankkast. 
Ze gebruikt een microfoon die is aangesloten op een oscilloscoop. 
 

 
 

1p 4 Ze slaat de bovenkant van een been van de stemvork met een hamer 
aan. Op het scherm van de oscilloscoop ziet ze het volgende beeld. 
 

                           
 
Mariska slaat de stemvork nogmaals aan. Deze keer harder. 
Welk beeld ziet ze nu? 
 

 

 

                  A                    B 
   

 

 

                  C                    D 
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1p 5 De stemvork op de klankkast heeft een frequentie van 440 Hz.  
Mariska vervangt de stemvork door een stemvork met een frequentie  
van 600 Hz. Ze slaat die stemvork even hard aan. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 kleiner  

Op het scherm ziet Mariska een even groot aantal trillingen. 

 groter  
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Heilawaai 
 
Veel gebouwen staan op heipalen.  
Deze heipalen worden met een 
groot heiblok in de grond gestampt. 
 
 
 

 
 heiopstelling 
 

3p 6 De machinist ziet het heiblok op de paal vallen. 
Hij hoort de echo via het gebouw op de achtergrond 0,50 s later. 
 Bereken de afstand van de machinist tot het gebouw. Gebruik de tabel 

‘Veel gebruikte waarden’ in BINAS. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 7 De volgende dag is de temperatuur hoger. Hoe hoger de temperatuur,  
hoe groter de geluidssnelheid. 
Wat is juist over de tijd waarna de machinist de echo dan waarneemt? 
A De tijd blijft gelijk. 
B Die is meer dan 0,50 s. 
C Die is minder dan 0,50 s. 
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Paalzitten 
 
In het Friese dorp Kollum wordt elke zomer het kampioenschap paalzitten 
gehouden. 
 

 
Volgens de gemeentelijke vergunning mag het geluid tijdens het 
kampioenschap niet meer dan 55 dB zijn. 
 

1p 8 Met welk geluidsniveau komt 55 dB overeen? 
A een elektrische tandenborstel 
B een rustig gesprek 
C een wasdroger 
 
Het publiek is zó enthousiast dat er zelfs geluid tot wel 64 dB wordt 
gemeten. 
 
Voor metingen aan het geluidsniveau geldt de volgende regel: 
 
Bij elke verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met  
3 dB toe. 
 

1p 9 Hoeveel keer is het geluid van 64 dB harder dan het geluid van 55 dB? 
A 2 keer zo hard 
B 3 keer zo hard 
C 6 keer zo hard 
D 8 keer zo hard 
E 9 keer zo hard 
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Snelle besteller 
 
Een speciale bestelbus heeft een snelheidsrecord gehaald. 
 

 
 

1p 10 De bestelbus had voor het behalen van het record een speciale motor met 
een vermogen van 800 pk (paardenkracht) gekregen. 
Wat is de natuurkundige eenheid van vermogen? 
A J 
B m/s 
C kWh 
D W 
 

2p 11 De achterwielen hebben een totaal contactoppervlak van 400 cm2 met het 
wegdek. De druk onder de wielen is 35 N/cm2. 
 Bereken de kracht van de wielen op de ondergrond. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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2p 12 Op topsnelheid is de snelheid constant. Je ziet een afbeelding van de 
bestelbus op topsnelheid met de stuwkracht. 
 Teken de totale tegenwerkende kracht op dat moment. 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

3p 13 Op topsnelheid legt de bestelbus in 146 s een afstand van 12 600 m af. 
 Bereken zijn topsnelheid in km/h. Bereken eerst de snelheid in m/s. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Friese klok 
 
Een oude Friese hangklok heeft een 
uurwerk dat wordt aangedreven door 
een gewicht. 
Het gewicht zakt langzaam omlaag. 
 

 
 

2p 14 Het gewicht heeft een massa van 2000 g.  
Het volume van het gewicht is 254 cm3. 
De dichtheid bereken je met de woordformule: 
  dichtheid = massa : volume. 
 Bereken de dichtheid van het gewicht. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

3p 15 Je ziet een afbeelding van het gewicht met een massa van 2000 g (2 kg). 
 Teken de zwaartekracht op het gewicht vanuit het zwaartepunt Z. 

Noteer de grootte bij de afbeelding. Gebruik als schaal 1 cm ≙ 5 N. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fz = …..… N 
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Het gewicht hangt aan een losse katrol. Over de katrol loopt een ketting 
die het uurwerk aandrijft. 
Je ziet een schematische afbeelding van het gewicht aan deze katrol. 
 

naar het uurwerk

P

ketting

 
 

1p 16 Vergelijk de kracht in de ketting met de zwaartekracht op het gewicht. 
Wat is juist over de kracht in de ketting naar het uurwerk? 
A De kracht is even groot. 
B De kracht is half zo groot. 
C De kracht is twee keer zo groot. 
 

1p 17 Het gewicht zakt 30 cm. Welke afstand legt punt P van de ketting af? 
A 15 cm 
B 30 cm 
C 60 cm 
 

2p 18 Het gewicht zakt in een uur 6,5 cm. Als het gewicht 1,5 m is gezakt, komt 
het op de grond. 
 Bereken na hoeveel uur het gewicht de grond raakt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Antimuggenstekker 
 
Marit en René kopen een 
antimuggenstekker voor in hun slaapkamer.

 
3p 19 Op de verpakking lezen ze dat het apparaat ultrasoon geluid uitzendt. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De mens kan het ultrasone geluid 
niet 

waarnemen. 
wel 

 

De mens kan geluiden horen tussen 

20 

Hz en 

1000 

Hz. 
50 5000 

100 10 000 

1000 20 000 
 

1p 20 Je ziet het typeplaatje van de antimuggenstekker. 
 

 
 
 Omcirkel in de afbeelding het gegeven of het symbool waarmee het 

vermogen wordt aangeduid. 
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1p 21 Op het typeplaatje staat het volgende symbool: 
 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
A is erg stevig 
B is dubbel geïsoleerd 
C mag alleen binnenshuis worden gebruikt 
 

1p 22 Op het typeplaatje staat ook dit symbool: 
 

 
 
Wat betekent dit symbool? 
A inleveren bij het oud papier 
B inleveren bij het GFT 
C inleveren bij het KCA 
D inleveren bij het restafval 
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Practicum elektriciteit 
 
Je voert een proef uit over geleiders en isolatoren. Je onderzoekt vijf 
verschillende materialen. 
 

 
 

 
2p 23 Je sluit elk materiaal aan en meet met een ampèremeter de stroom door 

de schakeling. Je ziet een deel van het schakelschema van deze 
opstelling. 
 Maak het schakelschema compleet met lampje en ampèremeter. 
 
 
 

materiaal

+
-

 
 

2p 24 Je ziet een tabel met de vijf materialen. 
 Zet achter elk materiaal een kruisje in de juiste kolom.  
 

  lampje brandt 
materiaal wel niet 

1 PVC     

2 koper     

3 plexiglas     

4 aluminium     

5 messing     
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1p 25 In BINAS staat in de tabel ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ een kolom 
met de soortelijke weerstand. Hoe kleiner het getal, hoe beter de stof 
elektrische stroom geleidt. 
 Welk van de vijf onderzochte materialen is volgens die tabel de beste 

geleider? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
De spanningsbron levert 6,0 V. Op de ampèremeter lees je een 
stroomsterkte van 0,020 A af. 
 

1p 26 Hoe groot is het vermogen dat in de schakeling wordt omgezet? 
A 0,03 W 
B 0,12 W 
C 300 W 
 

2p 27 Bereken de weerstand van de schakeling. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 28 Je vervangt een geleider door een geleider van hetzelfde materiaal, maar 
met een veel grotere lengte. 
De stroomsterkte die je dan meet is kleiner. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De aanwijzing van de ampèremeter is even groot groter kleiner . 

 

 even groot als  

De weerstand van de langere geleider is groter dan de weerstand 

 kleiner dan  

 
van de kortere geleider. 
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Water koken 
 
Karin en Suzanne verwarmen met een brander een bekerglas met water 
totdat het kookt. 
 

 
 

2p 29 Om de temperatuur te meten gebruiken ze een thermometer. 
Je ziet een afbeelding van de thermometer met drie vakjes. 
 Zet in twee van de drie vakjes de juiste naam van het onderdeel. 
Kies uit: 
 stijgbuis 
 schaalverdeling 
 

 
 
 

1p 30 Karin houdt een koud horlogeglas boven het kokende water. Ze ziet 
condens ontstaan. 
Welke faseverandering hoort er bij het ontstaan van condens? 
A van vast naar vloeibaar 
B van vloeibaar naar gas 
C van gas naar vloeibaar 
D van gas naar vast 
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Je ziet een diagram waarin Karin en Suzanne hun metingen hebben 
uitgezet.  
Bij 5 minuten zit er een afwijking in hun metingen. 
 

2p 31 Teken de grafiek. 

0
0

20

40

60

80

100

120

temperatuur
(°C)

2 4 6 8 10 12
tijd (minuten) 

2p 32 Over de oorzaak van de afwijking in hun metingen staat een aantal 
uitspraken. 
 Zet achter elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. 
 

 goed fout 

De thermometer is tegen de bodem van het 
bekerglas gehouden. 

  

De schaalverdeling van de thermometer klopt 
niet. 

  

De thermometer is even uit het water gehaald.   

 
1p 33 Bepaal de juiste watertemperatuur op tijd = 5 minuten. 

 
temperatuur = …………. °C 

einde  
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BB-0173-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 21 mei

13:30 - 15:00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er 

bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet 
méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als 
een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. 
Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X 
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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Graniet 

 
Peter en Anneke hebben een nieuwe keuken gekocht. Het aanrechtblad is 
van graniet gemaakt.  
 

 
 

3p 1 Het granieten blad heeft een aantal eigenschappen.  
Je hebt eigenschappen die te maken hebben met de stof en 
eigenschappen die te maken hebben met het voorwerp. 
 Zet achter elke grootheid een kruisje in de juiste kolom. 
 

grootheid stofeigenschap voorwerpseigenschap

massa   

oppervlakte   

dichtheid   

temperatuur   

warmtegeleiding   

 
2p 2 Het blad heeft een oppervlak van 3,8 m2 en een volume van 0,14 m3. 

Graniet heeft een dichtheid van 2700 kg/m3. 
De massa van een voorwerp bereken je met de volgende woordformule: 
massa = dichtheid x volume. 
 Bereken de massa van dit aanrechtblad. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Overbelasting 

 
Op een zolder bevinden zich een wasautomaat en een elektrische 
radiatorkachel. 
 

1p 3 De radiatorkachel heeft een metalen buitenkant. 
Welke stekker moet er aan het snoer van de radiatorkachel zitten? 
 

               
A B C D 

 
De wasautomaat neemt een vermogen van 2500 W op. 
De elektrische radiatorkachel heeft vier standen: 
 stand 0: uitgeschakeld 
 stand 1: vermogen   500 W 
 stand 2: vermogen 1000 W 
 stand 3: vermogen 2000 W 
 

4p 4 De elektrische leiding naar de zolder is beveiligd met een zekering van 
16 A. De spanning van de huisinstallatie bedraagt 230 V. 
De wasautomaat (2500 W) staat aan. 
 Laat met een berekening zien of je de radiatorkachel op stand 2 kan 

inschakelen zonder dat de zekering uitschakelt. Noteer je conclusie. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 5 Waarvoor dient de zekering? 
A Deze voorkomt dat de buitenkant van een apparaat onder spanning 

komt te staan. 
B Deze voorkomt energieverspilling. 
C Deze beschermt tegen overbelasting. 
 

1p 6 De radiatorkachel is defect. 
Waar moet je de radiatorkachel inleveren? 
A bij het KCA 
B bij het recyclestation 
C bij het restafval 
 
 

Geluidstonen 

 
2p 7 Ankie en Bibian doen een proefje met geluid. Ze luisteren naar een zachte 

hoge toon en daarna naar een harde lage toon. De geluiden zien ze ook 
op het scherm van een oscilloscoop. 
 Zet bij elke toon een kruisje in het vakje onder het juiste beeld. 
 

      de zachte hoge toon 

 

   

    

 
 
 

  

      de harde lage toon 
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Steenkruiwagen 

 
Op een steenkruiwagen liggen een aantal stenen. 
In punt Z werkt de zwaartekracht FZ (op de stenen en de kruiwagen). 

De as van het wiel is met D aangegeven.  
 
 
 

A B C
ZZZZ

DD

 
 
 
 
 
 
 
 

2p 8 Het gewicht van de stenen is 7500 N. 
 Teken de zwaartekracht op de stenen. 
Gebruik als krachtenschaal 1 cm  2500 N. 

 
2p 9 Een kruier tilt de kruiwagen bij het handvat op 

 Leg uit in welk punt (A, B of C) zijn benodigde spierkracht het kleinst 
is. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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1p 10 De kruier tilt het uiteinde steeds hoger op. 
 

ZZZ

DD D

ZZ ZZ

DD DD

 
 
Wat is dan juist over zijn benodigde spierkracht? 
A Die blijft gelijk. 
B Die wordt groter. 
C Die wordt kleiner. 
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Practicum elektriciteit 

 
Freek maakt als practicumopdracht een schakeling. 
Hij gebruikt:  
één batterij, twee schakelaars, twee lampen en een aantal snoertjes. 
 

2p 11 Je ziet een deel van het schakelschema.  
 Maak het schema af met twee schakelaars en snoeren, zodat L1 en L2 

apart aan en uit kunnen worden gezet. 
 

L1

L2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1p 12 Freek krijgt vervolgens de opdracht om zijn schakeling aan te passen 
zodat die reageert op licht in de omgeving.  
Welk onderdeel moet hij kiezen? 
 

 
-   

A B C D 
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Snel afdalen 

 
Voor het ontsnappen uit hoge gebouwen bij een ramp is een apparaat 
ontwikkeld waarmee je vanuit een raam kan abseilen (afdalen). 
 

 

 
Dit abseilen gebeurt met een gemiddelde snelheid van 1,8 m/s. 
 

2p 13 Bereken hoeveel seconden iemand nodig heeft om van 90 m hoogte de 
grond te bereiken. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 14 Tijdens het abseilen is de hoogste snelheid 2,4 m/s. 
 Hoe groot is die snelheid in km/h? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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Mobiele kraan 

 
Voor het verplaatsen van zware voorwerpen kun je een mobiele kraan 
gebruiken. 
 

 
 

2p 15 Deze mobiele kraan heeft 18 wielen.  
Over deze kraan staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Er worden 18 wielen gebruikt om

de druk  

de kracht van de kraan 

het oppervlak  

 
op de ondergrond groot te maken. 
 
 

 
 

Veel wielen maken 

de druk 

van de kraan op de ondergrond klein. de kracht 

het oppervlak 
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Smelten 

 
Wetenschappers voorspellen dat door de opwarming van de aarde veel ijs 
zal gaan smelten. 
 

 
 

1p 16 In welke fase(n) komt water voor in deze afbeelding? 
A gas, vast, vloeibaar 
B vast, vloeibaar 
C vloeibaar 
 

1p 17 Wat gebeurt er met de dichtheid als ijs smelt? 
A De dichtheid neemt toe. 
B De dichtheid blijft gelijk. 
C De dichtheid neemt af. 
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200 m sprint 

 
Tijdens het WK atletiek van 2011 
heeft Usain Bolt de 200 meter sprint 
gewonnen. 
Hij legde de 200 meter af in 19,40 s. 
 
 

 
Je ziet een diagram van de snelheid tegen de tijd van Usain tijdens zijn 
sprint. 
 

tijd (s)

snelheid
(m/s)

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 
 

2p 18 Bepaal met het diagram de snelheid van Usain op t = 4,5 s. 
 
 ..................................................................................................................  
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3p 19 De grafiek is verdeeld in vier delen. 
 Zet achter elk deel van de race één kruisje in de kolom die hoort bij  

de juiste soort beweging. 
 

 rust  
(snelheid is 

nul) 

constante 
snelheid 

snelheid 
neemt toe 

snelheid 
neemt af 

0,0 - 5,5 s     

5,5 - 10 s     

10 - 14 s     

14 - 19 s     
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Tuinwachter 

 
Er is een apparaat (Tuinwachter) te koop om de tuin vrij te houden van 
onder andere honden en katten. De Tuinwachter maakt ultrasoon geluid 
dat die dieren verjaagt. 
Met een knop kun je frequenties van 
10 000 tot 25 000 Hz instellen. 
 

 
2p 20 Je ziet een tabel waarin frequenties staan weergegeven. 

 Zet een kruisje achter de frequenties die het apparaat wel kan 
weergeven maar die voor de mens niet hoorbaar zijn. 

 

f (Hz)  

10 000 tot 12 500  

12 500 tot 15 000  

15 000 tot 17 500  

17 500 tot 20 000  

20 000 tot 22 500  

22 500 tot 25 000  

 
1p 21 Op een afstand van 50 cm van de Tuinwachter is een hoorbaar geluid met 

een geluidsniveau van 124 dB gemeten. 
In welk gebied valt dit geluid? Gebruik de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in 
BINAS. 
A gevaarlijk geluid; kans op gehoorbeschadiging 
B toenemende kans op gehoorbeschadiging 
C permanente gehoorschade 
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Lassen in treinrails 

 
Treinrails worden gemaakt van staven staal. Tot voor kort werden de rails 
(spoorstaven) op houten bielzen vastgezet. 
Om op warme dagen de uitzetting van de rails op te vangen, liet men op 
regelmatige afstanden ruimte tussen de staven. 
Tegenwoordig zet men de staven op betonnen bielzen vast.  
De staven last men aan elkaar. 
 

houten bielzen betonnen bielzen 
 

1p 22 Waarom is het nu niet meer nodig om ruimte tussen de staven te hebben? 
A Beton voert warmte beter af dan hout. 
B Beton voert warmte slechter af dan hout. 
C Beton zet evenveel uit als staal. 
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Carbid schieten 

 
Carbidschieten is een populaire gebeurtenis rond de oud en nieuw-
viering. 
 

 
Een melkbus ligt schuin op een balk. De opening is afgesloten met een 
voetbal.  
In de melkbus wordt een brokje carbid gedaan. Daarop wordt wat water 
gegoten. 
Het gas dat daarbij ontstaat, wordt ontstoken waarna de voetbal van de 
melkbus wegschiet. 
 

1p 23 Het ontstaan van het gas is 
A een chemische reactie. 
B een natuurkundig verschijnsel. 
C geen reactie of verschijnsel. 
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Koken en smelten 

 
Johan brengt met een elektrisch kookplaatje een vloeistof aan de kook. 
 

 
de meetopstelling 

 
Johan hangt in de vloeistof een sensor. Op een computerscherm leest hij 
het kookpunt van de vloeistof af. 
 
Je ziet een tabel met gegevens van een aantal stoffen. 
 

stof 
dichtheid 

(g/cm3) 
smeltpunt 

(°C) 
kookpunt 

(°C) 

aceton 0,79 -103 56 

alcohol 0,80 -114 78 

glycerol 1,26 18 290 

paraffineolie 0,80 54 300 

water 1,00 0 100 

 
1p 24 Welke stof gebruikt Johan? 

A aceton 
B alcohol 
C glycerol 
D paraffineolie 
E water 
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VOORZICHTIG! 
Irriterend voor de huid. 
Giftig voor in het water levende organismen. 
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan 
een hogere temperatuur dan 50 °C. 
Niet spuiten in de richting van een vlam of een  
gloeiend voorwerp. 

Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de 
verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of 
bijzonder afval brengen. 

Veilig waxen 

 
Na het kopen van leren schoenen of laarzen is het aan te raden deze in te 
spuiten met speciale wax. Deze beschermt het leer tegen weersinvloeden. 

 
 

2p 25 Op de achterkant van de bus wax staat onder de tekst een aantal 
veiligheidspictogrammen. 
 Zet een kruisje onder twee van de pictogrammen die volgens de tekst 

zeker op de bus moeten staan. 
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Stof  A  in water:  doorzicht ig en l ichtblauw 
 
Stof B   in  water:  ondoorzicht ig  en  wit  

Stof  C  in  water:  doorzicht ig en kleurloos 

Opgelost? 

 
Mariam doet een proefje over het oplossen van vaste stoffen.  
Ze heeft drie reageerbuisjes met water. 
In elk buisje doet ze een spatelpunt van een andere vaste stof. 
Na even kwispelen met elke buis ziet ze het volgende resultaat: 
 

 

 
             A B C 

 
Mariam schrijft haar waarnemingen op: 
 

 
 
 

1p 26 Wat is juist? 
A Alleen stof A lost op in water. 
B Alleen stof B lost op in water. 
C Alleen stof C lost op in water. 
D Alleen stof A en stof C lossen op in water. 
E Alle drie de stoffen lossen op in water. 
F Geen van de drie stoffen lossen op in water. 
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Elektrisch fietsen 

 
Elektrische fietsen zijn populair. Als je fietst geeft een elektromotor je 
ondersteuning. De accu is in de fietstassen verwerkt. 
 

 
 
Bij een snelheid van 20 km/h is het afgegeven vermogen van de accu 
250 W.  
 

1p 27 Je fietst twee uur. 
Hoe groot is de energie die de accu in twee uur afgeeft? 
A 0,05 kWh 
B 0,50 kWh 
C 5,00 kWh 
D 50,0 kWh 
 

1p 28 De volle accu heeft een capaciteit van 35 Ah. 
 

Een capaciteit van 35 Ah wil zeggen dat bij een stroomsterkte van 35 A 
een volle accu 1 uur energie kan leveren. 

 
Bij een snelheid van 20 km/h levert de accu een stroomsterkte van 7 A. 
Hoe lang kun je met deze snelheid fietsen? 
A 0,2 uur 
B 1,8 uur 
C 5,0 uur 
D 42 uur 
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2p 29 De elektromotor werkt op een spanning van 36 V. Bij een snelheid van 
20 km/h loopt er dan een stroom van 7 A door de motor. 
 Bereken de weerstand van de motor bij die snelheid. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

3p 30 Van de accu loopt er maar één draad naar de motor.  
Je ziet twee zinnen over het elektrische circuit. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid/mogelijkheden. 
 

De motor werkt alleen bij een
open 

stroomkring. 
gesloten 

 

Het frame van de fiets moet een 
geleider 

zijn, 
isolator 

 

want de stroom moet door 

het frame 

terug naar de accu lopen. de lucht 

de weg 
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Oneerlijke start 

 
Bij een atletiekwedstrijd wordt bij de 100 m hardlopen een startschot 
gegeven. De starter staat met zijn pistool midden op de baan achter de 
atleten. 
 

Dennis

Freek

5,4 m

starter 4,0 m

 
 
Wanneer de starter schiet, gaat de tijd lopen en mogen de atleten starten. 
 
De starter bevindt zich 4,0 m van Freek en 5,4 m van Dennis.  
Freek heeft het voordeel dat hij het geluid van het startpistool eerder hoort 
dan de andere lopers. 
 

2p 31 Laat door een berekening zien dat het geluid er 0,0159 s (15,9 ms) over 
doet om Dennis te bereiken.  
De geluidssnelheid in lucht bij 288 K is 340 m/s. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 32 Schat hoeveel ms (milliseconden) Freek het geluid eerder hoort dan 
Dennis. 
A 1   ms 
B 4   ms 
C 10 ms 
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Verkeerslawaai 

 

 
Om geluidsoverlast van verkeer te verminderen kunnen verschillende 
maatregelen worden genomen.  
Je kunt maatregelen nemen bij de bron, bij de tussenstof en bij de 
ontvanger. 
 

2p 33 Je ziet een tabel met verschillende maatregelen. 
 Zet in de tabel achter elke maatregel één kruisje in de juiste kolom. 
 

maatregel bron tussenstof ontvanger 

geluidsscherm    

hogere bandenspanning    

oordopjes gebruiken    

dubbele ramen    

 
 
 

einde  
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BB-0173-a-12-1-o 

Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

 
Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
 Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

 Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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De voorraadkast 
 
 
In een voorraadkast staan verschillende stoffen. 
Een pictogram op een fles geeft de eigenschappen van stoffen aan. 
 

 
 
 

1p 1 De stoffen in de donkere flessen zijn giftig. 
Welk pictogram moet dan op deze flessen aangebracht zijn? 
 

 
1p 2 Je moet jezelf beschermen als je met een giftige stof werkt. 

 Noteer zo’n beschermingsmiddel. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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Geluidsstudio 
 
 

 
 
Chantal zingt een liedje in de microfoon. 
Via de hoofdtelefoon hoort ze dan haar eigen stem. 
 
 

2p 3 Geef in de tabel de geluidsbron, de tussenstof en de ontvanger aan met een 
kruisje. 
 

 geluidsbron tussenstof ontvanger 
microfoon    

lucht    

hoofdtelefoon    

Chantal    

 
2p 4 Peter gebruikt een elektronisch drumstel. 

Bij een elektronisch drumstel kun je het geluidsniveau regelen. 
Chantal roept hard naar Peter tijdens zijn drummen. Hij hoort haar nog net. 
 Op welk geluidsniveau heeft Peter zijn drumstel ten hoogste ingesteld? 

Gebruik BINAS tabel gehoorgevoeligheid. 
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
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2p 5 Chantal produceert één toon op een normaal volume. 
Het geluid wordt opgenomen met de computer. 
De computer laat het geluid zien op een beeldscherm. 
 

 
 
Vervolgens zingt Chantal dezelfde toon harder. 
 Teken in de figuur wat er op het beeldscherm te zien zal zijn bij het hardere 

geluid. 
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Freediving 
 

3p 6 Freediving is een extreme vorm van duiken. Duikers proberen zonder 
zuurstoffles zo diep mogelijk te duiken. 
William Trubridge deed er 3 minuten en 30 seconden over om naar een diepte 
van 88 meter te duiken. 
 Bereken de gemiddelde snelheid in m/s van William Trubridge bij deze duik. 

Rond af op 2 cijfers achter de komma. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
De druk op William Trubridge neemt toe als hij dieper afdaalt. 
Het diagram geeft het verband tussen de druk en de diepte. 
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3p 7 Bepaal uit het diagram de druk die het water op het lichaam van William 
Trubridge uitoefent op een diepte van 88 meter. Geef in het diagram duidelijk 
aan hoe je het antwoord gevonden hebt. 
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
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Ultra-low vriezers 
 
 
Er zijn vriezers die temperaturen tot wel -85 ºC kunnen bereiken. 
Deze worden voornamelijk gebruikt in een laboratorium. 
Van zo’n vriezer zijn enkele gegevens bekend: 
 

technische beschrijving 
spanning lamp 230 V 

vermogen pomp 700 W (0,7 kW) 

buitenkant roestvrij staal 

 
 

3p 8 Bij het openen van de vriezer gaat er een lampje branden. 
Door het lampje gaat een stroom van 0,10 A. 
 Bereken de weerstand door de lamp. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

3p 9 De pomp van de vriezer staat 14 uur per dag aan. 
 Bereken de energiekosten per dag als 1 kWh € 0,20 kost. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 10 Als de temperatuur in de vriezer te hoog wordt, gaat er een geluidsignaal af. 
Welk onderdeel is daarom in het elektrisch circuit ingebouwd? 
A diode 
B LDR 
C NTC 
D zekering 
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1p 11 De vriezer wordt aangesloten op het lichtnet.  
De buitenkant van de vriezer bestaat vooral uit metaal. 
Je ziet drie stekkers. 
Welke stekker is het veiligste om te gebruiken? 
 

 
A B C 

 
1p 12 De temperatuur van een -85 ºC vriezer kan ook met een thermometer bepaald 

worden. Peter beschikt over een alcoholthermometer en een kwikthermometer. 
Welke thermometer kan Peter gebruiken om te onderzoeken of de vriezer nog 
tot -85 ºC vriest? 
A alleen een alcoholthermometer 
B alleen een kwikthermometer 
C zowel een alcoholthermometer als een kwikthermometer 
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Glasblazen 
 
 
In de krant staat een artikel over glasblazen: 
 
Sommige artikelen van glas zijn met de hand gemaakt door glasblazers. 
Een glazen buisje wordt met de gasbrander verwarmd. 
Het glas wordt dan stroperig en vervormbaar. 
Daarna wordt wat lucht in de buis geblazen, terwijl de buis ronddraait. 
Zo wordt de buis uiteindelijk een reageerbuis. 
 

 
 
 

2p 13 Het artikel beschrijft enkele processen. 
 Geef in de tabel met een kruisje aan van welk proces sprake is. 
 

 natuurkundig proces scheikundig proces 
Een gasbrander brandt.   

Het warmer worden van het glas.   

Het stroperig worden van het glas.   
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Remmen 
 

 
 

2p 14 Stefanie rijdt 80 km/h (22 m/s) op een snelweg. Plotseling ziet ze een rotsblok 
op de weg liggen. Na 0,8 seconde trapt ze op de rem. 
 Bereken de reactieafstand van Stefanie. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................   
 
 ............................................................................................................................  
 

1p 15 Hoe noem je de tijd die Stefanie erover doet voordat ze op de rem trapt? 
A reactietijd 
B remtijd 
C stoptijd 
 

1p 16 Tijdens het remmen werken in horizontale richting verschillende krachten op de 
auto van Stefanie. 
Welke afbeelding geeft de juiste netto kracht weer? 
 

Fnetto FnettoFnetto = 0 N  
 

A B C 
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2p 17 Het rotsblok heeft een gewicht van 35 000 kg (350 kN). 

 Teken op schaal (1 cm   100 kN) de zwaartekracht op het rotsblok. Laat de 
kracht aangrijpen bij het kruisje. 
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Een onderzoekje 
 

1p 18 Jasper en Nico doen een onderzoekje. 
Ze rennen met verschillende snelheden en springen dan het zwembad in. 
Ze meten hoe ver ze komen. 
 Schrijf een onderzoeksvraag op die past bij het onderzoek. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
De tabel toont de gegevens van hun onderzoekje. 
 

snelheid (m/s) gemiddelde afstand (cm)
2,0 70 

3,0 100 

4,0 125 

5,0 132 

6,0 135 

 
 

3p 19 Zet de punten in een diagram en teken er een vloeiende lijn door. 
 
gemiddelde
afstand

(cm)

snelheid (m/s)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Afvalverbranding 
 
 

 
 

1p 20 Welk van deze gassen is de belangrijkste veroorzaker van opwarming van de 
aarde (broeikaseffect)? 
A koolstofdioxide 
B koolstofmonoxide 
C stikstof 
D zuurstof 

1p 21 De afvalinzameling gebeurt tegenwoordig vaak gescheiden.  
In welke vuilnisbak moet je een kartonnen bekertje na gebruik weggooien? 
 

 
A container A 
B container B 
C container C 
 

Bij de verbranding van kunststoffen 
komen vaak schadelijke gassen vrij. 
Sommige van deze gassen zorgen 
voor een broeikaseffect. 
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1p 22 Soms zie je in de verte uit de schoorsteen van een verbrandingsoven een 
steekvlam komen. Dit kun je ook horen.  
Welke uitspraak is juist? 
A Je hoort het geluid eerst en ziet daarna pas het licht van de vlam. 
B Je ziet de vlam en hoort het geluid gelijktijdig. 
C Je ziet eerst het licht van de vlam en hoort daarna pas het geluid.  
 
 

Een kleurrijke versnapering 
 

appelsap 
kleur: lichtgroen
dichtheid: 1,050 g/cm3

watergehalte: 87%

muntsiroop: 
kleur: donkergroen
dichtheid: 1,280 g/cm3

watergehalte: 75%

slagroom:
kleur: wit
dichtheid: 1,012 g/cm3

watergehalte: 10%

vloeibare honing: 
kleur: bruinig
dichtheid: 1,360 g/cm3

watergehalte: 85%

1

2

3

4

 
 

2p 23 De stoffen in het glas mengen niet.  
 Geef in de tabel de cijfers aan waar elke stof zich bevindt. 
 

stof plaats in het glas 
appelsap  

muntsiroop  

slagroom  

vloeibare honing  

 
3p 24 Een lepel weegt 13,5 gram. Het volume van de lepel is 5,0 cm3. 

De dichtheid van een voorwerp bereken je met de volgende woordformule: 
dichtheid = massa / volume. 
 Bepaal van welk materiaal de lepel is gemaakt. Bereken hiervoor eerst de 

dichtheid van de lepel. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
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Een vuilniswagen met pech 
 

2p 25 Het afval wordt meestal opgehaald met vuilniswagens die rijden op diesel. 
In sommige gemeentes is men overgegaan op het gebruik van elektrische 
vuilniswagens. In andere gemeentes gebruikt men liever vuilniswagens die op 
biodiesel (diesel gemaakt van planten) rijden. 
 Welke van de genoemde vuilniswagens produceert de minste afvalstoffen? 

Leg je antwoord uit. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 
 

3p 26 De afbeelding toont een lekke band van een vuilniswagen.  
De vuilniswagen is door stukken glas gereden en in de berm tot stilstand 
gebracht. 
Op elke band van de vrachtwagen werkt een massa van 2700 kg. 
De band heeft een contactoppervlakte van 900 cm2. 
 Bereken de druk op de band. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 27 De afbeeldingen tonen steeksleutels. 
De bestuurder gebruikt de langste steeksleutel om de band te verwisselen. 
 
 

 
 
 
 Leg uit waarom de bestuurder kiest voor de langste steeksleutel. 
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 
 
 

einde  
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BB-0173-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
tijdvak 1 

maandag 23 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Verfverdunner 
 

2p 1 Op een fles verfverdunner staan twee pictogrammen. 
 

 

1  2 

 
 Wat betekenen deze pictogrammen? 
 
1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Radiohoogtemeter 
 

1p 2 In een vliegtuig zit een radiohoogtemeter. 
 
Deze zendt een radiosignaal uit 
dat korte tijd later weer wordt 
opgevangen. 
Het instrument berekent de 
hoogte uit het tijdsverschil tussen 
uitzenden en ontvangen. 
 

  
 
Hoe heet het natuurkundige verschijnsel waardoor het signaal terugkomt bij het 
vliegtuig? 
A absorptie 
B altitude  
C echo 
D radar 
 

3p 3 Het signaal dat de radiohoogtemeter uitzendt, beweegt met een snelheid van 
300 000 km/s. De meter zendt een signaal uit naar de grond en vangt dat na 
0,000 08 s weer op. 
 Bereken de hoogte in km waarop het vliegtuig vliegt. 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
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Vuvuzela 
 
Tijdens het WK voetbal in Zuid Afrika is  
door voetbalsupporters op een vuvuzela  
geblazen. Uit de echte vuvuzela komt geluid 
met een geluidsniveau van 120 decibel. Om 
de herrie te verminderen is er een 
aangepaste toeter op de markt die 25 dB 
minder lawaai produceert dan de echte.  

  
 

1p 4 In welke zone valt het geluidsniveau van de aangepaste vuvuzela? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadiging 
 

2p 5 De vuvuzela geeft 120 dB geluid op 5 m afstand. 
Het geluidsniveau neemt af met de afstand. 
Dit is in het volgende diagram weergegeven. 
 

130
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geluid vuvuzela

geluidsniveau (dB)

 
 
Geluid van meer dan 90 dB is niet veilig. 
Bij minder dan 90 dB wordt het geluid veilig genoemd. 
 Op welke afstand moet je tenminste staan om veilig geluid te horen? 
 
…………………. 
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1p 6 Voetbalsupporters krijgen oordopjes uitgereikt. Het geluidsniveau wordt 
daardoor verminderd tot 85 dB. 
 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

80 85 90 95 100

tijd (uren)

geluidsniveau (dB)

gehoorbeschadiging

 
 
In het diagram kun je zien hoe lang je naar geluid kunt luisteren voordat het 
gevaarlijk wordt. 
 Hoe lang kunnen deze voetbalsupporters met de oordopjes geluid van 85 dB 

verdragen zonder kans op gehoorbeschadiging? 
 
……………  uur 
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Afstand houden 
 

1p 7 In het verkeer is afstand houden erg belangrijk voor de veiligheid. 
In het diagram zie je twee grafieken: de remweg en de stopafstand van een auto 
bij verschillende snelheden. 
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stopafstandstopafstand

remwegremweg

 
 
De stopafstand is groter dan de remweg. 
Hoe heet dit verschil? 
A reactieafstand 
B reactietijd 
C reactievermogen  
 

1p 8 Lees uit het diagram af hoe groot de remweg is bij een snelheid van 30 m/s.  
 
………….. m 
 

1p 9 De snelheid in het diagram staat in m/s. 
 Reken 30 m/s om naar km/h. 
 
30 m/s = ………………… km/h 
 

Pagina: 157Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0173-a-11-1-o 7 lees verder ►►►

Afvalscheiding 
 

3p 10 Het is de moeite waard om kunststof afval gescheiden in te zamelen.  
 

 
 
Veel gemeenten doen dit al enige tijd. In de tabel zie je het percentage kunststof 
afval dat gescheiden wordt opgehaald. 
 

jaar percentage kunststof 
2006 15 

2007 19 

2008 24 

2009 31 

2010 40 

 
 Teken in het diagram de grafiek van deze tabel. 
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Autotest 
 

 
 
Hybride auto’s combineren een brandstofmotor met een elektromotor. 
Daardoor gaat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot omlaag. 
Van deze hybride auto is het volgende bekend. 
 

brandstof benzine 

transmissie automaat  
CO2-uitstoot 92 g/km 

gemiddeld gebruik  4,0 L / 100 km 

energielabel  A 
 

1p 11 Het energielabel A wordt toegekend op basis van een aantal eigenschappen van 
de auto. 
Eén daarvan is de CO2-uitstoot. CO2 is niet goed voor ons milieu. 
Waarom is CO2 niet goed voor het milieu? 
A CO2 is een giftige stof. 
B CO2 veroorzaakt luchtverontreiniging. 
C CO2 veroorzaakt opwarming van de aarde. 
 

1p 12 De auto trekt in 10,4 s op van 0 tot 100 km/h. 
In het diagram staat de snelheid-tijd-grafiek van dit optrekken. 
 

0
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2 4 6 8 10 12 14

20

40

60

80

100
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Tussen welke snelheden trekt de auto het snelst op? 
A tussen 0 en 50 km/h 
B tussen 50 en 100 km/h 
C De auto trekt bij elke snelheid even snel op.
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Waterkoker 
 

3p 13 De familie Jensen staat met de caravan op de camping. De caravan is 
aangesloten op de netspanning (230 V).  
Op deze camping is de maximale stroomsterkte per aansluitpunt 3 A.  
 

 
Met de waterkoker wordt water warm gemaakt voor een kopje thee. De 
gegevens van de waterkoker zie je op het typeplaatje. 
Tijdens het verwarmen van het water slaat de koelkast aan. De koelkast heeft 
een vermogen van 125 W.  
 Laat met een berekening zien of de waterkoker tegelijk met de koelkast aan 

mag staan. 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 

2p 14 De waterkoker is voorzien van een controlelampje. Als het apparaat 
ingeschakeld is, brandt het lampje. 
In het schema zijn twee mogelijkheden voor de plaatsing van het controlelampje 
weergegeven. 
 Teken het controlelampje met het juiste symbool op de juiste plaats in het 

schema. 
 

waterkoker230 V
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3p 15 De familie Jensen wil 2 L water aan de kook brengen met de waterkoker van 
500 W. Het apparaat doet hier een kwartier (0,25 uur) over. 
1 kWh elektrische energie kost € 0,24. 
 Bereken hoeveel het kost om het water aan de kook te brengen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Bovenleiding 
 

  
 

2p 16 Op de bovenleiding van de trein staat een hoge spanning. 
Om die reden is een isolator opgenomen in de ophanging van de kabels. 
 Van welk materiaal kan die isolator gemaakt zijn? 

Zet achter elk materiaal een kruisje in de juiste kolom. 
 

materiaal wel niet 
aluminium    

glas   

koper   

porselein   
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Muziekinstrument 
 
In de afbeelding zie je een muziekinstrument. 
Het geluid wordt gemaakt door met een speciaal hamertje op de buizen te slaan. 
De speler slaat de middelste buis aan. De toon heeft een frequentie van 110 Hz. 
 

 
 

1p 17 Wat moet hij doen om een toon met een hogere frequentie te krijgen? 
A Een langere buis aanslaan. 
B Een kortere buis aanslaan. 
C Dezelfde buis harder aanslaan. 
D Dezelfde buis minder hard aanslaan.  
 
 

Drukproef 
 

1p 18 Tijdens een practicum moet Hajo de druk van zijn voeten op de grond 
berekenen. 
Hij gaat op de weegschaal staan en berekent zijn gewicht: 600 N. 
Hoe groot is zijn massa? 
A 30 kg 
B 60 kg 
C 90 kg 
D 120 kg 
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3p 19 Hajo staat met beide voeten op de vloer. Zijn gewicht is 600 N. 
Het oppervlak van zijn schoenen op de vloer is 400 cm2. 
 

 
 
 Bereken de druk die Hajo op de vloer uitoefent. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Hergebruik 
 

2p 20 Steeds vaker worden producten die je kwijt wilt apart ingezameld.  
Soms wordt het product hergebruikt, soms gaat het alleen maar om hergebruik 
van het materiaal. 
Hieronder staan vijf manieren om afval te scheiden. 
 
1 Plastic afval breng je in een aparte zak naar de plasticcontainer. 
2 Je levert een statiegeldfles in bij de supermarkt. 
3 Je gooit een leeg jampotje in de glasbak. 
4 Oud papier doe je in de papierbak. 
5 Gebruikte kleding verkoop je in de kringloopwinkel. 
 
 Is dit hergebruik van het product of hergebruik van het materiaal? 
 Zet achter elke handeling een kruisje in de juiste kolom. 
 

handeling hergebruik product hergebruik materiaal
1   

2   

3   

4   

5   
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IJs op water 
 

1p 21 Blokjes ijs drijven op water. 
 

 
 
Door welke stofeigenschap gaat het ijs drijven? 
A dichtheid 
B gewicht 
C massa 
D temperatuur 
 
 

Gloeidraad 
 

1p 22 De gloeidraad van een gloeilamp is gemaakt van wolfraam. 
Dat metaal is gekozen omdat het smeltpunt van dit materiaal zo hoog is. 
 Welke waarde heeft het smeltpunt van wolfraam? 
 
………… K 
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Gebouw op palen 
 

3p 23 Een kantoorgebouw staat op palen. 
 

 
 
Eén van de palen is met een pijl aangewezen.  
De kracht in deze paal is 80 000 N. 
 Teken de kracht die deze paal uitoefent op de betonnen voet. 

Schaal: 1 cm   20 000 N. 
De witte stip is het aangrijpingspunt van die kracht. 
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Acculader  
 

2p 24 Op het typeplaatje van de oplader van een accuboormachine staan allerlei 
gegevens. 
 

 
 
 Hoe groot is de stroomsterkte die de oplader kan leveren? 
 
 
…………. 
 
 

1p 25 Aan welk symbool kun je zien dat de oplader dubbel geïsoleerd is? 
 

   
A B C 
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Schema 
 

 
 

1p 26 In het schema zijn verschillende onderdelen als symbolen getekend. 
Wat betekent het symbool D1?   
A diode 
B schakelaar 
C transistor 
D weerstand  
 

1p 27 In het schema is een relais opgenomen. 
Wat doet een relais? 
A Een relais verkleint de stroomsterkte. 
B Een relais bedient een schakelaar. 
C Een relais vergroot de stroomsterkte. 
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Bromfietscontrole 
 
Bij de school controleert de politie 
bromfietsen op te veel lawaai. 
Op de foto hiernaast zie je dat er een 
meting aan een scooter wordt 
uitgevoerd. 

 
 

1p 28 Welk meetinstrument wordt hier gebruikt? 
A een voltmeter 
B een dB meter 
C een frequentiemeter 
D een bandenspanningsmeter  
 
 

Werken aan het spoor 
 

 
 

2p 29 Bij werkzaamheden aan het spoorwegnet is veiligheid heel belangrijk.  
De werkers aan het spoor willen graag op tijd worden gewaarschuwd als er een 
trein nadert. 
 Omcirkel in de volgende zin de juiste mogelijkheden. 
 

lucht 
Het geluid van een naderende trein horen zij het eerst via de 

rails 

 

kleiner 
omdat de geluidssnelheid door de rails 

groter 
is dan door de lucht. 

 

einde  BB-0173-a-11-1-o* 
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Examen VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

dinsdag 25 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
herziene versie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Terpentine 
 

1p 1 Met terpentine moet je voorzichtig zijn. 
Daarom staan er pictogrammen op de verpakking. 
 

 
 
Welk pictogram moet op de plaats van “ontvlambaar” staan? 
 

DCBA  
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Boorhamer 
 

2p 2 Een boorhamer wordt gebruikt voor sloopwerkzaamheden op een bouwplaats. 
Boorhamers maken veel lawaai. 
 

 
 

 Vanaf welk geluidsniveau is er toenemende kans op gehoorbeschadigingen? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 3 Werknemers zijn verplicht op de bouwplaats gehoorbescherming te dragen. 
Dit staat op een bord bij de bouwplaats aangegeven met een pictogram. 
Welk pictogram wordt hier bedoeld? 
 

    
A B C D 

 
 

Vuurwerk 
 

1p 4 Nadat in de oudejaarsnacht het vuurwerk is afgelopen, laat Loek de hond uit. 
Toch wordt er nog een vuurpijl afgestoken die hoog in de lucht ontploft. 
Wat is juist? 
A Loek hoort eerst de knal en ziet daarna het licht. 
B Loek ziet eerst het licht en hoort daarna de knal. 
C Loek ziet het licht en hoort de knal gelijktijdig. 
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Snelheidsmeting 
 
Patrick wil een 
fietscomputer op zijn fiets 
monteren. 
Hij gaat een sensor op de 
voorvork en een 
magneetje op een spaak 
van het voorwiel zetten. 
 
 

 
1p 5 De sensor geeft een signaal als het magneetje langs komt. 

Om welke sensor gaat het? 
A LDR 
B NTC 
C reedcontact 
D relais 
 
Patrick wil natuurlijk dat de fietscomputer de juiste snelheid gaat aangeven. Hij 
vraagt zich af waar hij de sensor moet plaatsen. Bij zijn buurjongen zit de sensor 
op plaats 2 van de voorvork. 
 

1p 6 Waar moet Patrick de sensor en het 
magneetje monteren om de juiste 
snelheid te meten? 
A De sensor en het magneetje moeten 

op plaats 1 zitten. 
B De sensor en het magneetje moeten 

op plaats 2 zitten. 
C Het maakt niet uit waar de sensor en 

het magneetje zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 7 De fietscomputer wordt, zonder de instelling te veranderen, overgezet op een 
fiets met grotere wielen. 
Wat geeft de fietcomputer in dat geval aan? 
A De computer geeft een te grote snelheid aan. 
B De computer geeft de juiste snelheid aan. 
C De computer geeft een te kleine snelheid aan. 

Pagina: 172Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 BB-0173-a-10-1-o 5 lees verder ►►►

Schietlood 
 
Met een schietlood kan Bart zien of een muurtje goed verticaal staat. 
Bart wil weten van welk materiaal het schietlood gemaakt is. 
Hij gaat het volume bepalen en de 
massa meten om de dichtheid te 
kunnen berekenen. 
 

 
3p 8 Bart bepaalt het volume van het schietlood met een 

maatglas. 
 

 Wat moet Bart doen om het volume van het schietlood te 
bepalen? 

 
...........................................................................................  
 
...........................................................................................  
 
...........................................................................................  
 
 
 

3p 9 Bart heeft het volume gemeten en vindt 30,5 cm3. 
Hij weegt het schietlood op een keukenweegschaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bepaal van welk materiaal het schietlood is gemaakt door eerst de dichtheid 
te berekenen. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Vrieskou 
 

2p 10 Het Vostokstation is een Russisch poolstation in het Zuidpoolgebied. 
Hier werd in 1983 de laagste temperatuur op aarde waargenomen: -89,2 °C 
(183,8 K). 

 Welke vloeistof is bij deze temperatuur vast en welke vloeibaar? 
 Zet kruisjes op de juiste plaats. 
 
vloeistof vast vloeibaar 
alcohol   
benzine   
ether   
kwik   
petroleum   
 

1p 11 Sommige vloeistof-thermometers werken niet goed meer bij deze lage 
temperatuur. 
In plaats van een vloeistof-thermometer wordt daarom vaak een elektronische 
thermometer gebruikt. 
Welk onderdeel zit in een elektronische thermometer? 
A LDR 
B LED 
C NTC 
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Veiligheid 
 

1p 12 In het huis van de familie Bosland zijn de installatie en de apparaten beveiligd 
met randaarde en zekeringen. 
 

 
 
Ook een losse contactdoos heeft randaarde. 
Welke aansluiting in de contactdoos is de randaarde? 
A aansluiting 1 
B aansluiting 2 
C aansluiting 3 
 

1p 13 Waarvoor dient de randaarde? 
A Randaarde voorkomt dat de buitenkant van aangesloten apparaten onder 

spanning komt te staan. 
B Randaarde voorkomt kortsluiting tussen de aansluitdraden. 
C Randaarde voorkomt overbelasting van de huisinstallatie. 
 

1p 14 In de meterkast zitten zekeringen. 
Wat is het symbool van een zekering? 
 

  
 

 
 

 

A B C D 
 

1p 15 Elke groep in huis is beveiligd met een zekering. 
Hoe is een zekering met de apparaten in een groep geschakeld? 
A in serie 
B parallel 
C Dat hangt af van het apparaat.  
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Fiets met trapondersteuning  
 
Trudie rijdt met constante snelheid op haar fiets met trapondersteuning over een 
dijk. De fietscomputer wijst 18,0 km/h aan. 
 

 
 

3p 16 Bereken hoeveel meter Trudie met deze snelheid in 1 minuut aflegt. 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 17 Tijdens het fietsen met een constante snelheid van 18,0 km/h zijn de 
tegenwerkende krachten in totaal 50 N. De electromotor levert een kracht van 
20 N. 
Welke spierkracht moet worden geleverd om de snelheid constant te houden? 
A 20 N 
B 30 N 
C 50 N 
D 70 N 
 

2p 18 Trudie houdt op met trappen en de trapondersteuning schakelt uit. 
Ze gaat steeds langzamer, omdat alleen de tegenwerkende krachten nog 
werken. 

 Schrijf hieronder twee tegenwerkende krachten op. 
 
1 ........................................................................................................................  
 
2 ........................................................................................................................  
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Slagboom 
 

1p 19 Aan een slagboom is een contragewicht vastgemaakt.  
 

 
 
Waarom is dat gedaan? 
A De slagboom gaat anders vanzelf open. 
B De slagboom kan met minder kracht worden geopend. 
C De slagboom wordt daardoor steviger. 
 

1p 20 Edward maakt de slagboom open. 
Hieronder is de slagboom nog een keer getekend. 
 

2 31

 
 
Waar moet hij de slagboom vastpakken om hem met de kleinste kracht te 
openen? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
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Corrosie 
 

1p 21 Niet alle materialen zijn corrosiebestendig. 
 

  
fietswiel nu fietswiel vroeger 

 
Op de foto’s zie je twee fietswielen.  
Tegenwoordig zijn fietswielen gemaakt van corrosiebestendig materiaal. 
Van welk materiaal werd een fietswiel vroeger gemaakt? 
A aluminium 
B koper  
C messing 
D ijzer 
 
 

Cello 
 

1p 22 Een cellist maakt de lengte van een snaar kleiner 
door er met een vinger op te drukken. 
Hoe verandert het geluid als hij de snaar korter 
maakt? 
A De geluidssterkte neemt toe. 
B De geluidssterkte neemt af. 
C De toonhoogte neemt toe. 
D De toonhoogte neemt af.  
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Zwembad 
 
Jasper en Sophie zijn in het zwembad. 
Jasper staat op de kant en Sophie 
zwemt onder water.  
Jasper roept zo hard mogelijk. Sophie 
hoort het geluid redelijk goed. 
De tabel gaat over deze proef. 
 

 
 

2p 23 Geef in de tabel de geluidsbron, de tussenstof en de ontvanger aan. 
Zet kruisjes op de juiste plaats. 
 
 geluidsbron tussenstof ontvanger 
Jasper    
lucht    
Sophie    
water     
 
 

Gloeilamp of tl-buis? 
 

1p 24 Frits legt verlichting aan in zijn schuur. 
Hij kan kiezen tussen twee verschillende lampen. 
De ene lamp is een tl-buis en de andere is een gloeilamp. Zie de foto. 
 

 
 

 Hoe groot is het vermogen van de tl-buis? 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 25 Volgens de winkelier geven beide lampen evenveel licht. Dit komt omdat het 
rendement van de lampen verschilt. Gebruik het BINAS informatieboek, tabel 
15. 

 Hoe groot is het rendement van een tl-buis (dik)? 
 
............................................................................................................................ 
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Mijnenjager 
 

 
 

3p 26 Ruim 65 jaar na de Tweede Wereldoorlog zoekt de marine nog steeds naar 
oude zeemijnen. Zodra een mijn gevonden is, wordt hij tot ontploffing gebracht. 
Deze zeemijnen worden met geluidssignalen (sonar) opgespoord. 
Een uitgezonden geluidssignaal wordt na 0,060 seconde opgevangen. 

 Bereken hoe diep de mijn onder water ligt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 27 Het geluid dat wordt gebruikt voor deze metingen heeft een zeer hoge 
frequentie, ongeveer 50 000 Hz. 
In het diagram zie je het gehoorbereik van de mens en van verschillende dieren. 
 

vleermuis

roodborstje

bruinvis

dolfijn

sprinkhaan

kat

kikker

hond

mens

100 500 1000 5000 10 000 50 000 100 000
frequentie (Hz)  

 
 Wat is juist?  

Zet kruisjes op de juiste plaats. 
 
 juist onjuist
Een bruinvis hoort dit geluid.   
Een dolfijn hoort dit geluid.   
Een kikker hoort dit geluid.   
Een mens hoort dit geluid.   
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Thalys 
 

 
 

1p 28 De hogesnelheidstrein in Frankrijk haalt op een bepaald traject een gemiddelde 
snelheid van 360 km/h. 
Hoe lang doet zo’n trein met deze snelheid over een afstand van 200 km? 
A meer dan een half uur 
B precies een half uur 
C minder dan een half uur 
 

1p 29 Tussen twee stopplaatsen rijdt de trein met een gemiddelde snelheid van 180 
km/h. 
Wat kun je zeggen over de maximumsnelheid op dat traject? 
A De maximumsnelheid van de trein op dat traject is kleiner dan 180 km/h. 
B De maximumsnelheid van de trein op dat traject is gelijk aan 180 km/h. 
C De maximumsnelheid van de trein op dat traject is groter dan 180 km/h. 
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Weerstand van een metaaldraad 
 
Bij een practicum meet Remco de spanning over en de stroomsterkte door een 
metaaldraad. 
 

regelbare
spanningsbron

_ +

aan
uit

 
 

2p 30 Om de spanning en de stroomsterkte te meten, gebruikt hij de schakeling van 
het volgende schema. 
 

+-

draadje

 
 
In het schema zijn de plaatsen van de spanningsmeter en de stroommeter open 
gelaten. 

 Teken in het schema de spanningsmeter en de stroommeter op de juiste 
plaats. Gebruik de juiste symbolen. 
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3p 31 Remco zet de metingen in een tabel. 
 
Spanning (V) Stroomsterkte (mA) 

1   1,8 
2   3,6 
3   5,4 
4   7,2 
5   8,8 
6 10,3 
7 11,6 
8 12,7 

 
 Teken de grafiek van de metingen in het diagram. 

 
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
spanning (V)

stroomsterkte
(mA)

 
 

3p 32 Bij een spanning van 4,0 V is de stroomsterkte 7,2 mA. 
 Bereken weerstand van de draad bij deze spanning. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Fietstakel 
 

3p 33 Om een fiets op te hangen gebruikt Leo een fietstakel. 
 

 
 
Om de fiets op te hijsen moet Leo met een kracht van 40 N aan het losse 
uiteinde van het touw trekken. 

 Teken in de figuur deze kracht.  
 De krachtenschaal is 1 cm  10 N. 
 

1p 34 Hoe groot is het gewicht van de fiets? 
A   10 N 
B   40 N 
C   80 N 
D 160 N 
 
 
 
 

einde  BB-0173-a-10-1-o* 
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Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1 
woensdag 3 juni 

13.30 - 15.00 uur 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 

Alcoholthermometer  

 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

1p 1 Een veel gebruikte thermometer is de alcoholthermometer. 
Je ziet hiernaast een thermometer getekend.  

 Wat is de laagste temperatuur die deze thermometer kan 
aangeven?  

 
........................ K 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
 X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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Van erts naar smeedijzer  

 
 
In een hoogoven wordt ijzererts verwerkt en ijzer gemaakt. 
Door sterke verhitting van ijzererts met steenkool en zuurstof ontstaat ijzer. 
Dit ijzer is door de hoge temperatuur vloeibaar. 
Na afkoeling ontstaat ijzer in vaste vorm. 
 

  
 
In een smederij wordt ijzer bewerkt.  
Er worden bijvoorbeeld smeedijzeren hekken gemaakt. 
De juiste vorm geeft men aan het ijzer door het eerst sterk te verhitten, 
waardoor het ijzer 'zacht' wordt (bijna vloeibaar).  
Als je een smeedijzeren hek in de tuin zet en het wordt niet geschilderd, gaat 
het roesten.   
 
 

2p 2 Hieronder zijn de vier processen nog een keer genoemd.   
 Geef in de tabel aan of het gaat om een natuurkundig of een chemisch 

proces.   
 
 natuurkundig 

proces 
chemisch 

proces 

ijzererts wordt ijzer    

vloeibaar ijzer wordt vast     

het zacht worden van ijzer     

het roesten van ijzer     
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Compressor  

 
3p 3 Loek heeft in z’n garage een compressor, die hij 

gebruikt voor de aandrijving van gereedschap. 
Op de compressor staat 230 V / 12 A.   

 Bereken het vermogen als de compressor is 
aangesloten.   

 
................................................................................  
 
................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 
 

Thermostaat  

 
1p 4 Hieronder is het schema van een thermostaat getekend. 

 
+

-

P1
10k

R1

R2

R3
10k

T1
BC547B

T2
BC547B

R4
220

D1

D2
1N4148

4,5-12 V

 
 
 
In het schema staan de weerstanden R1 en R2.   
Hoe zijn de weerstanden R1 en R2 geschakeld?   
A in serie  
B parallel   
C Dat kun je niet zien in dit schema.   
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1p 5 Eén van de weerstanden wordt vervangen door een NTC.   
Wat is het symbool van een NTC?   
 

 

 

-   

 

 

A B C D 
 
 

Practicum  

 
1p 6 Tijdens een practicum meten Jasper en Jeroen de spanning over en de 

stroomsterkte door een weerstand. 
Het schema van de schakeling is hieronder getekend. 
Beide meters zijn juist aangesloten. 
 

meter 1

meter 2  
 
 
Eén van de meters wijst 0,6 A aan.   
Welke meter is dat?   
A meter 1 
B meter 2 
C Beide meters kunnen 0,6 A aanwijzen.   
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Reddingsactie 

 
3p 7 Bij een aardbeving in Indonesië zijn mensen 

bedolven onder het puin.  
Ze proberen de aandacht van reddingswerkers 
te trekken door tegen een ijzeren staaf te 
tikken. 
De reddingswerkers beschikken over gevoelige 
meetapparatuur.   

 In welke tijd komt het signaal bij de 
meetapparatuur als de ijzeren staaf 26 m 
lang is?   

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
 

Awacs  

 
1p 8 Op de NAVO-basis te Geilenkirchen in Duitsland, over de grens bij Schinveld in 

Limburg, zijn een aantal Awacs-vliegtuigen gestationeerd.   
 

 
 
De verouderde motoren van deze Boeings geven tijdens het starten en landen 
veel geluidsoverlast. 
Het geluid bereikt in Schinveld regelmatig pieken van 100 dB.   
In welke zone valt dit vliegtuig lawaai?   
A veilig geluid   
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging  
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen   
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Van de helling af  

 
2p 9 Een fietser rijdt vanuit stilstand van een lange helling af. 

Met een fietscomputer wordt de snelheid voortdurend 
bijgehouden. 
Het snelheid-tijd diagram zie je hieronder. 
 
 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

snelheid
(m/s)

0 20 40 60 80 100 120 140
tijd (s) 

 
 

 Hoe groot is de snelheid op t = 30 s?   
 
........................  
 
 

Fietsen in de sneeuw  

 
 
 
 
De Ktrack is geschikt voor het fietsen  
in de sneeuw. 
Deze Ktrack heeft een speciaal achterwiel.  
 

 
 

1p 10 Een achterwiel met rupsband heeft bepaalde voordelen. 
  Wat is het voordeel van een rupsband vergeleken met een gewoon wiel?   

A Een rupsband heeft minder gewicht.   
B De druk onder de rupsband is groter.   
C De druk onder de rupsband is kleiner.    
D Met een rupsband is de sneeuwfiets beter bestuurbaar.     
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Formule 1 

 
1p 11 Tijdens het optrekken van een race-auto zijn de krachten erg groot. 

 

 
 
De aandrijfkracht bedraagt 8000 N. 
De totale wrijvingskracht bedraagt 2000 N. 
Hoe groot is de netto kracht in dat geval? 
A   2000 N 
B   6000 N 
C   8000 N 
D   10 000 N 
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Hergebruik van oud papier  

 
Het hergebruik van oud papier is de laatste jaren toegenomen. 
In de tabel hieronder kun je het hergebruik in de jaren 1960 tot en met 2000 
zien. 
 

jaar hergebruik (%) 
1960 15 
1970 36 
1980 52 
1990 66 
2000 72 

 
3p 12 Teken in het diagram hieronder de grafiek van dit hergebruik. 
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Rendement  

 
Hieronder zie je twee lampen. 
 
 

  
 
 
 
 
 
Van elke lamp is het vermogen gegeven. 
Van elke lamp is gegeven hoeveel procent van het vermogen wordt omgezet in 
licht.   
  

1p 13 Wat kun je zeggen over de beide lampen?   
A De gloeilamp geeft het meeste licht.  
B De spaarlamp geeft het meeste licht.  
C Beide lampen geven evenveel licht.  
 
 
 

10% licht50% licht 

12 W 60 W

spaarlamp gloeilamp 
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Lamp en schakelaars  

 

+

S1 S2   
 
Hierboven zie je een lamp die je met twee schakelaars aan en uit kunt doen. 
De schakelaars hebben twee standen.  
De standen zijn in de tabel hieronder getekend.   
  

2p 14 Kruis in de tabel bij elke stand aan of de lamp aan of uit is.   
 
 aan uit 

S1 S2  
  

S1 S2  
  

S1 S2  
  

S1 S2  
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Popconcert 

 
 
 
De Arbeidsinspectie houdt zich ook bezig  
met de muziek- en theaterwereld.   
De inspectie controleert onder meer  
of er in poppodia genoeg voorzieningen 
zijn om gehoorschade te voorkomen.   
 
 

1p 15 Wat gaat de arbeidsinspectie meten?   
A de frequentie van het geluid   
B de sterkte van het geluid   
C de toonhoogte van het geluid   
D de weerkaatsing van het geluid   
 
In de grafiek hieronder zie je hoe lang iemand zonder gehoorbescherming geluid 
kan verdragen zonder gehoorschade. 
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1p 16 Hoe lang mag iemand luisteren naar geluid van 86 dB zonder kans op 
gehoorschade?   
 
........................ uur   
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Dakgootrobot  

 
 
 
 
 
Een dakgootrobot maakt in één beweging  
een dakgoot schoon. 
In de folder van deze dakgoot-robot staat  
dat hij een snelheid heeft van 0,04 m/s.   
 

 
 
 

3p 17 Bereken hoeveel tijd de robot nodig heeft om door een dakgoot van 12 m lang te 
gaan.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Botsproef   
 

 

        
 
In de klas worden botsproeven gedaan met een luchtkussenbaan.  
De pijl op de foto wijst naar het model van een botsende auto.  
Met de computer wordt gemeten hoe groot de krachten op de auto zijn tijdens de 
botsing. 
De computer tekent na afloop van de proef de grafiek van de kracht.    
De proef wordt tweemaal uitgevoerd, met en zonder kreukelzone. 
Hieronder zie je de twee grafieken. 
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16
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0 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035
tijd (s)

kracht
(N)

grafiek 1 grafiek 2 

 
2p 18 Hieronder staan drie vragen.  

Beantwoord de vragen door kruisjes op de juiste plek te zetten. 
 
 grafiek 1 grafiek 2   

In welke grafiek is de botskracht het grootst?   

Welke botsing duurde het langst?   

Welke grafiek is die van de proef met kreukelzone?   
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Frisdrankpak  

 
Een frisdrankpak is afgesloten op de manier zoals hieronder te zien is. 
Als je het lipje omhoog trekt, breekt het afsluitfolie. 

 
 
 
Van het lipje is een zij-aanzicht getekend. 
De kracht omhoog levert een kracht omlaag op het afsluitfolie. 
 

kracht omhoog

afsluitfolie asje  
  
 

1p 19 De kracht omhoog is 3 N.   
Hoe groot is de kracht op het afsluitfolie?   
A minder dan 3 N   
B 3 N   
C meer dan 3 N   
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Aluminium  

 
Aluminium wordt geleverd vanaf de fabriek in de vorm van grote blokken. 
Zie de afbeelding hieronder. 
 

 
   
Een blok aluminium heeft een volume van 2500 dm3. 
De dichtheid van aluminium is 2,7 kg/dm3.   
 

3p 20 Bereken de massa van zo’n blok.   
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Geleiding  

 

 
 
 
Hierboven zie je een aantal voorwerpen en een schakeling. 
Met de schakeling kun je onderzoeken welke voorwerpen stroom geleiden en 
welke niet. 
Een voorwerp in de open plaats laat de lamp wel of niet branden. 
 

1p 21 Van één van de voorwerpen kun je niet zien van welk materiaal het gemaakt is.   
De lamp brandt niet als je het voorwerp in de open plaats zet. 
Van welk materiaal zou dit voorwerp gemaakt kunnen zijn?   
A aluminium   
B koper   
C kunststof 
D ijzer   
 

1p 22 Wat zou er gebeuren als je de voorwerpen 1 en 4 in serie tussen de aansluitpunten 
van de schakeling zet?   
A Het lampje brandt normaal.   
B Het lampje brandt op halve sterkte.   
C Het lampje brandt niet.  
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Winkelbel  

 
Bij het binnenkomen van een winkel gaat er vaak een bel of gong. 
Je loopt dan door een lichtstraal, die onderbroken wordt. 
De eigenaar van de winkel weet dan dat er een klant binnenkomt. 
Op de ene deurpost zit een lampje en op de andere deurpost een ontvanger. 
 
 

 
 
 

1p 23 Welk elektrisch onderdeel zit er in de ontvanger?   
A LED   
B LDR  
C NTC   
D spoel   
 
 

Stroomsterkte  

 
Bekijk de schakelingen hieronder. 
In beide schakelingen zijn de batterij en de lampjes hetzelfde. 

+

A

+

A

schakeling A schakeling B

1A

 
 
 

1p 24 Welke waarde zal de ampèremeter in schakeling B aanwijzen?   
A minder dan 1 A   
B precies 1 A   
C meer dan 1 A  
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Man overzetten  

 
Een marineman wordt van het ene schip overgezet naar een ander schip. 
Zie de afbeelding. 
De man heeft een gewicht van 800 N.   
De krachtenschaal is 1 cm  200 N. 
 
 
 

  
 
 
 

2p 25 Teken de kracht die de man op de katrol uitoefent. 
De kracht moet de juiste grootte en de juiste richting hebben. 
Laat de kracht aangrijpen op de katrol.   
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Remweg  

 

 
Bron: www.accuraat.nu 
 
Een motorrijder en een automobilist doen een remproef op een droog wegdek. 
De remweg van de motor is kleiner dan die van de auto. 
Ze doen de proef nog een keer, nu op een nat wegdek.   
 

2p 26 Geef bij elke uitspraak in de tabel aan of deze juist of niet juist is.   
 
 juist niet juist 

De stopafstand van de auto en de motor wordt kleiner 
bij nat wegdek. 

  

De remweg van de auto en de motor wordt groter bij 
nat wegdek. 

  

De reactietijd van beide bestuurders wordt groter bij 
nat wegdek. 

  

De reactie-afstand van beide bestuurders wordt 
kleiner bij nat wegdek. 
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Geluidsisolatie  

 
De geluidsisolatie van een wand hangt af van de massa van de wand per m2. 
In het diagram hieronder is de geluidsisolatie weergegeven bij verschillende 
massa’s van de wand. 
 

65
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geluids-
isolatie

(dB)

   
 

1p 27 Een wand van baksteen heeft een oppervlaktemassa van 180 kg/m2.   
Hoe groot is de geluidsisolatie van deze wand?   
 
........................ dB 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 
 

Pagina: 205Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0173-a-BB-1-o 22 lees verder ►►► 

Harde muziek 

 
Lees het gedeelte uit een krantenartikel hieronder.  
 

 
In de popsector is afgesproken dat bij alle concerten  
het geluid niet harder mag zijn dan 105 dB. 
Ondersteunend personeel dat assisteert bij concerten  
moet gehoorbescherming dragen.  

 
 

1p 28 Het personeel moet gehoorbescherming dragen om gehoorschade te voorkomen.   
Hoeveel dB moet zo’n gehoorbescherming tegenhouden, zodat het personeel 
langdurig haar werk kan doen?   
A   5 dB   
B 10 dB   
C 15 dB   
D 25 dB  
 
 

Geluidssnelheid  

 
Kijk in het BINAS-tabellenboek voor de geluidssnelheid in verschillende materialen. 
 

1p 29 Bij onderzoek van bouwkundige constructies gebruikt men ultrasone technieken. 
Verschillen in geluidssnelheid leveren informatie over de gebruikte materialen. 

  In welk materiaal is de geluidssnelheid het grootst?   
A beton   
B glas   
C ijzer   
D steen   
 
 
 
 

einde  913-0173-a-BB-1-o* 

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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800013-1-723o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 27 mei

11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Pagina: 207Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-723o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
 

Broeikaseffect 
 

1p 1 Het broeikaseffect krijgt steeds meer 
aandacht in de media. 
Welk gas in de lucht levert een belangrijke 
bijdrage aan het broeikaseffect? 
A koolstofdioxide 
B stikstof 
C waterstof 
D zuurstof 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Diepvriesboontjes koken 
 
 
 

2p 2 Ivette eet vandaag boontjes uit de diepvries. 
Zij doet de boontjes in een pan met water. 
Ze zet de pan op het fornuis en na enige tijd 
begint het water te koken. 
Hieronder staan 4 verschillende processen. 

 Geef met een kruisje aan of het gaat om 
een chemische reactie of om een 
natuurkundig verschijnsel. 

 
 chemische 

reactie 
natuurkundig 
verschijnsel 

warm worden van de pan   

ontdooien van de boontjes   

koken van water   

gaar worden van de boontjes   
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Bouwmaterialen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 3 De muren van een huis zijn dubbel uitgevoerd: een binnenmuur en een 
buitenmuur. 
Tussen beide muren bevindt zich de spouw. 
De spouw is vaak voorzien van een laag warmte-isolerend materiaal. 

 Welke materialen zijn geschikt als spouwmuurisolatie?  
 Zet kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 
 
materiaal geschikt als isolatie niet geschikt als isolatie 
beton   

piepschuim   

lood   

steenwol   

zink   

 

buitenmuur 

binnenmuur 

isolatie 
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Lamp en schakelaars 
 

1p 4 Een slaapkamerlamp wordt meestal bediend met twee schakelaars.  
Als je de lamp met de ene schakelaar inschakelt, kun je hem met de andere 
schakelaar weer uitschakelen. 
Volgens welk schema zijn de schakelaars en de lamp geschakeld? 
 

  

 A B  C 
 
 

Spaarlamp 
 
 
 

2p 5 Een spaarlamp van 12 W geeft ongeveer evenveel  
licht als een gewone gloeilamp van 60 W. 
De spaarlamp verbruikt per 1000 uur 48 kWh minder  
energie dan de gloeilamp. 1 kWh kost € 0,18. 

 Bereken de energiekosten die in 1000 uur bespaard 
worden bij het gebruik van de spaarlamp. 

 
 
...................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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dB-meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hierboven afgebeelde dB-meter geeft een geluidssterkte van 80 dB aan. 
De waarde die de wijzer aangeeft, tel je op bij of trek je af van het aangegeven 
BEREIK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 6 Nienke meet de geluidsterkte in haar kamer. 
Zie de foto hiernaast. 
Welke waarde geeft de dB-meter aan? 
A 38 dB 
B 40 dB 
C 42 dB 
D 44 dB 
 

80 

40 
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1p 7 Nienke meet de geluidssterkte in haar slaapkamer terwijl haar cd-speler  
voluit staat. 
Ze meet een geluidssterkte van 85 dB. 
In het diagram kan ze zien hoe lang ze zonder gehoorschade geluid kan 
verdragen. 
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 Hoe lang kan ze op deze manier blijven luisteren zonder kans op 
gehoorbeschadiging? 

 
.............................  uur 
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Hondenfluitje 
 

1p 8 Hondenbezitters maken soms gebruik van een 
hondenfluitje. 
Het voordeel van zo’n fluitje is dat een hond het 
signaal goed kan horen, maar mensen niet. 
In de tabel hieronder kun je het gehoorbereik van de 
mens en van verschillende dieren zien. 
 
 
 
 

0 20 50 100
0

500 1000
2000

5000 10.000
20.000

50.000 100.000

vleermuis

roodborstje

bruinvis

dolfijn

sprinkhaan

kat

kikker

hond

mens

frequentie (Hz) 
 
 
Welke frequentie zal een hondenfluitje hebben? 
A tussen de 20 Hz en 2 000 Hz 
B tussen de 2 000 Hz en 20 000 Hz 
C tussen de 20 000 Hz en 50 000 Hz  
 

Pagina: 214Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-723o 9 lees verder ►►►

Bekeuring 
 
Lees de tekst van de bekeuring hieronder. 
 

 
 
 

1p 9 Mevrouw Jansen heeft een snelheidsovertreding begaan. 
Uit de tekst van de bekeuring is te lezen dat er een correctie wordt toegepast op 
de gemeten snelheid. 
Hoe groot was de gemeten snelheid van de auto? 
A 50 km/h 
B 52 km/h 
C 55 km/h 
D 58 km/h 
 
 

Met het voertuig met onderstaand kenteken is  
een verkeersvoorschrift overtreden.  
Daarom is een administratieve sanctie  
aan u opgelegd.  
De gegevens van de overtreding en het  
verschuldigde bedrag staan hieronder vermeld. 
 
 
Omschrijving overtreding: Overschrijding  
 maximum snelheid  
 binnen de bebouwde kom 
Plaats: Rotterdam 
Toegestane snelheid: 50 
Snelheid: 55 (na correctie) 
 
 
De sanctie is gebaseerd op een gemeten snelheid  
verminderd met een verplichte correctie  
van 3 kilometer op de gemeten snelheid.  
 
 
 verschuldigd bedrag: € 60,- 

Aan: Mevr. M. Jansen 
Alfabetlaan 12-3 
3333 QU  Korenveld 
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Remmen 
 

1p 10 Een automobilist ziet een verkeerslicht op oranje springen. 
Hij gaat remmen 0,8 s nadat het licht op oranje springt. 
Hoe heet de afstand die hij aflegt in die 0,8 s? 
A reactieafstand  
B remweg 
C stopafstand 
 

3p 11 Een automobilist rijdt met een snelheid van 15 m/s (ongeveer 55 km/h).  
Het verkeerslicht springt op oranje. 
Hij gaat remmen 0,8 s nadat het licht op oranje springt. 

 Bereken de afstand die hij in deze 0,8 s rijdt. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Veiligheid 
 

2p 12 Bij bedrijven worden maatregelen genomen om tijdens het werk de veiligheid zo 
groot mogelijk te maken. 
In de tabel hieronder staan veiligheidsvoorzieningen. 
Ook staat er een aantal gebieden waartegen ze bescherming bieden. 

 Geef in de tabel met een kruisje aan waartegen de veiligheidsvoorzieningen 
bescherming bieden. 

 

 geluid krachten elektriciteit 

 
handvat combinatietang 

   

 
schoen met stalen neus 

   

 
gehoorbeschermer 

   

 
 

Water en ijs  
 

 
 

1p 13 IJsblokjes drijven in water. 
Wat kun je zeggen over de dichtheid van ijs en water? 
A De dichtheid van ijs is groter dan de dichtheid van water. 
B De dichtheid van ijs is gelijk aan de dichtheid van water. 
C De dichtheid van ijs is kleiner dan de dichtheid van water.  

Pagina: 217Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800013-1-723o 12 lees verder ►►►

Waterkoker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1p 14 Het afgebeelde typeplaatje is van een waterkoker. 
Hoe groot is het opgenomen vermogen van de waterkoker? 
A 50/60 Hz 
B 220-240 V 
C 1850-2200 W 
D 1,5 LITERS 
 

1p 15 Op het typeplaatje staat een van de symbolen met een pijl aangegeven. 
Wat betekent dit symbool? 
A alleen gebruiken in een geaard stopcontact 
B dubbel geïsoleerd 
C geïsoleerd tegen warmteverlies 
D metalen uitvoering 
 

3p 16 Een andere waterkoker heeft een vermogen van 2000 W. 
De waterkoker kan in 3 minuten (0,05 uur) 1 L water aan de kook brengen. 

 Bereken hoeveel energie nodig is om 1 L water aan de kook te brengen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Muziek 
 

 
 

1p 17 Anneke speelt op haar viool. 
Haar zus hoort de muziek. 
Door welke tussenstof komt het geluid van de viool bij het oor van de luisteraar? 
A door de lucht 
B door het hout van de klankkast van de viool 
C door het staal van de snaar van de viool 
 
 

Geluidssnelheid 
 

1p 18 De geluidssnelheid is niet in elk materiaal gelijk. 
Hieronder zijn steeds drie materialen in een volgorde genoemd. 
Kijk in het BINAS-tabellenboek voor de geluidsnelheid in verschillende 
materialen. 
Welke volgorde is die van toenemende geluidssnelheid? 
A water, lucht, glas 
B lucht, glas, water 
C lucht, water, glas  
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MP3-speler 
 

 
 
 

1p 19 Mariëlle zet haar MP3-speler harder.  
Wat gebeurt er als zij de MP3-speler harder zet? 
A De geluidssterkte neemt af en de toonhoogte wordt hoger. 
B De geluidssterkte neemt toe en de toonhoogte wordt lager. 
C De geluidssterkte neemt toe en de toonhoogte blijft gelijk.  
D De geluidssterkte neemt af en de toonhoogte blijft gelijk. 
 
 

Ophangsysteem 
 

3p 20 Om ruimte te besparen, hangt Michiel z’n fiets op aan het plafond van de 
garage. De fiets heeft een gewicht van 120 N. 

 Teken de zwaartekracht op de fiets. 
De kracht moet de juiste grootte en de juiste richting hebben. 

 Laat de kracht aangrijpen in punt P. 
 De krachtenschaal is 1 cm  30 N. 
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1p 21 Met twee haken, onder het zadel en het stuur, hijst hij zijn fiets op. 
 
 

 
 
 
De fiets heeft een gewicht van 120 N. 
Met welke kracht moet Michiel aan het touw trekken? 
A   30 N 
B   60 N 
C 120 N 
D 240 N 
 

1p 22 De fiets heeft een gewicht van 120 N. 
Michiel laat de fiets met constante snelheid naar beneden zakken. 
Hoe groot is in dat geval de kracht van de fiets op het ophangsysteem? 
A minder dan 120 N 
B 120 N 
C meer dan 120 N 
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Elfsteden rijwieltocht 
 

 
 

1p 23 Elk jaar op 2e Pinksterdag vindt er een fietstocht langs de elf Friese steden 
plaats. 
Peter rijdt de tocht met een gemiddelde snelheid van 24 km/h. 
Wat betekent een gemiddelde snelheid van 24 km/h? 
A Op elk moment van de tocht is zijn snelheid 24 km/h. 
B Peter deed 10 uur over de tocht van 240 km. 
C Zijn snelheid was lager dan 24 km/h, omdat hij af en toe moest rusten. 
 
 

Restafval 
 
 

1p 24 Peter heeft wat spullen om in de afvalbak te doen.  
Wat mag in de bak voor restafval? 
A batterij 
B blik met verfresten 
C leeg frisdrankblikje 
D oplaadbare accu 
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Biobrandstof 
 

2p 25 Vanaf 1 januari 2007 moeten benzinemaatschappijen verplicht biobrandstof aan 
autobrandstoffen toevoegen.  
Biobrandstof is onder andere afkomstig van speciaal voor dat doel verbouwde 
gewassen. 

 Geef hieronder met kruisjes op de juiste plaats aan welke brandstof een 
biobrandstof is en welke niet. 

 
brandstof biobrandstof geen biobrandstof 

benzine   

dieselolie   

koolzaadolie   

steenkool   

 
 

Spanning meten 
 

2p 26 Hieronder staat het schema van een schakeling van een batterij, een weerstand 
en een LED. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Teken in het schema een voltmeter die de spanning over de weerstand 
meet. 
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Weerstand 
 

3p 27 Tijdens een practicum onderzoeken Jasper en Jeroen de weerstand van een 
lampje. 
Ze meten bij verschillende spanningen de bijbehorende stroomsterkte en zetten 
de waarden in een tabel. 
 
spanning 

(V) 
stroomsterkte 

(mA) 
0 0 
1 50 
2 100 
3 150 
4 180 
5 200 

 
 

 Zet de punten in het diagram en teken een vloeiende lijn door de punten. 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

200

150

100

50

0

stroom-
sterkte
(mA)

spanning (V) 
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Fietslampjes 
 

1p 28 Op een fiets zorgt de dynamo ervoor dat het licht kan 
branden. 
Op het voorlampje staat 6 V/0,5 A. 
Op het achterlampje staat 6 V/0,1 A. 
De lampjes zijn parallel op de dynamo aangesloten. 
Hoe groot is de stroomsterkte die de dynamo levert 
als beide lampjes op de juiste spanning branden? 
A 0,1 A 
B 0,4 A 
C 0,5 A 
D 0,6 A 
 
 

Onweer 
 

1p 29 Als het onweert zie je eerst de bliksem en pas daarna hoor je de donder. 
Dat komt omdat geluid meer tijd nodig heeft om je te bereiken dan licht. 
Hieronder zie je een diagram dat dit verschijnsel weergeeft. 
 
 

afstand
tot onweer

(m)

0 5 10 15 20 25
tijd tussen bliksem en donder (s)

              7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

 
 
 
Je hoort de donder 15 s nadat je de bliksem ziet. 
Hoe groot is je afstand tot het onweer? 
A 1700 m 
B 4200 m 
C 5000 m 
D 5800 m 
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Overweg 
 

1p 30 Kees onderzoekt het lawaai dat treinen maken bij de 
spoorwegovergang vlak bij zijn huis.  
Met een geluidsmeter gaat hij op 10 m van de 
overweg staan en doet een aantal metingen. 
Tijdens het passeren van de trein meet Kees 80 dB 
of meer. 
Wat heeft Kees gemeten? 
A de snelheid van het geluid 
B de sterkte van het geluid 
C de toonhoogte van het geluid 
 

1p 31 Kees maakt van zijn metingen een grafiek. 
 

100

80

60

40

20

0

geluids-
sterkte

(dB)

0 5 10 15 20
tijd (s)

geluidshinder overweg

 
 
Hoe lang duurt het passeren van de trein? 
A   4 s 
B   5 s 
C   6 s 
D 11 s 
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Marathon 
 

3p 32 De marathon is 42,195 km lang. 
De snelste lopers lopen deze afstand met een gemiddelde snelheid van 
20 km/h. 

 Bereken de tijd die een loper met deze snelheid over de afstand doet. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tuinverlichting 
 

1p 33 De lamp van een tuinverlichting wordt bestuurd met een LDR en een relais. 
In welke schakeling zit een LDR? 
 

 
 

1p 34 De tuinverlichting wordt voorzien van een aardverbinding. 
Welk symbool moet worden toegevoegd aan het schema? 
 

    

A B  C D 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 
 
 

   

A B C 
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Echometing 
 

1p 35 Met een computer en een geluidssensor wordt de afstand tot een wand in de 
gymzaal gemeten. 
Cornelis geeft een klap op een tafel. 
De sensor registreert het geluid van de klap en het geluid van de echo. 
Op het scherm van de computer verschijnt de grafiek. 
 
 
sensor-

spanning

0,010,01 0,020,02

klapklap

echoecho

0,030,03 0,040,04 0,050,05 0,060,06
tijd (s)tijd (s)

 
 
 

 Hoeveel tijd zit er tussen de klap en de echo? 
 
........................................................................................................................  
 
 

1p 36 Fatima berekent dat het geluid in de tijd tussen de klap en de echo 14 m heeft 
afgelegd. 
Op welke afstand staat de wand van de geluidsbron? 
A   7 m 
B 14 m 
C 28 m 
 
 

Gevaar op de weg 
 

2p 37 Hieronder staat een aantal mogelijke oorzaken van ongelukken op de weg. 
Sommige oorzaken hebben invloed op de reactietijd. 
Andere oorzaken hebben invloed op de remweg.  

 Zet kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 
 
 reactietijd remweg 
alcoholgebruik   

nat wegdek   

gladde banden   

medicijngebruik   

hoge snelheid   
 

einde  800013-1-723o* 
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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.00 uur
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
 

Stoffen 
 

1p 1 Mariska doet een proef in het natuurkundelokaal. 
Een mengsel van alcohol en water wordt verwarmd tot alle vloeistof is verdampt. 
Welke van deze twee vloeistoffen is het eerst verdampt?  
A alcohol  
B water 
C Dat hangt er vanaf hoe snel je het mengsel verwarmt. 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 

Pagina: 230Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-723o 3 lees verder ►►►

Het stollen van kaarsvet 
 

1p 2 Tijdens het stollen van kaarsvet blijft de temperatuur constant. 
Zie de grafiek hieronder. 
 

 
Bij welke temperatuur stolt kaarsvet? 
 
..............  °C 
 
 

Welke vloeistof? 
 

1p 3 Van een vloeistof zijn de volgende gegevens bekend: 
− smeltpunt:  −116 °C (157 K) 
− kookpunt: 35 °C (308 K) 
 
Om welke vloeistof gaat het? 
A alcohol 
B benzine 
C ether 
D petroleum 
 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

0

tijd (min)
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Schakelaar en lampen 
 

1p 4 Hieronder zie je drie schema’s van een drukschakelaar met twee lampen. 
 

 
 

 A  B  C 
 
In welke schema’s zijn de lampen parallel geschakeld? 
A in de schema’s A en B 
B in de schema’s B en C 
C in de schema’s A en C 
D alleen in schema C 
 
 

Wasmachine 
 

3p 5 Het verwarmingselement van een wasmachine levert een 
vermogen van 2000 W. 
Het element van de machine heeft 0,5 kWh energie nodig om 
het water te verwarmen. 

 Bereken hoeveel tijd nodig is om het water te verwarmen. 
 
................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Geluidssterkte 
 

1p 6 Twee leerlingen meten met een dB-meter het lawaai in de buurt van een school. 
Op een bepaald moment is de geluidssterkte 83 dB. 
Waarmee is dit het beste vergelijkbaar? 
A een motorfiets  
B een stille straat 
C een telefoongesprek 
D een vrachtwagen dichtbij 
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Gitaar 
 

 
 

1p 7 Lisanne spant een snaar van haar gitaar strakker. 
Wat gebeurt er? 
A De frequentie van het geluid wordt kleiner. 
B De frequentie van het geluid wordt groter.  
C De geluidssterkte neemt af. 
D De geluidssterkte neemt toe. 
 
 

Muggenverdrijver 
 

1p 8 Een muggenverdrijver maakt geluid met een frequentie van 40 000 Hz. 
 

0 20 50 100
0

500 1000
2000

5000 10.000
20.000

50.000 100.000

vleermuis

roodborstje

bruinvis

dolfijn

sprinkhaan

kat

kikker

hond

mens

frequentie (Hz) 
 
Hoort een kat het geluid van deze muggenverdrijver? 
A Nee, een kat hoort pas geluid bij een frequentie van meer dan 80 Hz. 
B Nee, een kat hoort geen geluid met een frequentie van 40 000 Hz. 
C Ja, een kat kan geluid met een frequentie van 40 000 Hz horen.  
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Woonerf 
 

3p 9 Een scooter rijdt 11 m/s (ongeveer 40 km/h).  
Hij nadert een woonerf, waar maar 30 km/h mag worden gereden. 
Op het moment dat hij het bord ziet, rijdt hij nog 0,6 s door met dezelfde 
snelheid, voordat hij afremt naar 30 km/h. 

 Bereken de afstand die hij rijdt in die 0,6 s. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Marathon 
 

1p 10 Anton en Corné lopen de marathon. 
Door de drukte starten zij niet op hetzelfde moment. 
Het startschot is op t = 0 s. 
Zie de grafiek. 
 

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 30 60 90 120 150 180 210 240

AntonAnton

CornØCorne

afstand
(m)

t (s) 
 
Op welk tijdstip na het startschot passeren ze elkaar? 
 
...............................  s 
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ICE 
 

 
 

1p 11 De ICE trein naar Duitsland heeft tussen Amsterdam en Oberhausen (220 km) 
een gemiddelde snelheid van 110 km/h. 
Wat is juist? 
A De reis tussen Amsterdam en Oberhausen duurt minder dan twee uur. 
B De reis tussen Amsterdam en Oberhausen duurt meer dan twee uur. 
C De reis tussen Amsterdam en Oberhausen duurt precies twee uur. 
 
 

Pictogrammen 
 

2p 12 Op een tube lijm staan twee pictogrammen. 
Zie de foto. 
 

 
 

 Wat betekenen deze pictogrammen?  
 Geef je antwoord met kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 wel niet 

brandgevaarlijk   

irriterend   

giftig   

bijtend (corrosief)   

P a g i n a :  2 3 5V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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Soortelijke weerstand 
 

1p 13 De weerstand van een draad hangt af van de soort stof, de lengte en de dikte 
van de draad. 
Hieronder zie je vier stukken draad getekend. 
Ze zijn allemaal van dezelfde stof. 
Welk stuk draad heeft de grootste weerstand? 
 

A 

 

B 

 

C 
 

D 
 

 
 

Geleiders en isolatoren 
 

2p 14 Niet alle materialen zijn goede stroomgeleiders. 
Er zijn geleiders en isolatoren. 
Welk materiaal is een geleider en welk materiaal is geen geleider? 
Geef je antwoord door kruisjes te zetten op de juiste plaats. 
 
materiaal geleider geen geleider 

aluminium   

glas   

kurk   

messing   

ijzer   
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Accuboormachine 
 

3p 15 Op de accu van een accuboormachine staan de volgende gegevens: 
 

 
 
De capaciteit van de accu is 1,4 Ah. 
Dat betekent dat de accu 1 uur lang een stroom van 1,4 A kan leveren. 
De formule is: 
 
 capaciteit = stroomsterkte × tijdsduur 
 
De boormachine wordt een kwartier (0,25 uur) maximaal belast.  
Dan is de accu leeg. 

 Bereken de stroomsterkte bij maximale belasting. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Lawaai 
 

1p 16 Ronald wil nagaan of zijn mobiel gevaar oplevert voor zijn gehoor. 
Hij meet de geluidssterkte van zijn mobiel met een dB-meter. 
Ronald kan op verschillende plaatsen meten. Zie de foto. 
 

 
 
 
Op welke plaats moet Ronald de decibelmeter houden? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 
 

1p 17 Tot welke grens mag het geluid van een MP3-speler ten hoogste zijn, zodat het 
geen gevaar voor het gehoor oplevert? 
 
........................  dB 
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Zoemer 
 

1p 18 Joop doet een proef. 
 

 
 
Een stolp is aangesloten op een vacuümpomp. 
Onder de stolp wordt een zoemer gehangen. 
De vacuümpomp wordt aangezet. 
Het geluid van de zoemer wordt minder sterk, totdat hij het niet meer hoort. 
Wat toont deze proef aan? 
A Dat er een tussenstof nodig is om geluid te horen. 
B Dat de geluidssnelheid in vacuüm kleiner wordt. 
C Dat de geluidssterkte in een gesloten ruimte niet verandert. 
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Mobiele kraan 
 

3p 19 Aan een kraan hangt een bak met betonmortel. 
Op de katrol van de kraan werkt een kracht van 15 000 N. 

 Teken de kracht van de bak op de katrol.  
De kracht moet de juiste grootte en de juiste richting hebben. 
Laat de kracht aangrijpen in de witte stip op de katrol. 

 De krachtenschaal is 1 cm  3000 N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 20 De katrol en de bak hangen met twee kabels aan de kraan. 
Zie de tekening hiernaast. 
Hoe groot is de kracht in elke kabel? 
A    7500 N 
B 15 000 N 
C 30 000 N 
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Kniptang 
 

1p 21 Peter knipt een draad door. 
In welke situatie kan hij dat doen met de kleinste kracht? 
 

 
 
 

Luchtverontreiniging 
 

2p 22 Hieronder zie je vier foto’s. 
 

 
 Geef aan of de foto's voorbeelden van luchtverontreiniging zijn of niet. 

 
 wel 

luchtverontreiniging
geen 

luchtverontreiniging
foto 1   

foto 2   

foto 3   

foto 4   

 
 

 
A B C 

 
foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 
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GFT afval 
 

1p 23 Peter wil wat spullen weggooien. 
Wat mag in de GFT-bak? 
A batterij 
B frituurvet 
C leeg melkpak 
D tuinafval 
 
 

Spanning meten 
 

2p 24 Hieronder staat het schema van een schakeling van een batterij, een weerstand 
en een LED. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Teken in het schema een voltmeter die de spanning over de LED meet. 
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NTC-weerstand 
 

3p 25 De weerstand van een NTC verandert met de temperatuur. 
In de tabel hieronder staan meetwaarden van een bepaalde NTC-weerstand. 
 

temperatuur 
(oC) 

weerstand  
(kΩ) 

0  10,0 

10  4,5 

20  2,4 

30  1,7 

40  1,2 

50  0,8 

60  0,6 
 

 Zet de punten in het diagram en teken een vloeiende lijn door de punten. 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60
temperatuur ( C)

weerstand
(k   )

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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Aardlekschakelaar 
 

1p 26 In woningen moet de elektrische installatie beveiligd zijn met een 
aardlekschakelaar.  
 

 
 
Wat is het symbool van een aardlekschakelaar? 
 

    

A B C  D 
 
 

Bladblazer 
 

1p 27 Op een bladblazer staat dat hij maximaal 96,5 dB(A) produceert. 
 

 
 
Hoe schadelijk is deze geluidssterkte voor het gehoor? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadiging 
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1p 28 De bladblazer produceert op een bepaald moment een geluidssterkte van 89 dB. 
In het diagram kun je zien hoe lang je zonder gehoorschade geluid kunt 
verdragen. 
 

0 80 82 84 86 88 90 92 94 96

geluidssterkte (in dB)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

tijd
(in uren)

 
 

 Hoe lang kun je naar geluid van 89 dB luisteren zonder kans op 
gehoorbeschadiging? 

 
.............................  uur 
 
 
 

Echo 
 

1p 29 Echo wordt hinderlijk als het tijdsverschil tussen het directe geluid en het 
weerkaatste geluid meer dan 0,1 s is. 
In BINAS kun je de geluidssnelheid in lucht (288 K) opzoeken. 
Welke afstand legt het geluid af in 0,1 s? 
A 17 m 
B 34 m 
C 68 m 
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Roltrap 
 

 
 

3p 30 Een roltrap legt in 30 s een afstand van 12 m af. 
 Bereken de snelheid van de roltrap. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 31 De roltrap beweegt met constante snelheid naar boven. 
Op de roltrap staat een persoon met een gewicht van 700 N. 
Welke kracht oefent de roltrap uit op de persoon? 
A meer dan 700 N 
B 700 N 
C minder dan 700 N 
 
 

Grootheden en eenheden 
 

2p 32 In de tabel hieronder staan vier grootheden: spanning, stroomsterkte, energie en 
vermogen. 

 Kruis aan welke eenheid bij welke grootheid hoort. 
 
 A kWh V W 
spanning     
stroomsterkte     
energie      
vermogen     
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Elektronica 
 

1p 33 Hieronder staat het schema van een knipperlicht. 
 

+

-

9V

BC5478

T2

02

R4
100

R3
2k7

T1
8C5478

1N4148

D1R1

150k

R2

150k

C1
202

 
 

 Op welke spanning kan de schakeling worden aangesloten? 
 
..........................  volt 
 
 

1p 34 Hoeveel LED’s zijn er getekend in het schema? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
 

Blikjestelefoon 
 
 

1p 35 Suzan en Mario maken een blikjestelefoon. 
Twee blikjes zijn verbonden met een ijzerdraadje  
van 10 m lengte. 
Mario spreekt in het ene blik, Suzan luistert op 10 m 
afstand. 
Welk geluid bereikt Suzan het eerst? 
A het geluid door de lucht 
B het geluid door het ijzerdraadje 
C Het geluid door de lucht bereikt Suzan op hetzelfde 

moment als het geluid door het ijzerdraadje.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Krachtmeters 
 
Hieronder zie je vier krachtmeters getekend. 
 

 

1,0 N
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

10 N 100 N 3 N
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

 
 

 1 2 3 4 
 
 

1p 36 Welke krachtmeter wijst de grootste kracht aan? 
A krachtmeter 1 
B krachtmeter 2 
C krachtmeter 3 
D krachtmeter 4 
 

1p 37 Nico moet een kracht meten van ongeveer 5 N. 
Met welke krachtmeter kan hij de nauwkeurigste meting doen? 
A krachtmeter 1 
B krachtmeter 2 
C krachtmeter 3 
D krachtmeter 4 
 
 

einde  800045-2-723o* 
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700013-1-738o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 

Tijdvak 1 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
 

Fiets 
 

1p 1 Een fiets bestaat uit een metalen frame van buizen, twee wielen en nog een 
aantal onderdelen. 
Vroeger werd vaak staal gebruikt bij de productie van een fiets, tegenwoordig 
wordt steeds vaker aluminium gebruikt. 
Een van de hieronder afgebeelde onderdelen is gemaakt van aluminium. 
Welk onderdeel is dat? 
 

handvat band bagagedrager jasbeschermer 
A B C D 

 
 

Grondstoffen 
 

1p 2 De grondstof voor staal is ijzererts. 
IJzererts is een gesteente met ijzerverbindingen. 
Hoeveel kg ijzererts is er nodig om 5 kg staal te maken? 
A minder dan 5 kg  
B 5 kg 
C meer dan 5 kg  
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 

Pagina: 250Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700013-1-738o 3 lees verder ►►►

Batterijen  
 
 

+

_

+

_

+

_

+

_

 
 
 

1p 3 Een normale staafbatterij levert een spanning van 1,5 volt. 
In bovenstaande figuur zie je 4 staafbatterijen met elkaar verbonden. 
Op welke spanning brandt het lampje?  
A 1,5 volt 
B 3    volt 
C 4,5 volt 
D 6    volt 
 

1p 4 Op welke manier zijn de batterijen geschakeld? 
A in serie  
B parallel 
C op een andere manier 
 
 

Fietsen in het donker 
 

4p 5 Als je in het donker fietst, moeten je lampen branden. 
De voorlamp en de achterlamp zijn aangesloten op de dynamo (spanningsbron). 
Als één van de lampen kapot gaat, blijft de andere branden. 

 Teken hieronder het juiste schema van de spanningsbron en de twee lampen. 
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Motorrijden 
 
 
 

1p 6 Om op een motorfiets een bocht te maken, legt de berijder zijn 
motor ‘plat’, dat wil zeggen dat hij schuin door de bocht gaat.  
Zie de foto hiernaast. 
Door welke kracht wordt de motorfiets in de richting van de 
grond getrokken? 
A spierkracht 
B veerkracht 
C wrijvingskracht 
D zwaartekracht  
 
 

2p 7 Hieronder zie je de foto van de motorrijder nog een keer.  
De kracht die de motorrijder naar de grond toe trekt is 2500 N.  
Het aangrijpingspunt van de kracht is op de foto met een zwarte stip 
aangegeven.  
De krachtenschaal is 1 cm  500 N.   

 Teken deze kracht. 
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1p 8 De motor trekt op.  
De motor ondervindt een wrijvingskracht van 300 N. 
De nettokracht op de motor en de berijder is 2000 N. 
Hoe groot is de kracht die de motor levert? 
A   300 N 
B 1700 N 
C 2000 N 
D 2300 N 
 

2p 9 Tijdens het rijden ondervindt de motor verschillende tegenwerkende krachten. 
 Kruis in de tabel hieronder aan welke krachten tegenwerken. 

 
 werkt tegen 

aandrijfkracht  

luchtwrijving  

rolwrijving  

veerkracht  

 
 

Newton 
 

 
 
De bekende Isaac Newton liet zonlicht op een prisma vallen. 
Hij liet zien dat wit (zon-)licht uit verschillende kleuren licht bestaat.  
Dit zijn dezelfde kleuren die in de regenboog te vinden zijn. 
 

1p 10 In zonlicht komen ook andere soorten licht voor: infrarood en ultraviolet licht. 
Welke van deze soorten licht kan een mens niet zien? 
A alleen infrarood licht 
B alleen ultraviolet licht 
C zowel infrarood als ultraviolet licht  
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Scooter 
 
 

1p 11 Jan heeft op z’n verjaardag een rode scooter gekregen. 
De scooter staat in de zon. 
Waarom zien wij de kleur van de scooter als rood? 
A De lak absorbeert rood en kaatst alle overige kleuren 

terug. 
B De lak absorbeert alle kleuren en kaatst rood terug. 
C De lak absorbeert alle kleuren en kaatst niets terug. 
D De lak absorbeert niets en kaatst alle kleuren terug. 
 
 
 

Blokje ijs 
 
Jasper en Jeroen onderzoeken hoe snel een blokje ijs smelt. 
Een blokje ijs van 12 gram ligt in een grote bak met water uit de kraan. 
Ze meten om de 5 minuten de massa van het blokje ijs. 
In de tabel hieronder staan de resultaten. 
 

tijd (min.) massa (g) 
  0 12 
  5   6 
10   3 
15      1,5 
20      0,5 

 
3p 12 Zet de gevonden waarden in het diagram hieronder en teken de grafiek. 

 

0 5 10 15 20 25
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massa
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Pagina: 254Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
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Poetsmachine 
 
Johan heeft voor het poetsen van zijn auto een poetsmachine gekocht. 
Na het uitpakken van de machine leest Johan het instructieboekje. 
Hij ziet het volgende: 
 

 

TYPE AP4 
Krachtige 120 W stille motor 
3000 toeren/min  
Made in Germany 

 
 

1p 13 Johan leest: krachtige 120 W stille motor. 
Wat geeft deze 120 W aan? 
A de geluidssterkte 
B de spanning 
C de stroomsterkte 
D het vermogen 
 

1p 14 Op de foto kun je nog net een stukje van het snoer zien. 
Waarop moet Johan dit snoer aansluiten? 
A 120 W 
B 230 Volt  
C 3000 toeren 
 

3p 15 Johan is 2 uur bezig met het poetsen van zijn auto.  
 Bereken hoeveel kWh de poetsmachine in die 2 uur gebruikt. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Bolle lens 
 

1p 16 Peter doet een proef met een bolle lens. 
Een bolle lens maakt een scherpe afbeelding van een pijl op een scherm. 
Peter maakt een tekening van de opstelling op ware grootte. 
 

scherm 
 
 
 
 
Peter meet de voorwerpsafstand. 
Hoe groot is de voorwerpsafstand? 
A   2,0 cm 
B   4,5 cm 
C   9,7 cm 
D 11,7 cm 
 
 

Lenzenpracticum 
 

2p 17 Hieronder staat een tekening van twee lichtstralen die op een lens vallen. 
 Teken hoe de lichtstralen verder gaan. 
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Dubbelfocus 
 

1p 18 In een dubbelfocus bril zit een positieve en een negatieve lens in één glas. 
 

 
 
Jasper kijkt door een dubbelfocus bril naar de tekst op een spuitbus. 

 Welk gedeelte van het brillenglas is positief (+)? 
Zet een + teken in het juiste vakje. 
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Massa en dichtheid 
 

1p 19 Op de practicumtafel ligt een blokje. 
Van dit blokje wordt de massa gemeten. 
Met welk instrument meet je de massa van het blokje? 
A balans 
B maatglas 
C schuifmaat 
 

2p 20 De massa van het blokje is 54 g. 
Het blokje heeft een volume van 20 cm3. 
De dichtheid van het materiaal van het blokje bereken je met de woordformule 
hieronder. 
 
 dichtheid = massa : volume 
 
Hierin is dichtheid in g/cm3, massa in g en volume in cm3. 
 

 Bereken de dichtheid van het blokje in g/cm3. 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
 

1p 21 Van een ander blokje wordt ook de dichtheid bepaald. 
Het materiaal waarvan het blokje is gemaakt heeft een dichtheid van 8,5 g/cm3. 

 Van welk materiaal is dit blokje gemaakt? 
 
...........................................................................................................................  
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Hijsen 
 
 
 
 
 
 
Een kist hangt aan een takel. 
Zie de afbeelding hiernaast. 
In het touw (2) tussen beide katrollen werkt een kracht 
van 300 N. 
 
 
 
 

1p 22 Hoe groot is de kracht waarmee men aan het touw (1) 
moet trekken om de kist in evenwicht te houden? 
A 100 N 
B 150 N 
C 200 N 
D 300 N 
 

1p 23 Je kunt op verschillende manieren aan het touw trekken. 
In de afbeeldingen hieronder zijn twee manieren van trekken weergegeven. 
 

  
 A  B 
 
Wat is juist? 
A In situatie A is de kracht het grootst. 
B In situatie B is de kracht het grootst. 
C De kracht is in beide situaties even groot. 
 

1p 24 Men haalt bij het hijsen 5 m touw binnen. 
Hoeveel m gaat de kist omhoog? 
A 2,5 m 
B 5 m 
C 10 m 
 

1 2
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Snoeischaar 

 

    
 
 

3p 25 Mark knipt met een snoeischaar een tak van een boom. 
Zie de foto hierboven. 
De lengte van de steel is 60 cm. 
De lengte van de bek is 4 cm. 
De knipkracht van de snoeischaar wordt berekend met de woordformule 
hieronder: 
 
 knipkracht (N) = handkracht (N) x steellengte (cm) : beklengte (cm) 
 
Mark oefent een handkracht van 50 N uit op de steel van de snoeischaar. 

 Bereken de knipkracht in newton. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
 

steellengte beklengte
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Witgoed 
 
In een gezin wordt regelmatig een aantal apparaten gebruikt. 
Zie de tabel hieronder. 
 

 wasmachine sapcentrifuge wasdroger strijkijzer 

apparaat 

   

vermogen P = 3000 W P = 300 W P = 3000 W P = 1000 W 

 
 

1p 26 In welke van deze apparaten loopt bij gebruik de kleinste stroom? 
A wasmachine 
B sapcentrifuge  
C wasdroger 
D strijkijzer 
 

3p 27 Er mag maar 3680 W tegelijkertijd worden aangesloten op een groep. 
 Geef in de tabel hieronder aan welke apparaten je wel en niet tegelijkertijd 

kunt gebruiken. 
 
 wel niet 

wasmachine en sapcentrifuge   

wasmachine en wasdroger   

sapcentrifuge en strijkijzer   

wasdroger en strijkijzer   
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Werking van apparaten 
 

2p 28 De werking van sommige apparaten berust op ultraviolet licht en van andere op 
infrarood licht. 

 Zet achter de apparaten hieronder een kruisje in de juiste kolom. 
 

apparaat infrarood 
licht 

ultraviolet 
licht 

afstandsbediening 
 

  

zonnebank 

 

  

black light  

 

  

bewegingsmelder 
voor een buitenlamp 
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Nieuw snelheidsrecord 
 
 
 
 
De onbemande X-43A vloog in 2004  
tien maal de geluidssnelheid, 
zo’n 11 000 km/h.  
Met die snelheid vlieg je in een half uur van 
Amsterdam naar New York. 
 
 
 
 

3p 29 Bereken de afstand van Amsterdam naar New York. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

Gloeilamp 
 

1p 30 In een gloeilamp zit een metaaldraad die gaat gloeien als 
er voldoende stroom doorheen loopt. 
De temperatuur wordt daarbij zo hoog dat het draadje licht 
gaat uitzenden.  
Ondanks de hoge temperatuur mag de gloeidraad  
niet verbranden. 
Met welk gas kan de lamp gevuld zijn? 
A lucht 
B zuurstof 
C stikstof 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Afval scheiden 
 

2p 31 Johan en Loek ruimen de schuur en de tuin op. 
Ze overleggen wat ze met de ‘rommel’ moeten doen. 
In een folder van de gemeente zien ze waar ze het afval moeten laten. 
Hieronder zie je een gedeelte van de folder. 
 

 

 
 

 Waar hoort welk soort afval? 
Zet in de tabel hieronder kruisjes in de juiste kolommen. 

 
 papierbak KCA GFT glasbak 

tuinafval     

schoenendoos     

appelschillen     

wijnfles     

verfverdunner     

 

Oud papier en karton  Klein Chemisch Afval (KCA) 

Wel in papierbak Niet in papierbak  Wel bij het KCA Niet bij het KCA 
Cadeaupapier Behang  Accu’s Ammonia 
Computer uitdraaien Frisdrankverpakkingen  Batterijen Balpennen 
Enveloppen Foto’s  Kwastenreiniger CD’s en diskettes 
Kartonnen verpakking Koffiefilter  Kwikthermometer Foto’s 
Kranten  Luiers  Motorolie Lege spuitbussen 
Telefoonboeken Plastic  Spaarlampen Piepschuim 
Tijdschriften Zuivelverpakking  TL-buizen Viltstiften 
   Verf  

Groente-, fruit- en tuinafval  
(GFT-afval) 

 Glas 

Wel bij het GFT Niet bij het GFT  Wel in de glasbak Niet in de glasbak 
Bladeren Haren van mens en dier  Bruin glas Gloeilampen 
Gras Kattenbak-korrels  Flessen Kruiken van steen 
Kamerplanten Kurken   Gebroken glas Kristalglas 
Mest van huisdieren Lucifers  Groen glas Spiegels 
Onkruid  Papier   TL-buizen 
Theeblaadjes + zakjes Zand   Vlakglas 

einde  700013-1-738o* 
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700045-2-738o 

Examen VMBO-BB 

2007 
Tijdvak 2 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld 

twee redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de 
eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een 
gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede 
uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
 

Ontwerpen  
 

 
 
Door de vergrijzing van de bevolking komen er steeds meer fietsen  
voor oudere mensen.  
Daarbij is niet alleen het model van de fiets belangrijk, maar ook het gewicht. 
 

1p 1 Welk metaal zou een ontwerper kiezen, om een zo licht mogelijke fiets te 
bouwen? 
A aluminium  
B koper 
C nikkel 
D ijzer 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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Teclubrander 
 
 
 
Bij een practicum leert Piet een teclubrander aansteken. 
Om de brander veilig te kunnen aansteken, moet hij  
rekening houden met de stand van de gaskraan en de 
luchtregelschijf. 
 
 
 
 
 

1p 2 In welke van de onderstaande tekeningen staan de gaskraan en de 
luchtregelschijf juist getekend om de brander te kunnen aansteken? 
 

    

 A  B  C  D 
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Batterijen  
 
 

+

_

+

_

+

_

+

_

    
 
 

1p 3 Een normale staafbatterij levert een spanning van 1,5 volt. 
In bovenstaande figuur zie je 4 staafbatterijen met elkaar verbonden. 
Op welke spanning brandt het lampje? 
A 1,5 volt  
B 3    volt 
C 4,5 volt 
D 6    volt  
 

1p 4 Op welke manier zijn de batterijen geschakeld? 
A in serie 
B parallel  
C andere manier 
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Lampen en schakelaars 
 

4p 5 Twee lampen kunnen afzonderlijk worden aan- en uitgedaan met twee 
schakelaars. 
 

+ - + -

schema 1 schema 2 schema 3 schema 4

+ - + -

 
 
Hierboven zijn vier schema’s getekend. 
Sommige schema’s zijn goed, sommige schema’s zijn niet goed. 

 In welke schema’s zijn de schakelaars goed getekend en in welke niet? 
Zet in de onderstaande tabel kruisjes in de juiste kolom. 

 
 goed niet goed 

schema 1   

schema 2   

schema 3   

schema 4   
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Keukenweegschaal 
 
 
 
Lenie weegt op een keukenweegschaal 200 g rozijnen. 
Zie de foto hiernaast. 
 

1p 6 Hoeveel krachten werken er op de rozijnen? 
A 0 
B 1 
C 2 
D 3 
 
 
 

3p 7 200 g rozijnen komt overeen met een zwaartekracht van 2 N. 
Teken in de foto hieronder de zwaartekracht (2 N) op de rozijnen.  
Het aangrijpingspunt van de kracht is in de tekening met een stip aangegeven.  
De krachtenschaal is 1 cm  0,5 N.  
 
 
 
 

    
 
 

1p 8 Hoe groot is de nettokracht op de rozijnen als de weegschaal in evenwicht is? 
A 0 N 
B 1 N 
C 2 N 
D 4 N 
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Vuurtoren 
 

1p 9 De lens in een vuurtoren maakt van een  
divergerende bundel een bijna evenwijdige bundel. 
Zie de tekening hieronder. 
 
 

L

 
 
 
Welke lens kan hiervoor worden gebruikt? 
A een positieve lens 
B een negatieve lens 
C zowel een positieve lens als een negatieve lens 
 
 

Camera 
 

 
 
In een wegwerpcamera zit een eenvoudige lens. 
 
Op de foto hiernaast is zo’n camera van opzij gefotografeerd.  
De plaats van de lens in de camera en het filmvlak is met  
wit aangegeven. 
 
 

1p 10 Welke lens moet in de camera zitten om een scherpe afbeelding op het filmvlak 
te krijgen? 
 

   
A B C 
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Fotograferen in het donker 
 

 
 
In het donker kan men foto’s maken van voorwerpen die warmte uitstralen.  
Dit kan met een speciale camera die gevoelig is voor warmte. 
 

1p 11 Voor welke straling is zo’n camera vooral gevoelig?  
A infrarood  
B ultraviolet  
C zowel voor infrarood als voor ultraviolet  
 
 

Wielrenner 
 

1p 12 Wielrenner Bart Voskamp heeft een zwarte wieIrennersbroek. 
Hoe komt het dat wij die broek zwart zien? 
A Alleen de donkere kleuren van het licht worden 

geabsorbeerd. 
B Alle kleuren van het licht worden geabsorbeerd. 
C Alleen de lichte kleuren van het licht worden weerkaatst. 
D Alle kleuren van het licht worden weerkaatst. 
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Practicum 
 
Een bekerglas water met een temperatuur van 50 oC wordt gedurende 7 minuten 
verwarmd. 
Jenneke en Sterre meten elke minuut de temperatuur van het water. 
In de tabel hieronder staan de resultaten. 
 

tijd (min.) temp (oC) 

0 50 
1 60 
2 70 
3 80 
4 90 
5 98 
6 100 
7 100 

 
 

3p 13 Zet de gevonden waarden in het diagram hieronder en teken de grafiek. 
 
 

120

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

tijd (min)

temp
( C)

koken van water
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1p 14 Twee andere leerlingen meten het afkoelen van een glas water. 
De resultaten staan in het diagram hieronder. 
 
 afkoelen van water 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

tijd (min)

temp
( C)

 
 
 
Anne heeft twijfels bij de juistheid van de metingen. 
Ze vraagt klasgenoten om hun mening: 
− Auke zegt dat de temperatuur niet precies elke minuut is afgelezen. 
− Jelle zegt dat bij het afkoelen van water de temperatuur een grillig verloop 

heeft. 
− Petra zegt dat op een bepaald moment de temperatuur verkeerd is 

afgelezen. 
 
Wie heeft gelijk? 
A Auke 
B Jelle 
C Petra 
 
 

Pagina: 274Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-738o 11 lees verder ►►►

Bandschuurmachine 
 
Bart heeft voor het schuren van een parketvloer een bandschuurmachine 
gekocht. 
Na het uitpakken van de machine leest Bart het instructieboekje. 
Hij ziet het volgende: 
 

 
 

Krachtige 850 W motor   
280 m/min  
werkt op lichtnet (230V) 
elektronische snelheidsregeling 
TUV/GS/CE keurmerk 

 
 

 
 
 

2p 15 Hoe groot is het vermogen van de schuurmachine? 
 
............................................................................................................................ 
 
 

3p 16 Bart is 4 uur bezig met het schuren van de parketvloer.  
 Bereken hoeveel kWh de bandschuurmachine in die 4 uur gebruikt. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Lampen 
 

3p 17 Een accu heeft een spanning van 12 V. 
Vijf lampen worden één voor één apart aangesloten op de accu.  
De gegevens van de lampen staan in de tabel hieronder. 

 Wat gebeurt er?  
Zet achter elke lamp een kruisje op de juiste plaats. 

 
 

lamp lamp brandt 
goed 

lamp brandt  
niet of zwak 

lamp gaat 
 kapot 

    3 V / 0,5 A    

  24 V / 12 W    

  12 V / 60 W    

230 V / 10 W    

  12 V /   5 W    

 
 

Bijzondere weerstand 
 
 
 
Hiernaast is het schema van een 
elektronische thermostaat getekend. 
Daarin zit een temperatuurgevoelige 
weerstand. 
Deze weerstand hoort op de plaats van 
het grijze vlak te worden getekend. 
 
 
 
 

1p 18 Welke symbool moet op die plaats worden getekend? 
 

  -   
 A  B  C  D 

 

R1 R5

T2

K1 V5

H1 V6

R2

R4

R6

K1:1

?
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Krachten op een auto 
 

3p 19 Op een rijdende auto werken verschillende krachten. 
Drie van deze krachten zijn: 
− de aandrijfkracht (Fa) 
− de wrijvingskracht (Fw) 
− de zwaartekracht (Fz) 
 

 Teken deze drie krachten in de juiste richting in de tekening van de auto.  
Laat de krachten beginnen in de zwarte stip en schrijf de juiste letter bij elke 
kracht. 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 20 Als de auto rijdt, zijn er tegenwerkende krachten. 
Zijn de tegenwerkende krachten afhankelijk van de snelheid van de auto? 
A Nee, de tegenwerkende krachten zijn niet afhankelijk van de snelheid van de 

auto. 
B Ja, als de snelheid toeneemt, worden de tegenwerkende krachten groter. 
C Ja, als de snelheid toeneemt, worden de tegenwerkende krachten kleiner. 
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Schaatsrecord 
 
 
In 2006 waren in Turijn de Olympische 
Winterspelen.  
De Nederlandse Ireen Wüst behaalde een  
gouden medaille op de 3000 m. 
Ze reed die afstand in 4 minuten en 2 seconden 
(242 s). 
 

3p 21 Bereken haar gemiddelde snelheid. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

PC-7 Turbo Trainer 
 
 

1p 22 Voor de opleiding van piloten, gebruikt de 
Koninklijke Luchtmacht de  
Pilatus PC-7 Turbo Trainer. 
Tijdens een oefenvlucht legt het vliegtuig een 
afstand van 1000 km af. 
De tijdsduur tussen start en landing is 2,5 uur. 
Dit komt neer op 400 km/h. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
A De gemiddelde snelheid is 400 km/h.  
B De maximum snelheid is 400 km/h 
C De snelheid op elk moment tijdens de vlucht is 400 km/h 
 

1p 23 De maximale vlieghoogte van de Pilatus PC-7 is 7500 m. 
Een leerlingpiloot krijgt de opdracht om te stijgen van 1000 m naar maximale 
vlieghoogte. 
Hij moet dat doen met een stijgsnelheid van 500 meter/minuut. 
Na hoeveel minuten bereikt het toestel de maximale vlieghoogte? 
A   1,3 minuten 
B   7,5 minuten 
C 13    minuten 
D 15    minuten 
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Overheadprojector 
 
 
 
 
 
 
In de afbeelding hiernaast zie je een overheadprojector. 
De projector heeft een lens en een spiegel. 
Een lichtstraal gaat van de bron door de lens en via 
de spiegel naar het scherm. 
Er wordt een scherp beeld gevormd op het scherm. 
 
 

a

bc

 
 
 
 

1p 24 Hierboven zie je een schematische tekening van een overheadprojector. 
Er zijn drie afstanden aangegeven. 
Welke is de beeldafstand van de lens? 
A afstand a 
B afstand b 
C afstand c 
D afstand b + afstand c 
 
 

Frituurvet 
 

1p 25 Als een frituurpan na gebruik afkoelt, zal de vloeibare olie stollen tot vet. 
Vergelijk de aantrekkingskracht tussen de moleculen bij vloeibare olie en die bij 
het gestolde vet. 
Wat is juist? 
A De aantrekkingskracht tussen de moleculen bij vloeibare olie is gelijk aan 

die bij vet. 
B De aantrekkingskracht tussen de moleculen bij vloeibare olie is groter dan 

die bij vet.  
C De aantrekkingskracht tussen de moleculen bij vloeibare olie is kleiner dan 

die bij vet. 

spiegel

lens
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Thermosfles 
 

1p 26 Lia neemt op haar fietstocht een geheel stalen thermosfles mee. 
Deze is beter geschikt dan een thermosfles met een binnenkant van glas, die 
vaak in huis wordt gebruikt. 
Waarom is een geheel stalen thermosfles meer geschikt? 
A Staal is niet breekbaar, glas wel. 
B Staal geleidt de warmte minder goed dan glas. 
C Staal isoleert beter dan glas. 
 
 

Licht 
 
 
In zonlicht komen naast de kleuren van de regenboog ook andere soorten licht 
voor: ultraviolet en infrarood licht. 
 
 

1p 27 Welke van deze soorten licht kan een mens niet zien? 
A alleen infrarood licht 
B alleen ultraviolet licht 
C zowel infrarood als ultraviolet licht 
 

1p 28 Welke van deze soorten licht is warmtestraling? 
A alleen infrarood licht 
B alleen ultraviolet licht 
C zowel infrarood als ultraviolet licht 
 

1p 29 Je ligt op het strand. 
Waar wordt je bruin van? 
A alleen infrarood licht 
B alleen ultraviolet licht 
C zowel infrarood als ultraviolet licht 
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Twee schaduwen 
 

3p 30 Ali en Glenn staan in de buurt van een lamp. 
Van beiden wordt een schaduw op straat gevormd. 
Zie de onderstaande figuur. 
 

1 2 3 4

 
 
 

 Laat in de tekening met getekende lichtstralen zien op welke plaats zich de 
lamp bevindt. 

 
 

Pictogrammen 
 

2p 31 In het gootsteenkastje ziet Wim een paar flessen staan. 
Hij bekijkt de pictogrammen die erop staan. 
 

  
1 2 

 
 Wat betekenen deze pictogrammen? 

 
1 = ...................................................................................................................... 
 
2 = ...................................................................................................................... 
 
 

einde  700045-2-738o* 
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Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
woensdag 24 mei
9.00 – 10.30 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
  
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-661o 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 A 

B 
C 
D

X
A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

X
X

B  
 
 (1) (3)(2) 

 
 

 Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
BIJZIENDHEID 
 

  
 
 

1p  1 Mark kijkt op de torenklok hoe laat het is. 
Wat gebeurt er met zijn ooglenzen als hij daarna op zijn horloge kijkt? 
A Zijn ooglenzen worden boller. 
B Zijn ooglenzen worden minder bol. 
C Er gebeurt niets met zijn ooglenzen. 
 

1p  2 Omdat Mark niet altijd even goed ziet, gaat hij naar de oogarts. 
De oogarts zegt dat Mark een bril nodig heeft, omdat hij bijziend is. 
Wat betekent bijziend? 
A Zonder bril kun je alleen dichtbij scherp zien. 
B Zonder bril kun je alleen veraf scherp zien. 
C Zonder bril kun je dichtbij en veraf scherp zien, maar daartussen niet.  
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1p  3 Mark krijgt een bril met negatieve lenzen. 
Hij laat een evenwijdige lichtbundel op één van de brillenglazen vallen. 
In welk onderstaand plaatje zijn de lichtstralen achter de lens juist getekend? 
 

_

 

_

 

A B 

_

 

_

 
C D 
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FOTOCAMERA 
 
In de afbeelding hieronder zie je een gedeeltelijk opengewerkte spiegelreflexcamera. 
De cameralens bestaat uit 6 lenzen.  
In het voorste gedeelte van de cameralens zitten 3 lenzen. 
Zie afbeelding 2. 
 

 
  
 afbeelding 1 afbeelding 2 
 
 

1p  4  Hoeveel positieve lenzen zitten er in het voorste gedeelte van de cameralens? 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  5 In onderstaande tekening is de camera sterk vereenvoudigd getekend. 
Voor de camera staat een pijl PQ. 
De lens maakt een scherp beeld hiervan op het negatief achter in de camera. 
 
 
 

negatief

camera

lens

Q

P

 
 
 

 Teken het beeld van de pijl op het negatief. 
Laat in je tekening duidelijk zien op welke manier je dat doet. 
Zet bij het beeld de pijlpunt op de juiste plaats. 
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1p  6 In de lichtmeter van de camera zit een lichtgevoelige weerstand (LDR).  
Hieronder zie je drie symbolen van bijzondere weerstanden. 
Welk symbool stelt de LDR voor? 
 

A 
 

B 
-  

C 
 

 
 
ZONNEDAK 
 
Op de bloemententoonstelling Floriade 2002 stond een gebouw met het grootste 
zonnedak ter wereld. 
 

     
 
De installatie leverde een elektrisch vermogen van 2,3 MW. 
 

1p  7  Vul in: 2,3 MW = ..............................................W 
 
 

2p  8 In 2002 heeft het zonnedak 1 228 000 kWh energie geleverd. 
Het gemiddelde jaarverbruik van een huishouden bedroeg toen 4000 kWh. 

 Bereken hoeveel huishoudens in 2002 door het zonnedak een jaar lang van 
elektriciteit werden voorzien. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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ZONNEKLEP 
 
Sommige auto’s hebben een zonneklep aan de buitenzijde van de voorruit. 
Zie de foto. 
 

 
   
 
In de tekening hieronder is het zij-aanzicht van een auto met zonneklep getekend. 
Het zonlicht valt in de richting van de pijl op de voorruit. 
De ogen van de bestuurder zijn getekend als een stip. 
 
 

  
 
 

2p  9  Teken de lichtbundel die op de voorruit van de auto valt. 
 

1p  10  Laat in de tekening zien dat er geen rechtstreeks zonlicht valt in de ogen van de 
bestuurder. 

 
2p  11 Zonlicht bevat behalve zichtbaar licht ook nog andere soorten straling. 

 Noem twee andere soorten straling die ook in het zonlicht zitten. 
 
1 .......................................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................................... 
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HEEFT LUCHT MASSA? 
 
Met een balans wordt de massa van een glazen bol met lucht bepaald. 
Zie de figuur hieronder. 
 
 

 
 
 

2p  12 De balans wordt met massablokjes in evenwicht gebracht. 
 
 Inhoud doosje 

massablokje aantal 
100 g 1 

50 g 1 
20 g  2 
10 g 1 

5 g 1 
2 g 2 
1 g 1 

0,5 g 1 
0,2 g 2  
0,1 g 1 

 
De glazen bol met lucht heeft een massa van 54,7 g. 

 Vul in de tabel hieronder in hoe je met zo weinig mogelijk massablokjes 54,7 g kunt 
samenstellen. Gebruik hierbij de inhoud van het doosje. 

 

massablokje 100 g 50 g 20 g 10 g 5 g 2 g 1 g 0,5 g 0,2 g 0,1 g

aantal           

 
 

1p  13 Met een pomp wordt de lucht uit de glazen bol gezogen. 
Welke tekening geeft de juiste situatie na het pompen weer? 
 

 I IIIII  
 
A tekening I 
B tekening II 
C tekening III 
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KERSTBOOMVERLICHTING 
 

  
 

1p  14 Rudolf heeft kerstboomverlichting gekocht.  
De kerstboomverlichting bestaat uit een aantal in serie geschakelde lampjes.  
Op elk lampje staat 5 V / 0,7 W. 
De stroomsterkte door een lampje kun je berekenen met de woordformule hieronder. 
 
  stroomsterkte = vermogen : spanning  
 
Hoe groot is de stroomsterkte als het lampje op 5 V brandt? 
A 0,003 A 
B 0,14 A 
C 3,5 A 
D 7,1 A 
 

1p  15 De spanning van het lichtnet is 230 V. 
Een lampje brandt goed als er een spanning van 5 V over staat. 
Hoeveel lampjes moet je in serie aansluiten op het lichtnet zodat ze allemaal goed 
branden? 
A   46 
B 115 
C 230 
D Je kunt op geen enkele manier lampjes van 5 V aansluiten op het lichtnet. 
 

3p  16 Rudolf maakt op school de serieschakeling van de kerstboomverlichting na. 
Hij doet dat met een batterij en slechts twee lampjes. 

 Teken hieronder het schakelschema van de batterij met de twee lampjes.  
 Gebruik de juiste symbolen. 
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TILLEN 
 

1p  17 Willem gebruikt een houten balk om een zware kast aan één kant op te tillen. 
Hij oefent een kracht omhoog uit in punt P van de balk. 
Hieronder zijn twee manieren getekend waarop hij dat kan doen. 
 
 

P

 

P

 

 A  B 
 
Op welke manier kan Willem de kast met de kleinste kracht optillen? 
A op manier A 
B op manier B 
C Dat maakt niet uit, Willem moet bij beide manieren dezelfde kracht uitoefenen. 
 
 
GELEIDERS EN ISOLATOREN 
 

2p  18 Niet alle materialen zijn goede stroomgeleiders. 
Er zijn geleiders en isolatoren. 

 Welk materiaal is een geleider en welk materiaal is een isolator? 
Geef je antwoord met kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 

 
materiaal geleider isolator 

koper   

porselein   

rubber   

zilver   
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GRAAFWERKZAAMHEDEN 
 
Een kraanmachinist graaft met zijn kraan grond uit een put. 
 

          
 
 

Q
P

Z

 

 
 

1p  19 De graafbek hangt stil aan de kabel. Op de 
graafbek werkt een zwaartekracht van 20 000 N. 

 Hoe groot is de kracht in de kabel in punt P? 
 
............................................................................... 
 
 

3p  20  Teken de zwaartekracht in punt Z van de 
graafbek. 

 De krachtenschaal is 1 cm  5000 N. 
 
 

1p  21 De kabel loopt over een katrol.  
Er is geen wrijving in de katrol. 
Wat kun je zeggen over de kracht in de kabel bij P  
en de kracht in de kabel bij Q? 
A De kracht bij P is groter dan de kracht bij Q. 
B De kracht bij P is even groot als de kracht bij Q. 
C De kracht bij P is kleiner dan de kracht bij Q. 
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PRACTICUM 
 
Bij het practicum moeten leerlingen een schakeling maken, waarbij drie lampjes parallel 
zijn geschakeld.  
Door het sluiten van een schakelaar moeten de lampjes gaan branden. 
Eerst tekent Joep een schakelschema. Zie de figuur hieronder. 
 

+ -

lamp 1

lamp 2

lamp 3

       
 

1p  22 Wat voor soort schakeling heeft Joep getekend? 
A een parallelschakeling 
B een serieschakeling 
C een combinatie van parallel- en serieschakeling 
 

3p  23 Annemarie bouwt haar schakeling volgens het schema hieronder. 
 

+ -

lamp 1

lamp 2

lamp 3

  
 

Ze sluit de schakelaar. 
 Welk lampje is aan en welk lampje is uit?  

Geef je antwoord met kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 
 
lampje aan uit 

lamp 1   

lamp 2   

lamp 3   

+ -

lamp 1

lamp 2

lamp 3

 
1p  24 Een derde leerling sluit de lampjes aan zoals in het schema 

hiernaast. 
Wat kun je zeggen over de spanning over de lampjes? 
A De spanning over lampje 1 is groter dan over de andere lampjes. 
B De spanning over lampje 3 is groter dan over de andere lampjes. 
C De spanning over alle lampjes is even groot. 
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ADAPTER 
 
  
Met een adapter kun je sommige apparaten,  
die op batterijen werken, ook op het lichtnet 
aansluiten. 
Hieronder staat het typeplaatje van een adapter. 
 
 
 

 
 
 

1p  25 Als de adapter wordt aangesloten op het lichtnet (230 V), dan is hij geschikt voor 
apparaten die op 6 V werken. 
Welk onderdeel zorgt ervoor dat de spanning van 230 V naar 6 V gaat? 
A een condensator 
B een transformator 
C een transistor 
 

1p  26 Op het typeplaatje kun je zien dat de adapter gelijkspanning levert. 
Welk onderdeel heb je nodig om van wisselspanning gelijkspanning te maken? 
A een diode 
B een NTC 
C een variabele weerstand 
 

1p  27 Op het typeplaatje staat een groot aantal symbolen. 
Eén van de symbolen betekent dat de adapter dubbel geïsoleerd is. 

 Teken hieronder dat symbool. 
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WIELSLEUTEL 
 
Wielmoeren zitten soms erg vast.  
Met een wielsleutel draai je de moeren los.  
Op de foto’s hieronder zie je een wielsleutel die op drie manieren wordt gebruikt.  
Met je hand oefen je steeds een kracht uit op het uiteinde U van de staaf. 
    

   
  A       B        C 

 
1p  28 Op welke manier kun je met de kleinste kracht de moer losdraaien? 

A op manier A 
B op manier B 
C op manier C 
 
 
WERELD-UURRECORD 
 

1p  29 Leontien Zijlaard - van Moorsel verbeterde in oktober 2003 het wereld-uurrecord op de 
fiets. Zij reed in één uur een afstand van 46397 meter. 

 Hoe groot was haar gemiddelde snelheid in km/uur? 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

1p  30 Tijdens het fietsen zijn er tegenwerkende krachten. 
 Welke tegenwerkende kracht wordt kleiner als je een helm op 

hebt zoals op de foto hiernaast? 
 
....................................................................................................  
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HEER IN HET VERKEER 
 

1p  31 Sander fietst met een snelheid van 4 m/s. 
Hij ziet een kat oversteken en wil gaan remmen. 
Het duurt nog 0,4 s voordat hij werkelijk remt. 
Hoe heet deze tijd van 0,4 s? 
A reactietijd 
B remtijd 
C stoptijd 
 

3p  32 In die 0,4 s verandert zijn snelheid niet. 
 Bereken de afstand die Sander in die tijd aflegt. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
GELUIDSOVERLAST 
 
 

0
24
25
26
27
28
29
30
31

dubbel glasdubbel glas
gasgevuld

enkel glas
8 mm

enkel glas
4 mm

isolatie-
waarde
(dB(A))

isolatie glassoorten 
 
 
In het diagram hiernaast zie je 
hoe verschillende glassoorten 
geluid isoleren. 
 
 
 
 
 
 

1p  33 Welke glassoort isoleert geluid het beste? 
A enkel glas 4 mm 
B enkel glas 8 mm 
C dubbel glas gasgevuld 
D dubbel glas  
 

1p  34 Buiten zorgt het verkeer voor een geluidssterkte van 100 dB(A). 
Hoe groot is de geluidssterkte achter dubbel glas? 
A   26 dB(A) 
B   74 dB(A) 
C 100 dB(A) 
D 126 dB(A) 
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CONCERTZAAL 
 

1p  35 In een concertzaal in Rotterdam bleken de luisteraars op een bepaalde rij het geluid van 
het orkest 2 keer te horen: één keer van de voorkant en een korte tijd later van de 
achterkant. 

 Hoe noemt men het verschijnsel dat hiervan de oorzaak is? 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

3p  36 Het geluid van het orkest dat van de achterkant komt, heeft een weg afgelegd die 85 m 
langer is dan het geluid dat van de voorkant komt. 
In de zaal is de voortplantingssnelheid van geluid 340 m/s. 

 Bereken de tijd die het geluid nodig heeft om 85 m af te leggen. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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GELUIDSMETING IN EEN AUTO 
 

3p  37 Johan en Loek hebben in een autotijdschrift gelezen hoe men auto’s test op geluid.  
Dit gebeurt in stilstand met draaiende motor en bij verschillende snelheden. 
De geluidssterktemeter wordt daarbij tussen de bestuurder en de passagier voorin 
gehouden. 
Met de auto van Loek doen ze zo’n test. 
De metingen noteren ze in onderstaande tabel. 
 

snelheid 
geluidssterkte 

in dB(A) 
0 km/uur 68 

50 km/uur 70 

80 km/uur 75 

120 km/uur 77 

140 km/uur 78 
 

 Teken in het diagram hieronder de grafiek van de metingen. 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
snelheid (km/uur)

80

75

70

65

60

0

geluids-
sterkte
(dB(A))
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DISCO OP SCHOOL 
 

1p  38 Op de school van Janny en Kik wordt regelmatig een disco-avond gehouden. 
Janny en Kik hebben een zelfstandige opdracht over geluid. 
Ze besluiten om de geluidssterkte op de dansvloer te meten met een 
geluidssterktemeter. 
Midden op de dansvloer meten ze een geluidssterkte van 104 dB(A). 

 Zoek in je BINAS informatieboek op in welke zone dit geluid valt. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  39 In het lokaal ernaast kunnen leerlingen uitrusten en wat te drinken krijgen.  
Ook hier meten Janny en Kik de geluidssterkte.  
Ze meten een geluidssterkte van 92 dB(A). 
In het plaatje hieronder kun je zien hoe lang je bepaalde geluidssterktes kunt verdragen 
zonder kans op gehoorschade te ondervinden. 
 

 
 

 Hoe lang kunnen leerlingen in dit lokaal maximaal verblijven zonder kans op 
gehoorschade? 

 
............................................................................................................................................. 
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GELUIDSBARRIÈRE 
 

 
 
Een straaljager doorbreekt de geluidsbarrière.  
Op de grond hoor je even later een harde knal.  
Het vliegtuig vliegt dan sneller dan het geluid. 
De geluidssnelheid op deze hoogte is 330 m/s. 
 

2p  40 Het geluid doet er 3 s over om jou te bereiken. 
 Bereken op welke afstand de straaljager op dat moment vloog. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

2p  41 De straaljager vliegt sneller dan het geluid.  
De snelheid van het vliegtuig is 360 m/s. 

 Bereken deze snelheid in km/uur. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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In het diagram hieronder zie je hoe de geluidssnelheid verandert met de temperatuur. 
 

0 20 40 60 80 100 120
temperatuur (°C)

geluids-
snelheid

(m/s)

geluidssnelheid
400
390
380
370
360
350
340
330
320

0

 
 

1p  42  Hoe groot is de geluidssnelheid bij 40 °C? 
 
..........................................................................................................................................  
 

einde  600013-1-661o* 
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Examen VMBO-BB 

2006 
t 
 
 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 – 15.00 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600051-2-661o 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 A 

B 
C 
D

A 
B 
C 
D

X
X

A 
B 
C 
D

X B  
 
 (1) (3)(2) 

 
 

 Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
WASMACHINE 
 

1p  1 Hieronder is het typeplaatje van een wasmachine afgebeeld. 
 
 
 

230V/2500W ~ 50 Hz
type 245A25

KEMA
EUR

 
 
 

 Hoe groot is het vermogen van de wasmachine? 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  2 Op welk soort spanning moet de wasmachine aangesloten worden? 
A op gelijkspanning 
B op wisselspanning 
C op gelijkspanning of wisselspanning, dat maakt niet uit 
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3p  3 De motor van de wasmachine heeft een vermogen van 500 W. 
De motor draait een half uur tijdens het uitvoeren van een wasprogramma. 

 Bereken hoeveel kWh de motor tijdens dit wasprogramma opneemt. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

2p  4 Tijdens het volledige wasprogramma wordt er 4,2 kWh energie opgenomen. 
1 kWh kost € 0,14. 

 Bereken de kosten van dit wasprogramma. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  5 Om te voorkomen dat de metalen buitenkant onder spanning komt te staan, is de 
wasmachine voorzien van randaarde. 
Met welk symbool geeft men de aardverbinding (randaarde) aan? 
 

    

A B C D 
 
 

1p  6 Soms kan een wasmachine niet tegelijk met een wasdroger worden gebruikt. 
De zekering verbreekt dan de stroomkring. 
Waarom verbreekt de zekering dan de stroomkring? 
A Omdat de spanning in de stroomkring te groot is. 
B Omdat de stroomsterkte in de stroomkring te groot is. 
C Omdat de weerstand in de stroomkring te groot is. 
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PRACTICUM 
 

3p  7 Tijdens een practicum bepaalt Evert de weerstand van een potloodstift.  
Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Hij sluit de potloodstift aan op een spanningsbron. 
Hij meet de spanning en de stroomsterkte met een spanningsmeter en een stroommeter. 
In de foto hieronder zijn de spanningsbron, de potloodstift en de beide meters 
weergegeven. 

 Teken op de foto hieronder de draden zodat de juiste schakeling ontstaat. 
 

 
 
 

3p  8 Evert meet een stroomsterkte van 0,8 A bij een spanning van 12 V. 
Met een woordformule kan de weerstand van de potloodstift worden berekend. 
Zie het BINAS informatieboek, tabel 10. 

 Bereken met de juiste woordformule de weerstand in Ω van deze potloodstift. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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LAMPEN EN SCHAKELAARS 
 
 + -

lamp 1

lamp 2

 
 
Tijdens een practicumles krijgen Marja en Jan de opdracht  
de schakeling te bouwen volgens het schema hiernaast. 
 
 

1p  9 Hoeveel verbindingsdraden moeten zij tenminste gebruiken 
om de schakeling te bouwen? 
A 5 
B 6 
C 7 
 

1p  10 Als de schakeling gebouwd is, drukt Marja op de schakelaar. 
Welke lamp of lampen gaan branden? 
A alleen lamp 1 
B alleen lamp 2 
C beide lampen 
 
Marja en Jan krijgen een tweede schakelaar erbij.  
Ze moeten de schakeling zo veranderen dat beide lampen apart met de schakelaars  
in- en uitgeschakeld kunnen worden.  
In het schema hieronder is met cijfers aangegeven waar de schakelaars zouden kunnen 
zitten. 
 

+ -

1

34

2
 

 
 

1p  11 Op welke plaatsen in het schema moeten de schakelaars worden opgenomen, zodat de 
lampen onafhankelijk van elkaar kunnen worden aan- en uitgedaan? 
A op plaats 1 en 2 
B op plaats 3 en 4 
C op plaats 1 en 3 
D op plaats 2 en 4 
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ISOLATOR 
 

1p  12 Een isolator is een slechte geleider voor elektrische stroom. 
Dat heeft te maken met de weerstand van het materiaal. 
Wat kun je zeggen over de weerstand van een isolator? 
A De weerstand van een isolator is zeer groot. 
B De weerstand van een isolator is zeer klein. 
C De weerstand van een isolator verandert voortdurend. 
 
 
LANTAARN 
 
Jan loopt ‘s avonds op straat. 
De lantaarn brandt. 
Zie onderstaande figuur. 
 

 
 
 

2p  13  Teken de schaduw van Jan op de straat. Arceer de schaduw van Jan. 
 

1p  14 Wat gebeurt er met de schaduw van Jan als hij verder van de lantaarn afloopt? 
A De schaduw van Jan wordt korter.  
B De schaduw van Jan blijft even lang. 
C De schaduw van Jan wordt langer. 
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AFBEELDEN  
 

scherm onderdeel 1 voorwerp 

 
In de bovenstaande figuur zie je hoe een potlood wordt afgebeeld op een scherm. 
 

1p  15 Wat is onderdeel 1? 
A een bolle lens 
B een holle lens 
C een vlakke glasplaat 
 

1p  16 Wat voor lichtbundel loopt er van de punt van het potlood naar onderdeel 1? 
A convergente lichtbundel 
B divergente lichtbundel 
C evenwijdige lichtbundel 
 

1p  17 Je ziet dat het potlood op z’n kop wordt afgebeeld: onder en boven zijn verwisseld. 
Worden links en rechts ook verwisseld? 
A ja 
B nee 
C soms wel en soms niet 
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GLOEIDRAAD 
 

2p  18 Bij een practicumproef wordt de gloeidraad van een lamp afgebeeld op een scherm. 
In de tekening hieronder zie je de gloeidraad van een lamp, een bolle lens en een 
scherm. 
De gloeidraad wordt op het scherm scherp afgebeeld. 

 Laat met twee constructiestralen zien waar de onderkant en de bovenkant van de 
gloeidraad op het scherm komen.  

 
 

+

gloeidraad

scherm
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BROODROOSTER 
 
Op de foto zie je een broodrooster in werking. 
De gloeibuis geeft vooral warmte. 
 

 
 
 

1p  19 Wat voor soort licht straalt de gloeibuis vooral uit? 
A black light 
B infrarood licht 
C ultraviolet licht 
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FOUR SOLAIRE 
 
 

 

toren

 
 
In het zuiden van Frankrijk staat de ‘Four Solaire’. 
Letterlijk vertaald is dat ‘zonne-oven’. 
De installatie omvat onder andere een flatgebouw van 8 verdiepingen met aan één kant 
een grote holle spiegel (zie foto). 
De zonnestralen die op de holle spiegel vallen worden teruggekaatst. Zie tekening. 
De teruggekaatste lichtbundel komt samen op de toren voor de flat. 
 

2p  20 Het zonlicht wordt eerst opgevangen door een groot aantal draaibare vlakke spiegels. 
Deze weerkaatsen het zonlicht naar de holle spiegel op het flatgebouw. 
In de onderstaande afbeelding is dat schematisch weergegeven. 

 Teken in de onderstaande afbeelding de lichtstraal van de zon, die de vlakke spiegel 
in P treft en weerkaatst wordt naar de holle spiegel in punt Q. 

 

Q P 

vlakke spiegel 

  richting van
het zonlicht

holle spiegel 

 
 
 

1p  21 Hoe noemt men de lichtbundel van de spiegel naar de toren? 
A convergent 
B divergent 
C evenwijdig 
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VALPROEF 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  22 Toria doet een valproef. 
Ze laat van een hoogte van 1,25 m een munt vallen. 
Met een stopwatch meet ze de valtijd van de munt. 
De valtijd is 0,5 s. 

 Bereken de gemiddelde snelheid van de munt 
tijdens de val. 

 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  23 De snelheid van de munt neemt toe tijdens het vallen. 
Welke van de grafieken hieronder hoort bij deze valbeweging? 
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4
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A grafiek A 
B grafiek B 
C grafiek C 
 

1p  24 Toria herhaalt de proef met een papiersnipper.  
Na korte tijd valt de papiersnipper met constante snelheid naar beneden. 
Wat kun je zeggen over de netto-kracht op de papiersnipper in die situatie? 
A De netto-kracht op de papiersnipper is naar beneden gericht. 
B De netto-kracht op de papiersnipper is naar boven gericht. 
C De netto-kracht op de papiersnipper is dan gelijk aan 0 N.  
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2 SECONDEN AFSTAND 
 
 
 

Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat is in 2003 gestart met 
de publieks-campagne  
‘Houd 2 seconden afstand’.  
 
TV – spots, billboards en 
een internetsite wijzen op de 
gevaren van het bumperkleven. 
 
 
 

1p  25 Waarom moet je de ‘2 seconden afstand’ houden? 
A Die ‘2 sec.’ afstand heb je nodig om zonder ongelukken tot stilstand te komen. 
B Het duurt minstens ‘2 sec.’ voordat je gaat remmen. 
C Het duurt minstens ‘2 sec.’ voordat je voorligger gaat remmen. 
D Je moet altijd in ‘2 sec.’ tot stilstand kunnen komen. 
 
Verder staat er in het artikel de onderstaande tabel. 
 

snelheid remweg stopafstand 

  80 km/h 31 meter   64 meter 

  90 km/h 39 meter   77 meter 

100 km/h 48 meter   90 meter 

110 km/h 58 meter 115 meter 

120 km/h 69 meter 135 meter 
 

1p  26 In de tabel staat de stopafstand vermeld. 
De woordformule voor de stopafstand is: 
 
 stopafstand = reactieafstand + remweg 
 
Wat wordt er bedoeld met de reactieafstand? 
A de afstand die je nodig hebt om te stoppen 
B de afstand die je aflegt tussen het moment dat je iets ziet en gaat remmen  
C de afstand die je tijdens het remmen aflegt  
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3p  27  Teken in onderstaand diagram de grafiek van de stopafstand uitgezet tegen de 
snelheid. 
De gegevens staan in de tabel op de vorige bladzijde. 

 

0 60 70 80 90 100 110 120 130 140
snelheid (km/h)

stopafstand
(m)

140
130
120
110
100

90
80
70
60
50

0

 
 
 

1p  28 Op de snelweg rijden auto’s met een snelheid van 120 km/h. 
Hoeveel meter legt een auto in 2 seconden af bij een snelheid van 120 km/h? 
A   33,3 m 
B   66,7 m 
C 100,0 m 
D 133,3 m 
 

2p  29  Kruis in de onderstaande tabel aan welke oorzaken de reactietijd groter maken. 
 

oorzaak  

oververmoeidheid  

brildragend  

alcoholgebruik  

koffiegebruik  
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MP3-SPELER 
 

  
 
 

1p  30 Ronald wil nagaan of zijn MP3-speler gevaar oplevert voor zijn gehoor. 
Ronald krijgt een decibelmeter (geluidssterktemeter), waarmee hij de sterkte van het 
geluid uit zijn MP3-speler kan meten.  
Waar moet Ronald deze meter houden? 
A bij de oordopjes 
B bij de microfoon 
C bij de volumeknop 
 

2p  31  Zoek in het BINAS informatieboek op, vanaf welk geluidsniveau een apparaat gevaar 
oplevert voor het gehoor. 

 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  32 Wat gebeurt er als je je MP3-speler harder zet? 
A De geluidssterkte neemt af en de toonhoogte wordt hoger. 
B De geluidssterkte neemt toe en de toonhoogte wordt lager. 
C De geluidssterkte neemt toe en de toonhoogte blijft gelijk. 
D De geluidssterkte neemt af en de toonhoogte blijft gelijk. 
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GITAAR 
 
 
Op een gitaar zitten 6 snaren. 
Deze snaren zijn even lang, maar geven een verschillende toonhoogte. 
Op de hals zitten fretten: dit zijn metalen staafjes waar je de snaar tegenaan kunt 
drukken. 
Het trillende stuk van de snaar wordt daardoor korter.  
Zie de afbeelding hieronder. 
 
 

fret 

klankkast 

 
 
 

1p  33  Wat gebeurt er met de toonhoogte van een trillende snaar als die korter wordt 
gemaakt? 

 
............................................................................................................................................. 
 
 

1p  34 Aan het eind van de hals zitten draaiknoppen. 
Daarmee kun je de spanning van de snaar veranderen. 
Wat gebeurt er met de toonhoogte van een snaar als de spanning wordt vergroot? 
A Deze wordt lager. 
B Deze wordt hoger. 
C Deze wordt zachter. 
D Deze wordt harder. 
 

1p  35 Het geluid van een trillende snaar, zonder klankkast, is zeer zwak. 
Een gitaar heeft daarom een klankkast. 
Zie de afbeelding hierboven. 
Waardoor is het geluid van de snaar sterker als die op een klankkast gespannen zit? 
A De snaar trilt anders, waardoor het geluid sterker wordt. 
B De lucht in de kast trilt mee, waardoor het geluid sterker wordt. 
C De kast zorgt voor stevigheid, waardoor het geluid sterker wordt. 
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VLIEGTUIG 
 

1p  36 Jan hoort een vliegtuig overvliegen. 
Bij het horen van het geluid kijkt hij direct naar boven. 
Hij ziet dan het vliegtuig, maar niet op de plaats die hij verwacht. 

 Waarom ziet hij het vliegtuig niet op de plaats die hij verwacht? 
  
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
TRILFUNCTIE 
 

1p  37 Frank heeft voor z’n verjaardag een nieuwe mobiele telefoon gekregen. 
Hij leest in het instructieboekje dat dit toestel een trilfunctie heeft. 
Je kunt dan voelen of je wordt gebeld, zonder dat iemand het hoort. 
Wat is de toonhoogte van deze trilfunctie? 
A kleiner dan 20 Hz  
B tussen de 20 Hz en de 200 Hz 
C groter dan 200 Hz 
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ECHOMETINGEN 
 
Met ultrasoon geluid kan vanuit een schip de diepte van het water worden gemeten. 
De tijd die verstrijkt tussen het uitzenden van een geluidssignaal en het opvangen van het 
teruggekaatste signaal wordt gemeten.  
Dit heet een echometing. 
 
 

schip

echosignaal

vaarrichting

1
2

3  
 
 

1p  38 Het schip vaart op zee naar dieper water. Zie de tekening. 
Regelmatig wordt een signaal uitgezonden en de echo weer opgevangen. 
Men tekent een diagram van de plaats van het schip en het gemeten tijdsverschil. 
Hieronder zijn drie diagrammen getekend. 
Welk diagram geeft de metingen goed weer? 
 

tijds-
verschil

plaats van het schip
1 32

 

tijds-
verschil

plaats van het schip
1 32

 

tijds-
verschil

plaats van het schip
1 32

 

A B C 
 
 

1p  39 Op een bepaalde plaats is de waarde van de echometing 40 ms (0,040 s). 
De geluidssnelheid van geluid in zeewater is 1500 m/s. 
Wat is de diepte van de zee op die plaats? 
A 30 m 
B 40 m 
C 60 m 
D 80 m 
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KRACHT METEN 
 
 
 
 
 
 
 

1p  40 Op de foto hiernaast zie je een krachtmeter. 
Hoe wordt zo’n krachtmeter ook wel genoemd? 
A balans 
B veerunster 
C weegschaal 
 
 
 
 
 
 
 

1p  41 Aan de krachtmeter hangt een voorwerp met een gewicht van 1,75 N. 
In welke afbeelding is de aanwijzing van de krachtmeter juist? 
 

   
A B C D 

 
A in afbeelding A 
B in afbeelding B 
C in afbeelding C 
D in afbeelding D 
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3p  42 Aan een krachtmeter hangt een blokje met een gewicht 
van 2 N. 
Zie de foto hiernaast. 
De krachtenschaal is 1 cm  0,5 N 

 Teken in de figuur de zwaartekracht op het blokje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  43 Een voorwerp heeft een gewicht van 5 N. 
Johan heeft de beschikking over 2 krachtmeters met een  
meetbereik van 3 N. 
Hoe kan Johan hiermee het gewicht van het voorwerp meten? 
 

  
 foto 1   foto 2 
 
A als op foto 1 
B als op foto 2 
C Op geen van beide manieren is het gewicht van het voorwerp te meten. 
 

einde  
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500010-1-649o 

Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS tabellenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 30 mei

09.00 – 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

 Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
WATERPUT 
 

1p  1 Rosa klapt in haar handen boven een diepe put. 
Even later hoort zij het weerkaatste geluid. 
Hoe heet dit verschijnsel? 
A breking 
B echo 
C spiegeling 
 

1p  2 Rosa hoort het weerkaatste geluid 0,4 s nadat zij in haar handen klapte. 
De snelheid van geluid in lucht is 340 m/s. 
Hoe diep is de put? 
A   17 m 
B   68 m 
C 136 m 
D 170 m 
 
 
MARATHON 
 

1p  3 De marathon is een afstand van 42195 meter. 
In april 2002 werd de afstand gelopen in 2 uur, 5 minuten en 38 seconden (7538 s). 
Hoe groot was toen de gemiddelde snelheid van de loper? 
A 2,54 m/s 
B 4,22 m/s 
C 5,60 m/s 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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HAAKSE SLIJPER 
 

  
 
Op de foto hierboven zie je een haakse slijper. Daarnaast is het typeplaatje afgebeeld. 
 

1p  4 Op het typeplaatje staat op welke spanning de haakse slijper wordt aangesloten. 
Is deze spanning gelijkspanning, wisselspanning of maakt dat niet uit? 
A gelijkspanning 
B wisselspanning 
C Het maakt niet uit welke spanning je gebruikt. 
 

1p  5 De haakse slijper is voorzien van dubbele isolatie. 
Aan welk symbool op het typeplaatje kun je dat zien? 

 
A symbool A 
B symbool B 
C symbool C 
D symbool D 
 

3p  6 Het vermogen van de slijper is 450 W. 
 Bereken de hoeveelheid elektrische energie die de slijper in 2 uur gebruikt. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

2p  7 Sinds een aantal jaren is de netspanning van 220 V naar 230 V gebracht. 
Ook op 230 V werkt de slijper goed. 

 Wat gebeurt er met de stroomsterkte en het vermogen als je de slijper op 230 V laat 
werken in plaats van op 220 V? 
Zet twee kruisjes op de juiste plaats. 

 
 wordt kleiner blijft gelijk wordt groter 

stroomsterkte    

vermogen    

ISO

    A              B                C                  D 
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NOTENKRAKER 
 

1p  8 Een noot kraak je met een notenkraker. 
Hoe moet je de notenkraker vastpakken om met zo weinig mogelijk spierkracht de noot te 
kraken? 

 
A zoals op foto A 
B zoals op foto B 
C zoals op foto C 
 
 
REAGEREN EN REMMEN  
 
 

1p  9 Frank rijdt in zijn auto door de stad. 
Vóór hem springt het verkeerslicht op rood. 
Het duurt even voordat hij gaat remmen. 
Hebben reactietijd en snelheid beide invloed 
op de reactie-afstand? 
A nee, alleen de reactietijd 
B nee, alleen de snelheid 
C nee, geen van beide 
D ja, zowel de reactietijd als de snelheid 
 

2p  10 Frank rijdt met een snelheid van 12 m/s. 
Het licht springt op rood.  
Frank gaat remmen nadat hij nog 0,5 s met dezelfde snelheid is doorgereden. 

 Bereken hoeveel meter hij doorreed voordat hij ging remmen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  11 De stopafstand van een auto wordt berekend met de volgende woordformule: 
 
 stopafstand = reactie-afstand + remweg 
 
Ines rijdt harder dan Frank.  
Haar stopafstand is 35 m. 
De remweg bij deze snelheid is 20 m. 
Hoe groot is de reactie-afstand van Ines? 
A 15 m 
B 20 m 
C 35 m 
D 55 m 
 

2p  12 De remweg van Ines is 20 m. 
In het diagram hieronder kun je aflezen welke snelheid hierbij hoort. 

 Hoe groot was de snelheid van Ines? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  13 Een auto met passagiers heeft een grotere massa dan een auto met alleen een 
bestuurder. 
Frank vraagt zich af of dit invloed heeft op de remweg. 
In het diagram hieronder is driemaal de remweg bij verschillende snelheden getekend. 
Grafiek 2 hoort bij de auto met alleen de bestuurder. 

Welke grafiek geeft de remweg van de auto met passagiers aan? 
A grafiek 1 
B grafiek 2 
C grafiek 3 
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VERLICHTING 
 
In de badkamer zijn boven de spiegels twee lampen bevestigd.  
Deze zijn zo geschakeld dat je ze met dezelfde schakelaar aan en uit kunt doen. 
Als één van de lampen stuk gaat, blijft de andere branden. 
 

 
1p  14 Op welke manier zijn de twee lampen geschakeld? 

A in serie 
B parallel 
C in serie of parallel, dat maakt niet uit 
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GEHOORBESCHERMING 
 
Motorrijders hebben veel last van lawaai. Dit is het gevolg van windgeruis langs de helm. 
In de tabel hieronder staat hoe groot het geluidsniveau op een motor is bij verschillende 
snelheden. 
Het geluidsniveau wordt gemeten in dB(A). 
 

snelheid (km/uur) geluidsniveau (dB(A)) 
  80 90 
  90 92 
100 94 
120 98 

 
bron: www.motorfreaks.nl 
 

4p  15  Teken in het diagram hieronder de grafiek van het geluidsniveau en de snelheid.  
Kies zelf een geschikte schaalverdeling. 

 

 
1p  16 In welke zone van gehoorgevoeligheid valt het windgeruis bij snelheden boven de 

80 km/uur? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen 
 

2p  17  Welke twee maatregelen verminderen de kans op gehoorbeschadiging door 
windgeruis? Zet twee kruisjes op de juiste plaats. 

 

maatregel 
minder kans op 

gehoorbeschadiging 

andere bandenspanning  

ander wegdek  

lagere snelheid  

oordopjes  
 

90

60

geluids-
niveau
(dB(A))

snelheid (km/uur)
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STROOM UIT DE WOESTIJN 

 
Een Australisch energiebedrijf is op het idee gekomen om een gebied van 8 000 ha 
woestijn met glas te overdekken. Middenin het terrein komt een 1 kilometer hoge 
schoorsteen te staan. De ‘gevangen lucht’ onder het glas wordt erg warm en stijgt via de 
schoorsteen op.  
 

1p  18 Hoe komt de warmte van de zon vooral onder het glas? 
A door geleiding 
B door straling 
C door stroming 
 

1p  19 Hierboven staat dat de ‘gevangen lucht’ via de schoorsteen opstijgt. 
Waarom stijgt warme lucht op? 
A Omdat de dichtheid van warme lucht groter is dan de dichtheid van koude lucht. 
B Omdat de dichtheid van warme lucht kleiner is dan de dichtheid van koude lucht. 
C Omdat lucht bij verwarming minder uitzet dan de schoorsteen. 
 

1p  20 Het opwekken van elektriciteit op deze manier heeft voordelen voor het milieu. 
 Schrijf één voordeel op. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 Op de tekening staat dat de installatie tot 200 megawatt kan opwekken. 
Welke grootheid hoort bij megawatt? 
A elektrische stroom 
B energie(verbruik) 
C vermogen 
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GELUIDSSCHERM A27 
 
In opdracht van Rijkswaterstaat is langs de A27 ter hoogte van De Bilt een geluidsscherm 
gebouwd. 
 

 
1p  22 Op de foto kun je zien dat het scherm schuin naar achteren is geplaatst. 

Waarom is het scherm schuin geplaatst? 
A Het verkeerslawaai wordt dan naar boven weerkaatst. 
B Het verkeerslawaai wordt dan goed opgenomen door het scherm. 
C Het verkeerslawaai blijft dan beter op de weg hangen. 
 

1p  23 Een gedeelte van het geluidsscherm is voorzien van zonnepanelen. 
Het systeem kan 11 huishoudens van elektrische energie voorzien. 
Een huishouden heeft per jaar gemiddeld 3000 kWh elektrische energie nodig. 

 Hoeveel kWh levert het systeem per jaar? 
 
..........................................................................................................................................  
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AFKOELEN VAN KOFFIE 
 
Met een temperatuursensor wordt de temperatuur van een kopje 
koffie gemeten tijdens het afkoelen. De sensor is aangesloten op een 
computer. 
Op het computerscherm verschijnt het diagram met de grafiek van de 
temperatuur tijdens het afkoelen. 
 

 
1p  24 De koffie kun je goed drinken als de temperatuur onder 40 °C komt. 

 Na hoeveel minuten is dat? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  25 Na ongeveer 25 minuten verandert de temperatuur van de koffie niet meer. 
Waarom verandert de temperatuur van de koffie dan niet meer? 
A Omdat de temperatuur van de omgeving veel hoger is dan 20 °C. 
B Omdat de temperatuur van de omgeving ongeveer gelijk is aan 20 °C. 
C Omdat de temperatuur van de omgeving veel kleiner is dan 20 °C. 
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1p  26 Het experiment wordt herhaald met hetzelfde kopje, dezelfde hoeveelheid koffie en onder 
dezelfde omstandigheden. 
Na 5 minuten wordt er een scheutje melk uit de koelkast in de koffie gedaan. 
Daardoor krijgt de grafiek een ander verloop. 
Welk diagram geeft in dat geval de temperatuur van de koffie weer? 
 

 
A diagram A 
B diagram B 
C diagram C 
D diagram D 
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BUIZEN IN HET WEGDEK 
 
Rijkswaterstaat voert experimenten uit met buizen in het wegdek.  
Door de buizen stroomt water. In de zomer wordt zo het asfalt gekoeld. 
In de winter zorgt het water er voor dat het wegdek niet bevriest. 
Als de zon schijnt, kan de temperatuur van het asfalt hoog oplopen. 
In het diagram hieronder zie je de temperatuur van het asfalt gedurende drie zomerse 
dagen in 1999. 
 

 
1p  27 Hoe hoog is de temperatuur van niet gekoeld asfalt maximaal in deze drie dagen? 

A minder dan 55 °C 
B 55 °C 
C tussen 55 °C en 60 °C 
 

2p  28 In de zomer wordt het asfalt gekoeld.  
Op 29 juli om 12 uur is de verlaging van de temperatuur gelijk aan 5 °C. 

 Hoe groot is de maximale temperatuurverlaging van het asfalt op die dag? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 In het diagram zie je dat de temperatuur van het asfalt veel hoger wordt dan de 
buitentemperatuur. 
Waardoor wordt het asfalt opgewarmd? 
A Doordat de lucht boven het asfalt de warmte goed geleidt. 
B Doordat het water in de buizen stroomt. 
C Door de straling van de zon. 
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NTC-WEERSTAND 
 

3p  30 In het practicum wordt gemeten hoe de weerstand van een NTC verandert met de 
temperatuur. Om de meting te doen wordt de schakeling van het schema hieronder 
gebouwd. 
De NTC en de stroommeter zijn nog niet in het schema getekend. 
 

 
Op de open plaatsen moeten de NTC en de stroommeter worden getekend. 

 Teken de NTC en de stroommeter op de juiste plaatsen. 
Gebruik de juiste symbolen. 

 
2p  31 De NTC is aangesloten op 12 V en de stroommeter wijst 0,03 A aan. 

Met de woordformule hieronder bereken je de weerstand van de NTC. 
 
 weerstand = spanning : stroomsterkte 
 

 Bereken de weerstand van de NTC. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

 
2p  32 In de afbeelding hierboven is de weerstand van een NTC uitgezet tegen de temperatuur. 

 Hoe groot is de temperatuur als de weerstand van de NTC gelijk is aan 200 Ω? 
 
..........................................................................................................................................  
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SLEETJE RIJDEN 
 

2p  33 In Noorwegen gebruikt men sleden die worden voortgetrokken door een pony. 
De pony trekt met een horizontale kracht van 200 N aan de slee. 

 Teken de trekkracht van de pony op de slee langs de gestippelde werklijn. 
De krachtenschaal is 1 cm  50 N. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  34 De slee wordt met een constante snelheid door de sneeuw getrokken. 
Wat kun je zeggen over de wrijvingskrachten op de slee? 
A De wrijvingskrachten op de slee zijn groter dan 200 N. 
B De wrijvingskrachten op de slee zijn gelijk aan 200 N. 
C De wrijvingskrachten op de slee zijn kleiner dan 200 N. 
D Daar kun je niets van zeggen. 
 

1p  35 Even later trekt de pony met 150 N aan de slee. 
De wrijvingskrachten op de slee zijn op dat moment 160 N. 
Wat gebeurt er met de snelheid van de slee? 
A De snelheid van de slee neemt toe. 
B De snelheid van de slee verandert niet. 
C De snelheid van de slee neemt af. 
D Daar kun je niets van zeggen. 
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CENTRALE 
 

1p  36 Er bestaan verschillende soorten elektriciteitscentrales. 
De centrale die staat afgebeeld op de foto gebruikt uranium als grondstof. 
Wat voor soort centrale is er afgebeeld op de foto? 
A een conventioneel gestookte centrale 
B een kerncentrale 
C een warmtekrachtcentrale 

 
1p  37 Er wordt veel warmte geproduceerd in een elektriciteitscentrale. 

Een deel van deze warmte wordt afgevoerd in koeltorens die daardoor grote wolken 
uitstoten. Zie de foto. 
Waaruit bestaan deze wolken vooral? 
A vooral uit ijskristallen 
B vooral uit waterdamp 
C vooral uit waterdruppels 
D uit waterdamp en waterdruppels 
 

1p  38 De uitstoot van de centrale op de foto heeft geen invloed op het broeikaseffect. 
Welk gas heeft wel invloed op het broeikaseffect? 
A koolstofdioxide 
B ozon 
C stikstof 
D zuurstof 
 

2p  39 Er zijn centrales die broeikasgas uitstoten en centrales die dat niet doen. 
 Welke centrales stoten broeikasgas uit en welke niet? 

Zet kruisjes op de juiste plaatsen. 
 

centrale 
stoot 

broeikasgas uit 
stoot geen 

broeikasgas uit 

aardgascentrale   

kolencentrale   

waterkrachtcentrale   

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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MUZIEKINSTRUMENTEN 
 

1p  40 Door aan de knoppen (stemsleutels) te draaien, verandert een gitarist de spanning van de 
snaren. Zo stemt hij zijn gitaar. 

 
In de zin hieronder moet je twee keer het juiste woord kiezen.  

 Omcirkel de juiste woorden in de zin hieronder. 
 
 
Door de snaar                         te spannen, wordt de toon van de snaar                       . 
 
 
 

1p  41 Hieronder zie je een foto van een oude harp. 

 
 Welke snaren geven een hoge toon en welke snaren geven een lage toon?  

Vul in de hokjes het woord hoog of laag in. 

bron: ancientechoescd.com 

strakker 
 

slapper 

lager 
 

hoger 

einde 500010-1-649o* 
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Examen VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het Binas informatieboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

14.00 – 15.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

 Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte 
van de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
HEIEN 
 

 
 

1p  1 Op een bouwplaats is men bezig met heien. 
Werknemers zijn verplicht gehoorbeschermers te dragen. 
Dit staat op een groot bord aangegeven. 
Welk pictogram moet op dit bord staan? 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
A pictogram A 
B pictogram B 
C pictogram C 
D pictogram D 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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2p  2 Gehoorbescherming is verplicht op deze bouwplaats. 
Er is kans is op gehoorbeschadiging. 

 Tussen welke grenzen ligt het geluidsniveau in dat geval? 
Vul deze grenzen hieronder in. 

 
Het geluidsniveau ligt tussen                           dB(A) en                           dB(A). 
 
 

1p  3 Karel kijkt op een afstand naar de heimachine.  
Hij ziet het blok op de paal vallen en hoort kort daarna de klap.  
Waardoor komt dat? 
A Het geluid gaat langzamer dan het licht. 
B Het geluid gaat sneller dan het licht. 
C Dat is alleen zo wanneer er een echo is. 
 
 
FIETSCOMPUTER 
 
Een fietscomputer gebruik je om de snelheid en de afgelegde weg te meten. 
 

 
 
Op een spaak van de fiets is een magneet vastgemaakt. 
Op de voorvork zit een reedcontact.  
Als de magneet langs het reedcontact gaat, loopt er een stroompje door de fietscomputer.  
De juist ingestelde fietscomputer berekent dan de snelheid en de afgelegde weg. 
 

1p  4 Bij één omwenteling van het voorwiel legt de fiets 2 m af. 
De fietscomputer geeft een snelheid van 14,4 km/uur aan. 
Hoeveel omwentelingen per minuut maakt het wiel? 
A     120 omwentelingen per minuut 
B     240 omwentelingen per minuut 
C   7200 omwentelingen per minuut 
D 14400 omwentelingen per minuut 
 

1p  5 Dezelfde fietscomputer wordt overgezet op een fiets met een kleiner wiel. 
Geeft de fietscomputer nu de juiste snelheid aan? 
A Nee, er wordt een te lage snelheid aangegeven. 
B Ja, de juiste snelheid wordt aangegeven. 
C Nee, er wordt een te hoge snelheid aangegeven. 
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 foto A foto B 
 

1p  6 De magneet op de fietsspaak kan op verschillende plaatsen op de spaak worden 
gemonteerd.  
Zie de foto’s hierboven. 
Op foto A is de magneet dichtbij de velg vastgemaakt. 
Op foto B is de magneet dichtbij de as vastgemaakt. 
Wat geeft de fietscomputer aan als je de magneet op verschillende plaatsen monteert? 
A Als de magneet dichtbij de velg wordt gemonteerd, geeft de meter te veel aan. 
B Als de magneet dichtbij de as wordt gemonteerd, geeft de meter te weinig aan. 
C Dat maakt niet uit, alleen het aantal omwentelingen van het wiel is belangrijk. 
 
 
RADIATOR 
 

2p  7 De warmte van een radiator wordt door stroming door de gehele kamer verspreid. 
Met twee stippellijnen is in de figuur hieronder een begin gemaakt met het tekenen van de 
luchtstroming. 

 Teken de volledige luchtstroming en geef met een pijl de richting aan. 
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ANTARCTICA 
 

2p  8 In 1983 werd in Antarctica de laagste temperatuur op aarde gemeten: 89,6 °C onder nul. 
Dit komt overeen met een absolute temperatuur van 183,4 K. 

 Welke van de stoffen in de tabel hieronder zijn vast en welke zijn vloeibaar bij deze 
temperatuur? Zet kruisjes op de juiste plaats. 

 
stof vast vloeibaar 

alcohol   

benzine   

petroleum   

water   

 
1p  9 Deze lage temperatuur is moeilijk te meten met een vloeistofthermometer.  

Daarom gebruikt men hiervoor temperatuursensoren. 
Welk onderdeel zit in een temperatuursensor? 
A een kWh-meter 
B een LED 
C een NTC  
D een transformator 
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EEN KIJKJE IN DE METERKAST 
 
In de tekening hieronder zie je de elektrische onderdelen van een meterkast. 
 

    
 
 

1p  10 In de groepenkast zit voor elke groep een zekering en een groepenschakelaar. 
 Teken hieronder het symbool van een zekering. 
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2p  11 Twee onderdelen in de meterkast zijn er voor de veiligheid van de huisinstallatie. 
 Welke twee onderdelen zijn dat? 

Zet twee kruisjes op de juiste plaats in de tabel. 
 

onderdeel 

aardlekschakelaar  

groepenschakelaar  

kWh-meter  

zekering  

 
1p  12 In de tekening van de meterkast hiernaast zie je dat er vijf groepen zijn. 

Hoe zijn deze vijf groepen geschakeld? 
A in serie 
B parallel 
C Dat kun je niet weten. 
 

1p  13 In de meterkast zit ook een kWh-meter. 
Welke grootheid hoort bij de eenheid kWh? 
A elektriciteitskosten 
B energieverbruik 
C stroomsterkte 
 

1p  14 In de meterkast zie je ook een wandcontactdoos met randaarde. 
Waarvoor dient de randaarde? 
A Randaarde voorkomt kortsluiting. 
B Randaarde voorkomt overbelasting. 
C Randaarde is voor de veiligheid. 
 

1p  15 De deurbel is aangesloten op een beltransformator. 
Wat is het symbool van een transformator? 
 

  

 
 

 
 

A B C D 
 
A symbool A 
B symbool B 
C symbool C 
D symbool D 
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VIOOLSNAAR 
 

  
 A B 
 

1p  16 Op de twee foto’s hierboven strijkt Anneke dezelfde vioolsnaar aan. 
Als ze met haar vinger op de snaar drukt, wordt de snaar korter.  
Wat kun je zeggen over de toon in situatie A en in situatie B? 
A De toon in situatie A klinkt harder dan in situatie B. 
B De toon in situatie A klinkt zachter dan in situatie B. 
C De toon in situatie A klinkt hoger dan in situatie B. 
D De toon in situatie A klinkt lager dan in situatie B. 
 
 
GELUIDSBRONNEN EN GELUIDSONTVANGERS 
 

3p  17 In de tabel hieronder zijn zes voorwerpen genoemd.  
Sommige zijn geluidsbronnen, sommige zijn geluidsontvangers. 
Met kruisjes in de tabel kun je aangeven of het voorwerp een geluidsbron of een 
geluidsontvanger is. 

 Zet kruisjes in de tabel op de juiste plaats. 
 

 geluidsbron geluidsontvanger 

decibelmeter   

gitaar   

luidspreker   

oor   

keyboard   

microfoon   
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ECHOLOOD 
 

1p  18 Met een echolood bepaal je de diepte van een 
vaargeul. 
De geluidssnelheid van geluid in water is 1500 m/s. 
Na 0,02 s wordt de echo van het uitgezonden geluid 
opgevangen. 
Hoe diep is de vaargeul? 
A 7,5 m 
B 15 m 
C 30 m 
D 60 m 
 

2p  19 Het geluid dat wordt gebruikt voor echoloodmetingen bestaat uit trillingen. 
Deze trillingen gaan heel snel, ongeveer 50 000 trillingen per seconde. 
In het diagram hieronder zie je het gehoorbereik van de mens en van verschillende 
dieren. 
 
 

vleermuis

roodborstje

bruinvis

dolfijn

sprinkhaan

kat

kikker

hond

mens

100 500 1000 5000 10 000 50 000 100 000
trillingen per sec.  

 
 Schrijf twee dieren op die dit geluid kunnen horen.  

 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
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SPANNING EN STROOM BIJ EEN LAMPJE 
 
Bij een practicum meet Sjoerd de spanning en de stroomsterkte van een lampje. 
 

2p  20 Om de spanning en de stroomsterkte bij een lampje te meten, gebruik je de schakeling 
van het schema hieronder. 
 

     

+-

 
 
 
In het schema zijn de plaatsen van de spanningmeter en de stroommeter open gelaten. 

 Teken in het schema de spanningmeter en de stroommeter op de juiste plaats. 
Gebruik de juiste symbolen. 
 

1p  21 In het diagram hieronder heeft Sjoerd de stroomsterkte bij verschillende spanningen 
getekend. 
Bij een spanning van 5,0 V heeft Sjoerd de stroomsterkte verkeerd afgelezen. 
 

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

spanning (Volt)

stroomsterkte
(Ampére)

 
 

 Hoe groot is de stroomsterkte die Sjoerd heeft afgelezen bij een spanning van 5,0 V? 
 
..........................................................................................................................................  
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2p  22  Teken een vloeiende lijn door de meetpunten in het diagram. 
 

2p  23  Bepaal uit de grafiek de stroomsterkte die in werkelijkheid bij een spanning van  
5,0 V hoort. 

 
..........................................................................................................................................  
 

3p  24 De weerstand van een lampje is te berekenen met een formule.  
Zie tabel 10 in het Binas informatieboekje. 

 Bereken de weerstand van dit lampje bij een spanning van 10,0 V.  
 Gebruik de gegevens uit het diagram. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
ICE INTERNATIONAAL 
 

1p  25 De hogesnelheidstrein ICE Internationaal kan in Duitsland hoge snelheden halen. 
De afstand van Bonn naar Frankfurt wordt gereden in ongeveer een half uur. 
De afstand is 166 km. 
Hoe groot is de gemiddelde snelheid van de trein op dit traject? 
A ongeveer   83 km/uur 
B ongeveer 166 km/uur 
C ongeveer 332 km/uur 
 

1p  26 Wat kun je zeggen over de gemiddelde snelheid en de maximumsnelheid van de trein? 
A De gemiddelde snelheid van de trein is kleiner dan de maximumsnelheid van de trein. 
B De gemiddelde snelheid van de trein is gelijk aan de maximumsnelheid van de trein. 
C De gemiddelde snelheid van de trein is groter dan de maximumsnelheid van de trein. 
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TWEE LAMPEN 
 
Frits legt verlichting in zijn schuur aan. 
Hij kan kiezen tussen twee verschillende lampen. 
De ene lamp is een tl-buis en de andere is een gloeilamp. 
De tl-buis heeft een vermogen van 15 W en de gloeilamp heeft een vermogen van 75 W. 
Volgens de winkelier geven ze beide evenveel licht.  
Dit komt omdat het rendement van de lampen verschilt.  
Gebruik het Binas informatieboek, tabel 15. 
 

 
 

1p  27  Hoe groot is het rendement van een tl-buis (dun)? 
 
..........................................................................................................................................  
 

3p  28 De stroomsterkte van een apparaat wordt berekend met de woordformule hieronder. 
 
 stroomsterkte (A) = vermogen (W) : 230 (V) 
 

 Bereken de stroomsterkte in een tl-buis van 15 W. 
 

..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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IGLO 
 
 
 
 

1p  29 Eskimo’s bouwden vroeger een iglo van sneeuw om 
daarin te schuilen. 
Buiten kan de temperatuur dalen tot 40 °C onder nul.  
Binnen blijft het rond het vriespunt. 
Waardoor wordt het in de iglo niet zo koud als buiten? 
A De temperatuur van sneeuw is altijd rond het vriespunt. 
B Sneeuw geleidt de warmte. 
C Sneeuw isoleert. 
 

2p  30 De temperatuur in de iglo blijft rond het vriespunt. 
Om het toch wat behaaglijk te hebben, maken de eskimo’s een vuurtje in de iglo. 
Het vuur verwarmt de mensen in de iglo. 

 Door welke twee vormen van warmtetransport komt de warmte van het vuur vooral  
bij de mensen in de iglo? 

 Zet kruisjes achter die twee vormen van warmtetransport. 
 

warmtetransport  

geleiding  

straling  

stroming  
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VLOERVERWARMING 
 
 
 
 

2p  31 In een kamer met vloerverwarming is de 
temperatuur net boven de vloer hoger dan de 
temperatuur dichtbij het plafond. 
In de figuur hiernaast is de temperatuur op 
verschillende hoogten weergegeven. 
Bij elke hoogte in de kamer hoort een temperatuur. 

 Teken de punten uit de figuur in het diagram hieronder. 
 
 

  
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

hoogte (m)

temperatuur
(°C)

21,5

21,0

20,5

20,0

19,5

19,0

18,5

18,0

17,5

0

 
 

1p  32 Bij vloerverwarming is er een zwakke luchtstroom van de vloer naar het plafond. 
Dit kan komen doordat de dichtheid van de lucht bij de vloer anders is dan de dichtheid 
van de lucht bij het plafond. 
Wat is juist? 
A De dichtheid van de lucht bij de vloer is groter dan bij het plafond. 
B De dichtheid van de lucht bij de vloer is kleiner dan bij het plafond. 
C Dit heeft niets met de dichtheid van lucht te maken. 
 

18

19

20

21

2,50

1,80

1,50

0

hoogte
(m)

temperatuur
(°C)
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FIETSEN  
 
Peter rijdt op zijn fiets over een dijk met constante snelheid. 
Op een bepaald moment wijst de fietscomputer 18 km/uur aan. 
 
 

18
km/uur

 
 
 

3p  33  Bereken de afstand die Peter met deze snelheid in 10 minuten aflegt. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Tijdens het fietsen met constante snelheid zijn de tegenwerkende krachten totaal 50 N. 
Met hoeveel kracht moet de fiets vooruit worden bewogen om de snelheid constant te 
houden? 
A minder dan 50 N 
B 50 N 
C meer dan 50 N 
 

2p  35 Peter houdt op met trappen.  
De fiets gaat steeds langzamer, omdat alleen de tegenwerkende krachten nog werken. 

 Schrijf hieronder twee tegenwerkende krachten op. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 

Pagina: 350Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500040-2-649o 16 ga naar de volgende pagina 

SMELTPUNT 
 

1p  36 Een blokje van een onbekende stof wordt verwarmd en gaat smelten. 
Het smeltpunt is 505 K. 

 Welke stof is dit? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  37 Tijdens het smelten van de stof verandert de temperatuur niet. 
In een diagram is de temperatuur tegen de tijd uitgezet. 
Welk diagram geeft het proces van opwarmen en smelten juist weer? 
 
 
temp.

tijd tijd tijd tijd
A

temp.

B

temp.

C

temp.

D  
 
A diagram A 
B diagram B 
C diagram C 
D diagram D 
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TORENKRAAN 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3p  38 Aan de kabels van een torenkraan hangt een last met een gewicht van 2000 N. 
 Teken in de figuur hierboven de kracht van de last op de katrol.  

 De krachtenschaal is 1 cm  400 N. 
 
 
 

1p  39 De last van 2000 N hangt aan twee kabels. 
Zie de foto hiernaast. 

 Hoe groot is de kracht in elke kabel? 
 
............................................................................................  
 
 
 
 

einde 500040-2-649o* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS tabellenboek. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

9.00 – 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

  Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee 

redenen worden gevraagd geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee 
redenen kunnen punten opleveren. 

- Vermeld altijd de berekening. Als een gedeelte van de berekening goed is kan dat 
punten opleveren. Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 

- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
ZWERFVUIL 
 
 
De overheid voerde in 2003 de actie 
‘Nederland schoon’. 
De bedoeling was de hoeveelheid 
zwerfvuil te verminderen. 
Zij deed dit onder andere door het 
plaatsen van posters  zoals in de 
afbeelding hiernaast. 
 
 
 
 
 
 

1p  1 De meeste frisdrankblikjes bestaan voor een groot deel uit ijzer. 
Na een aantal jaren zal van het blikje niet veel meer over zijn. 

 Hoe noem je de chemische reactie waardoor van het blikje niet veel meer over blijft? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  2 Sommige frisdrankblikjes zijn van aluminium gemaakt.  
Deze blikjes blijven nog veel langer rondzwerven als je ze achterlaat in de natuur. 

 Hoe komt het dat aluminium blikjes nog veel langer blijven rondzwerven? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  3 De actie heeft ook de tekst: “Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak.” 
Behalve dat het veel netter staat als er geen afval op straat ligt, is er nog een groot 
voordeel van het in de afvalbak gooien van blikjes. 

 Schrijf dat voordeel op. 
 
..........................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 

Pagina: 354Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-649o 3 ga naar de volgende pagina 

FIETSVERLICHTING 
 
Een fiets is onder andere voorzien van 
een dynamo, een koplamp en een 
achterlicht.  
Hieronder zijn drie schakelschema’s 
getekend. G stelt de dynamo voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

G

figuur A

G

figuur B

G

figuur C  
 

1p  4 In welke figuur is het schakelschema van de fietsverlichting juist weergegeven? 
A in figuur A 
B in figuur B 
C in figuur C 
 
Op het lampje van het achterlicht staat: 6V; 0,05A 
Het vermogen van een lampje kan worden berekend met de woordformule: 
 
 vermogen = spanning x stroomsterkte 
   Hierin is vermogen in W, spanning in V en stroomsterkte in A. 
 

2p  5  Bereken het vermogen van het lampje bij 6 V. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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WATER EN IJS 
 

1p  6 Saïda zet een fles water in de koelkast om te laten koelen. 
Wat gebeurt er met de snelheid van de watermoleculen? 
A de snelheid van de watermoleculen blijft gelijk 
B de snelheid van de watermoleculen wordt groter 
C de snelheid van de watermoleculen wordt kleiner 
 

2p  7 De temperatuur in de koelkast wordt door een thermostaat op 4 oC gehouden. 
De temperatuur van het vriesvak is 6 oC onder het vriespunt. 

 In de thermometers hieronder is een gedeelte van de vloeistof in de buis al  
 weergegeven.  

Kleur in de thermometers hieronder de vloeistof in de buis tot de juiste temperaturen. 
 
 

vriesvak: 
 

 
 
 

koelkast: 
 
 

1p  8 Met welke thermometer kan Saïda de temperatuur van het vriesvak meten? 
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A met thermometer A 
B met thermometer B 
C met thermometer C 
D met thermometer D 
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1p  9 Een ijsblokje blijft drijven in water. Zie de foto. 
 

 
Waarom drijft ijs op water? 
A De dichtheid van ijs is kleiner dan de dichtheid van water. 
B De dichtheid van ijs is groter dan de dichtheid van water. 
C De dichtheid van ijs is even groot als de dichtheid van water.
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JAMPOT-OPENER 
 
De deksel van een nieuwe pot jam is vaak moeilijk open te draaien. 
Met een jampot-opener gaat dit gemakkelijker omdat je meer grip op de deksel hebt. Zie 
de foto. Er is nog een reden waarom het met een opener gemakkelijker gaat. 
 

 
 

2p  10  Leg uit wat de tweede reden is waarom het openen van een jampot gemakkelijker gaat 
met een opener. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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RECORDPOGING VRIJE VAL 
 
Hieronder staat een artikel over een recordpoging vrije val. Lees het artikel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p  11 Het opstijgen van de ballon naar 40 km hoogte duurt twee uur. 

 Bereken de gemiddelde snelheid van de ballon tijdens het opstijgen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Het artikel gaat verder met de volgende tekst: 

 
 
 
 
 
 

 
2p  12 Volgens wetenschappers bereikt de man na een tijdje een snelheid van 1224 km/uur. 

 Bereken deze snelheid in m/s. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Het laatste gedeelte van het artikel gaat over het pak dat de man aan heeft. 

 
 
 
 

 
1p  13 Tijdens de vrije val loopt de temperatuur op tot 65 oC. 

 Waardoor loopt de temperatuur op tijdens de vrije val? 
 
..........................................................................................................................................  

De Gelderlander  
woensdag 26 juli 2000  
 
Een Fransman wil binnenkort als eerste mens in vrije val de 
geluidsbarrière doorbreken. Hij laat zich door een weerballon op 40 
kilometer hoogte boven de aarde brengen om dan met zijn hoofd vooruit 
naar beneden te storten. 
Het opstijgen duurt twee uur. 

Volgens wetenschappers bereikt de man na 37 seconden een snelheid van 
1224 kilometer per uur, wat op die hoogte de geluidsnelheid is. De 
Fransman gaat daarna nog sneller. Op 7000 meter hoogte wil hij zijn 
parachute openen. In totaal duurt de val 8,5 minuut. 

De 54-jarige Michel Fournier trekt voor zijn recordpoging een speciaal 
pak aan, dat beschermt tegen temperaturen tot 110 oC. 
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SMELTPUNT 
 
Een blokje wordt verwarmd. Tijdens het verwarmen smelt het blokje. 
De temperatuur wordt in een diagram uitgezet tegen de tijd. 
Zie de figuur hieronder. 
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1p  14  Bij welke temperatuur begint de meting? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  15 Na enige tijd gaat de stof smelten en blijft de temperatuur een tijdje constant. 
 Om welke stof gaat het? 

 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  16 Wat is de toestand van de stof als het blokje 20 minuten is verwarmd? 
A vast 
B vloeibaar 
C vast en vloeibaar 
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STRAATLANTAARNS OP ZONNE-ENERGIE 
 
Overdag is er voldoende licht om via zonnecellen elektrische 
energie op te wekken. 
In de avond en nacht moeten straatlantaarns branden. 
Het lijkt dus onlogisch om straatlantaarns op zonne-energie te 
laten branden. 
Toch gebeurt dat wel, zie de foto hiernaast. 
 
 
 
 
 

1p  17 Op welke manier kan de overdag opgewekte energie worden opgeslagen? 
A in een accu 
B met een dynamo 
C met een transformator 
 

3p  18 De gebruikte zonnecellen hebben elk een oppervlakte van 1 m2. 
Op een mooie dag schijnt de zon gedurende 8 uur. 
De zonnecel levert gemiddeld 100 W per m2. 

 Bereken hoeveel kWh elektrische energie één zonnecel in 8 uur levert. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Van de opvallende zonne-energie wordt maar een gedeelte omgezet in elektrische 
energie. Dit heeft te maken met het rendement van de zonnecel. 
Zie de tabel hieronder. 

 
Rendement van verschillende soorten zonnencelle en -panelen (situatie begin 2001) 
Uitvoering Materiaal Omschrijving Maximaal 

rendement 

zonnecellen in 

laboratorium 

Typisch 

rendement 

commerciële 

zonnepanelen 

Cellen Monokristallijn silicium c-Si 25% 13-16% 

Cellen Polykristallijn silicium mc-Si 20% 12-14% 

Dunne film Amorf silicium a-Si 14% 6-8% 

Dunne film Koperindiumdiselenide CIS 19% 9-11% 

Dunne film Cadmiumtelluride CdTe 16% 7-9% 

Bron: Philips Solar 
 

1p  19  Welk materiaal levert het hoogste maximale rendement? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  20  Maak de zin hieronder af. 
 

Een belangrijk voordeel van het gebruik van zonnecellen …………………………………….. 
 
..........................................................................................................................................  
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SUPERGELEIDING 
 
Een docent deelt in de klas een krantenknipsel uit. Zie de tekst hieronder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p  21 In het knipsel staat dat lithium een metaal is. 

 Schrijf twee andere metalen op. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
 

1p  22 Verder gaat het over een temperatuur van 20 graden boven het absolute nulpunt. 
In het tabellenboek BINAS staan gegevens over het absolute nulpunt. 

 Hoeveel graden Celsius is het absolute nulpunt?  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  23 Bij een temperatuur van 20 graden boven het absolute nulpunt verliest het materiaal zijn 
elektrische weerstand volledig. 
Wat gebeurt er als materiaal zijn elektrische weerstand volledig verliest? 
A Het materiaal brandt door. 
B De stroom door het materiaal verliest geen energie. 
C De stroom door het materiaal kan in maar één richting lopen. 
 

1p  24 Sommige stoffen hebben een zeer hoge weerstand. 
Hoe noemen we die stoffen? 
A geleiders 
B isolatoren 
C transformatoren 

Lithium blijkt 
supergeleider 
Lithium, een van de simpelste metalen, 
lijkt sterk op waterstof en is een 
supergeleider. Bij afkoeling tot 20 
graden boven het absolute nulpunt 
verliest het zijn elektrische weerstand 
volledig. Dat melden Japanse 
onderzoekers in het blad Nature. 
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AFKOELEN 
 
In het natuurkundelokaal is het 20 oC. 
Twee leerlingen doen de volgende proef. 
Twee bekers, beker A en beker B, zijn beide geïsoleerd.  
Ze worden gevuld met water van 80 oC. 
Om de twee minuten meten de leerlingen de 
temperatuur van het water in de beide bekers. 
 
De wanden van beide bekers zijn geïsoleerd met verschillende materialen. 
Na 20 minuten heeft het water in beide bekers verschillende temperaturen. Zie de tabel 
hieronder. 

 
 
 
 
 

 
1p  25 Welk materiaal isoleert het beste? 

A het materiaal van beker A 
B het materiaal van beker B 
C Dat kun je niet weten. 
 
In de tabel hieronder staan de metingen van de temperatuur van beker A. 
 

Tijd (min.) Temperatuur (oC) 
Beker A 

0 80 
2 69 
4 59 
6 52 
8 46 

10 41 
12 37 
14 34 
16 31 
18 29 
20 27 

 

Tijd (min.) Temperatuur (oC) 
Beker A 

Temperatuur (oC) 
Beker B 

0 80 80 
20 27 31 

A B
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4p  26  Teken in het diagram hieronder de grafiek van het afkoelen van beker A. 
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1p  27 Marieke zegt dat de temperatuur van het water in de bekers op den duur gelijk wordt aan 
de temperatuur van het lokaal. 
Heeft Marieke gelijk? 
A Ja, de temperatuur van het lokaal en het water in beide bekers wordt gelijk. 
B Nee, het water in beker B blijft warmer dan de temperatuur van het lokaal. 
C Nee, het water in beker A wordt kouder dan de temperatuur van het lokaal. 
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NAGELKNIPPER 
 
Op de foto hieronder zie je een nagelknipper. 
De nagelknipper bestaat uit een hefboom, een bovenblad en een onderblad. 
Met de wijsvinger wordt een kracht van 2 N op de hefboom uitgeoefend. 
 

 
 

3p  28  Teken in de foto de kracht van de wijsvinger op de hefboom. 
 De krachtenschaal is 1 cm  0,5 N 
 
 

1p  29 Wat kun je zeggen over de kracht in punt P op het bovenblad van de knipper? 
A Deze kracht is kleiner dan de kracht die je met je hand uitoefent. 
B Deze kracht is even groot als de kracht die je met je hand uitoefent. 
C Deze kracht is groter dan de kracht die je met je hand uitoefent. 
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Voor de kracht waarmee de mesjes van de knipper op elkaar knijpen, geldt de volgende 
woordformule. 
 

 Kracht van de mesjes = kracht F x 2

1

l
l

 

Hierin zijn de beide krachten in N en 1l  en 2l  in cm. Zie de foto hieronder. 
 

 
 

2p  30 In de nagelknipper hierboven zijn de afstanden 1l = 8,1 cm en 2l  = 6,5 cm. 
 Bereken de kracht van de mesjes als de kracht F = 10 N. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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WASMACHINE 
 
Hieronder is het typeplaatje van een wasmachine afgebeeld. 
 

230V/2500W ~ 50 Hz
type 245A25

KEMA
EUR

 
 
1p  31 Hoe groot is het vermogen van deze wasmachine? 

A 50 Hz 
B 230 V 
C 2500 W 
 

1p  32 Op het typeplaatje hoort een symbool te staan dat betekent dat de machine geaard is. 
 Welk symbool is dat? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  33 Waarvoor wordt randaarde toegepast bij sommige apparaten? 
A Om te zorgen dat er geen kortsluiting komt. 
B Om te zorgen dat het apparaat niet wordt overbelast. 
C Om te zorgen dat het apparaat veilig te gebruiken is 
D Om de stroomsterkte in het apparaat niet te groot te laten worden. 
 

1p  34 De motor van de wasmachine is aangesloten op de spanningsbron. 
Met een schakelaar kun je de motor aan- en afzetten. 
Hieronder zie je getekende symbolen van de spanningsbron, de schakelaar en de motor. 
 
 

 
 
 
 
 

 
spanningsbron schakelaar motor 
 

 Teken hiervan een compleet schakelschema. 
 
 
 

M

Pagina: 368Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-649o 17 ga naar de volgende pagina 

IN VIJF MINUTEN NAAR DE OVERKANT 
 
Op 14 maart 2003 werd de Westerscheldetunnel geopend. 
 
Op de website van de tunnel staat dat reizen naar de overkant nog slechts 5 minuten in 
beslag neemt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3p  35 De tunnel is 6,6 km lang. 
 Bereken de gemiddelde snelheid van een auto die in 5 minuten door de tunnel reist. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

In 5 minuten naar de overkant 

De centrale ligging van de Westerscheldetunnel zorgt voor een snelle 
verbinding tussen de havensteden Vlissingen-Terneuzen-Gent. 
Nederland en België komen dichter binnen je bereik. 
Reizen via de Westerscheldetunnel neemt nog slechts 5 minuten in 
beslag. Met het veer kostte je dit vroeger een half uur. 
Geen wachttijden, snel passeren op het tolplein, in 5 minuten naar de 
overkant. Je bespaart tijd en geld 
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BOUWMATERIALEN 
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1p  36 Als een stof wordt verwarmd zet deze uit. Hoeveel die stof uitzet, hangt af van de soort 
stof, de afmetingen en de temperatuurstijging. 
In het diagram hierboven zie je van 5 verschillende materialen de uitzetting van een staaf 
van 1 meter bij een temperatuurstijging van 1 oC. 

 Welk materiaal zet bij gelijke lengte en temperatuurstijging het meest uit? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  37 Een raam bestaat uit een plexiglas ruit in een aluminium kozijn. 
Bij 20 oC past de ruit strak in het kozijn. 
Wat gebeurt er als de temperatuur stijgt tot 30 oC? 
A Het kozijn wordt kleiner. 
B De ruit wordt kleiner. 
C Het kozijn zet minder uit dan de ruit. 
D Het kozijn zet meer uit dan de ruit. 
 

1p  38 Je kunt ook ijzer of staal gebruiken voor het maken van kozijnen. 
Toch zie je meer aluminium kozijnen dan kozijnen van ijzer of staal. 
Dit komt omdat ijzer kan roesten 

 Schrijf een andere reden op waarom je meer aluminium kozijnen ziet. 
 
..........................................................................................................................................  
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GOOTSTEENONTSTOPPER 
 
 
Op een fles gootsteenontstopper staan 
twee pictogrammen. 
De tekst onder de pictogrammen is 
weggehaald. 
Zie de foto hiernaast. 
 

 
 

2p  39  Wat moet er onder deze pictogrammen staan? 
 
1  …………………………………………. 
 
2  …………………………………………. 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
2 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het BINAS tabellenboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord. 
 

 Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen 

worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen 
punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte van 
de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
AUTORIJDEN 
 

2p  1 Een auto trekt op bij een verkeerslicht. 
De aandrijfkracht is 2000 N. 
De auto ondervindt een totale tegenwerkende kracht van 500 N. 

 Teken in de figuur hieronder deze beide krachten en schrijf er bij welke kracht de 
aandrijfkracht is. 

 
 
 

 
 

1p  2 Hoe groot is de netto kracht op de auto? 
A 500 N 
B 1500 N 
C 2000 N 
D 2500 N 
 

2p  3 De auto ondervindt tijdens het rijden verschillende tegenwerkende krachten. 
 Noem twee van deze tegenwerkende krachten. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Veranderen de tegenwerkende krachten als de snelheid van de auto toeneemt? 
A Nee, als de snelheid toeneemt blijven de tegenwerkende krachten gelijk. 
B Ja, als de snelheid toeneemt worden de tegenwerkende krachten groter. 
C Ja, als de snelheid toeneemt worden de tegenwerkende krachten kleiner. 
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ELEKTRICITEIT IN HUIS 
 

1p  5 In het snoer van een lamp zitten twee draden. Zie de foto. 
Waarom zitten er twee draden in het snoer? 
A Om de lamp te aarden. 
B Om een gesloten stroomkring mogelijk te maken. 
C Om dubbele isolatie mogelijk te maken. 
 

2p  6 De draden in het snoer van een lamp zijn voorzien van isolatie. 
Zie de foto hiernaast. 

 Schrijf twee redenen op waarom stroomdraden  voorzien 
zijn van isolatie. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

 
1p  7 Met een dubbele schakelaar kun je twee lampen apart in- en 

uitschakelen. 
Welk schakelschema hoort bij deze installatie? 
 

A B

C D

spanningsbron spanningsbron

spanningsbron spanningsbron

 
 
A schakelschema A 
B schakelschema B 
C schakelschema C 
D schakelschema D 
 

1p  8 In de meterkast zitten zekeringen. 
 Teken het symbool van een zekering. 

 
..........................................................................................................................................  

Pagina: 374Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

400030-2-649o 4 ga naar de volgende pagina 

2p  9 Een elektrische installatie bestaat uit meerdere groepen. 
Een groep heeft een zekering van 16 A. 
De spanning van het lichtnet is 230 V. 
In tabel 10 van het BINAS informatieboek staan woordformules die bij elektriciteit horen. 

 Bereken met één van deze formules het maximale vermogen dat op deze groep kan 
worden aangesloten. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
IJZERERTS 
 

3p  10 In het westen van Afrika rijdt een ertstrein van 
het binnenland naar de kust.  
De trein rijdt in 16 uur de totale afstand van 700 
km. 

 Bereken de gemiddelde snelheid van de 
trein tijdens deze rit naar de kust. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  11 De trein is 2,5 km lang. 
Als de trein rijdt met maximumsnelheid passeert hij in 2,5 minuut.  
Hoe groot is de maximumsnelheid van de trein? 
A 50 km/uur 
B 60 km/uur 
C 62,5 km/uur 
 

2p  12 Een wagon kan maximaal 100 000 kg ijzererts vervoeren. 
Het volume van een vracht bereken je met de woordformule hieronder. 
 
 volume = massa : dichtheid 

Hierin is het volume in m3. 
 
De dichtheid van ijzererts is 2400 kg/m3. 

 Bereken het volume van 100 000 kg ijzererts. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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LAMP EN BATTERIJ 
 
In de zaklantaarn van Harry gaan twee batterijen. 
Elke batterij heeft een spanning van 1,5 V.  
De lamp brandt goed op een spanning van 3 V. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  13 Hoe moet Harry de batterijen in de zaklantaarn doen om de lamp goed te laten branden? 
 
 
 
A 
 

 
 
B 
 
 

 
 
C 
 
 
 

2p  14 De capaciteit van een batterij wordt berekend met de woordformule: 
 
 capaciteit = stroomsterkte x tijd 

Hierin is de capaciteit in Ampere-uur of Ah, de stroomsterkte in A en de tijd in 
uur. 

 
Jeannette doet een volle batterij in haar zaklantaarn. 
Een volle batterij heeft een capaciteit van 2,4 Ampere-uur (Ah). 
Er loopt een stroom van 0,3 A. 

 Bereken hoe lang het lampje op deze batterij kan branden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  15 Een NiCd-accu (oplaadbare batterij) is vijfmaal zo duur als een gewone batterij. 
Een NiCd-accu heeft een driemaal zo kleine capaciteit (0,8 Ah in plaats van 2,4 Ah).  
Als je zo’n accu vaak genoeg gebruikt dan wordt deze voordeliger dan een gewone 
batterij. 
Hoe vaak moet je een NiCd-accu tenminste opladen en gebruiken voordat deze 
voordeliger is dan een gewone batterij? 
A 2 keer 
B 3 keer 
C 5 keer 
D 8 keer 
E 15 keer 
 
 
PICTOGRAM 
 

1p  16 Op een bus met schoonmaakmiddel staat een pictogram. 
Op de foto hiernaast is het pictogram met een pijl aangegeven.  

 Wat betekent dit pictogram? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINCET 
 
Met een pincet kun je een postzegel vastpakken. 
Met je hand oefen je een kracht uit op de pincet. 
De pincet oefent een kracht uit op de postzegel. Zie de foto. 
 

 
 

1p  17 Wat kun je zeggen over de kracht van de hand op de pincet en de kracht van de pincet op 
de postzegel? 
A Deze krachten zijn even groot. 
B De kracht van de hand op de pincet is groter dan de kracht van de pincet op de postzegel. 
C De kracht van de hand op de pincet is kleiner dan de kracht van de pincet op de 

postzegel. 
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ROEST 
 
Het roesten van ijzer of staal is een groot probleem. 
 

 
 

1p  18 Wat voor proces is het roesten van ijzer of staal? 
A Roesten van ijzer of staal is een chemisch proces. 
B Roesten van ijzer of staal is een natuurkundig proces. 
C Roesten van ijzer of staal is een chemisch en een natuurkundig proces. 
 

1p  19 Een spatbord van corrosiebestendig metaal roest niet. 
 Schrijf een corrosiebestendig metaal op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
SPOORRAILS 
 
Tussen twee spoorstaven zit een tussenruimte. Zie de foto hieronder. 
 

 
 

1p  20 Wat kun je zeggen over de grootte van de tussenruimte in de winter en in de zomer? 
A In de winter is de tussenruimte groter dan in de zomer. 
B In de zomer is de tussenruimte groter dan in de winter. 
C De tussenruimte is in de winter even groot als in de zomer. 
 

1p  21 De twee spoorstaven zijn verbonden met draden. Zie de foto hierboven. 
Waarvoor dienen deze draden? 
A om de spoorstaven op hun plaats te houden 
B om te voorkomen dat de spoorstaven te veel uitzetten 
C om te voorkomen dat de spoorstaven te veel krimpen 
D om elektrisch contact tussen de spoorrails te maken

Pagina: 378Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

400030-2-649o 8 ga naar de volgende pagina 

STOFFEN 
 
Karel doet in het practicum onderzoek naar verschillende stoffen. 
Voor hem liggen de stoffen messing, porselein, steen en zink. 
 

1p  22 De eerste opdracht gaat over zink. 
 Bij welke temperatuur smelt zink? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23 Welke fase heeft zink bij 700 K? 
A Zink is vast bij 700 K. 
B Zink is vloeibaar bij 700 K. 
C Zink kan zowel vast als vloeibaar zijn bij 700 K. 
 

2p  24 De stoffen messing, porselein, steen en zink hebben verschillende dichtheden. 
 Schrijf in de tabel hieronder deze stoffen op in volgorde van dichtheid.  

Zet de stof met de kleinste dichtheid bovenaan. 
 
 stof 

1  

2  

3  

4  

 
1p  25 Van één van de stoffen uit de vorige vraag is geen smeltpunt gegeven. 

 Welke stof is dat? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
WATERDRUPPEL 
 

1p  26 Een druppel water blijft aan de kraan hangen. 
Zie de foto. 
Waarom blijft de druppel aan de kraan hangen? 
A Omdat de moleculen elkaar aantrekken. 
B Omdat de watermoleculen bij lage 

temperatuur niet snel genoeg bewegen. 
C Omdat de dichtheid van water kleiner is dan 

de dichtheid van het materiaal van de kraan. 
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OPHAALBRUG 
 
Een ophaalbrug kan met de hand worden 
geopend. 
Zie de foto hiernaast. 
 
 
 
 
 
 
Hieronder is de ophaalbrug schematisch 
getekend. 

ophangstaaf

A

contragewicht

draaipunt

 
 
 

3p  27 De brug gaat omhoog als door de ophangstaaf een kracht van 1500 N wordt uitgeoefend 
op de brug. 

 Teken de kracht van 1500 N in de ophangstaaf hierboven.  
 Gebruik als krachtenschaal 1 cm  500 N en laat de kracht aangrijpen in A. 
 

1p  28 Aan de bovenbalk van de brug is een contragewicht vastgemaakt. 
Wat is de reden dat er een contragewicht aan de bovenbalk is vastgemaakt? 
A De brug wordt daardoor steviger. 
B De brug kan dan met minder kracht aan de ketting worden geopend. 
C Anders zou de brug vanzelf open gaan. 
 

1p  29 De ketting waarmee je de brug opentrekt, is aan het uiteinde van het 
contragewicht vastgemaakt. Zie de foto hiernaast. 
Om de brug te openen moet je met een kracht van 100 N aan de 
ketting trekken. 
De ketting wordt nu dichter bij het draaipunt vastgemaakt.  
Hoe groot is nu de kracht waarmee je aan de ketting moet trekken om  
de brug te openen? 
A De kracht is kleiner dan 100 N. 
B De kracht is groter dan 100 N. 
C De kracht blijft 100 N. 
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GASVERBRUIK 
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Hierboven staan twee diagrammen. 
In het diagram links staat de gemiddelde temperatuur in oC van 1995 tot 2002. 
In het andere diagram staat het gasverbruik in m3 van de familie Smit in die jaren. 
 

1p  30  Hoe hoog was de gemiddelde temperatuur over 2001? 
Schrijf je antwoord op in hele oC. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  31 In de grafiek van het gasverbruik kun je aflezen dat in 1996 het gasverbruik van het 
huishouden het hoogst was. 

 Waarom was in 1996 het gasverbruik zo hoog? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  32 Om het gasverbruik te verminderen kunnen verschillende dingen worden gedaan. 
 Geef met een kruisje in de tabel hieronder aan of de maatregelen geschikt zijn of niet 

geschikt zijn om het gasverbruik te verminderen. 
 
maatregel geschikt niet geschikt 

dubbel glas laten zetten   

thermostaat hoger zetten   

spouwmuurisolatie aanbrengen   

ventileren   

 
1p  33 In sommige huizen wordt het gasverbruik verminderd 

door het plaatsen van een zonnecollector. Zie de foto. 
Een zonnecollector vangt energie van de zon op en zet 
deze om in warmte. 
Op welke manier krijgt de zonnecollector vooral zijn 
energie? 
A door geleiding 
B door straling 
C door stroming 
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SNELKOKER 
 
Janneke en Monique brengen 400 ml water met een begintemperatuur van 10 ºC met 
behulp van een snelkoker aan de kook. Tijdens het opwarmen noteren ze de temperatuur 
in onderstaande tabel: 
 
tijd in seconden temperatuur in ºC 

0 10 
20 25 
40 40 
60 55 
80 70 

100 85 
120 100 

 
 

3p  34  Teken in het diagram hieronder de grafiek die bij deze waarnemingen hoort. 
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Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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3p  35 De snelkoker heeft een vermogen van 2400 watt. 
Het water kookt na 2 minuten. 

 Bereken hoeveel kWh energie de snelkoker nodig heeft om 
het water aan de kook te brengen. 

 
 
 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  36 De snelkoker is gemaakt van kunststof. 
Daardoor kun je hem vastpakken zonder je hand te branden als er kokend water in zit. 
Welke eigenschap van kunststof zorgt ervoor dat je de snelkoker kunt vastpakken zonder 
je hand te branden? 
A Kunststof geleidt geen stroom. 
B Kunststof heeft een kleine dichtheid. 
C Kunststof isoleert. 
 

1p  37 Als je een elektrisch apparaat koopt, betaal je een  
verwijderingsbijdrage. 
Deze bijdrage wordt gebruikt om het apparaat na 
gebruik op een verantwoorde manier te recyclen. 
Hoe moet je het apparaat inleveren na gebruik? 
A in de afvalcontainer 
B in de GFT-container 
C inleveren bij een leverancier of een 

inzamelpunt 
 
 

einde 
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Examenopgaven VMBO-BB 
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 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het tabellenboekje. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

9.00 - 10.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 

 Open vragen 
- Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee  
 redenen worden gevraagd geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee  
 redenen kunnen punten opleveren. 
- Vermeld altijd de berekening. Als een gedeelte van de berekening goed is kan dat 

punten opleveren. Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op. 
- Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
AFVAL SCHEIDEN 
 
In veel plaatsen wordt het afval gescheiden ingezameld. 
Daarvoor gebruikt men vaak twee bakken. 
Eén bak is voor gft-afval, de andere bak voor overig afval. 
 

 
 

1p  1 Karel wil aardappelschillen bij het afval doen. 
Ook de plastic zak waarin de aardappels zaten, is afval. 
Wat mag hij in de gft-bak doen? 
A alleen de aardappelschillen 
B alleen de plastic zak 
C de aardappelschillen én de plastic zak  
D geen van beide 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3)X 
X 

A 
B 
C 
D 

   (1) 
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1p  2 Klein chemisch afval noemt men ‘kca’. 
Dat moet apart worden ingezameld. 
Karel wil glas, papier en verfresten weggooien. 
Wat valt onder kca? 
A glas 
B papier 
C verfresten 
D zowel glas, papier als verfresten 
 
 
PICTOGRAMMEN 
 
Op de verpakking van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn, staan pictogrammen. 
 

1p  3 Een voorbeeld van zo’n pictogram zie je hieronder. 
 

 
Wat betekent dit pictogram? 
A giftig 
B licht ontvlambaar 
C niet mengen 
D schadelijk/irriterend 
 

1p  4 Op een fles terpentine staat het onderstaande pictogram:  
 

 
 Noem naar aanleiding van dit pictogram een voorzorgsmaatregel als je terpentine 
gebruikt. Geef je antwoord hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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VAST OF VLOEIBAAR 
 
Een vrachtauto staat een tijd in de zon. 
Daardoor loopt de temperatuur in de auto op tot 45 °C. 
In de auto bevinden zich de stoffen: aluminium, kwik, paraffine en water. 

2p  5 In de tabel hieronder staan de smeltpunten van deze stoffen.  
 
 
 
 
 
 

 
 Zijn deze stoffen bij een temperatuur van 45 °C vast of vloeibaar? 

Geef je antwoord in de tabel hieronder door kruisjes te zetten op de juiste plaatsen. 
 
stof vast vloeibaar 
aluminium   
kwik   
paraffine   
water   

 
 

1p  6 ’s Nachts daalt de temperatuur in deze auto tot 10 °C. 
Water bestaat uit moleculen. Moleculen bewegen altijd. 
Vergelijk de snelheid van watermoleculen bij 10 °C en bij 45 °C. 
A Bij 10 °C is de gemiddelde snelheid van watermoleculen kleiner dan bij 45 °C. 
B Bij 10 °C is de gemiddelde snelheid van watermoleculen even groot als bij 45 °C. 
C Bij 10 °C is de gemiddelde snelheid van watermoleculen groter dan bij 45 °C. 
 
 

stof smeltpunt (°C) smeltpunt (K) 
aluminium 660 933 
kwik -39 234 
paraffine 52 325 
water 0 273 
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B
A

KURKENTREKKER 
 
Marieke maakt een fles wijn open. 
Ze heeft de kurkentrekker in de kurk gedraaid. 
Zie de afbeelding hiernaast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  7 Ze wil de kurk met zo weinig mogelijk krachtsinspanning uit de fles trekken. 
 Marieke kan bij A of bij B trekken. Leg uit waar ze het beste kan trekken. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
REMWEG 
 

2p  8 Hieronder staan twee zinnen over snelheid en remweg. 
 Vul in elke zin het juiste woord in. Kies steeds uit: ‘langere’ of ‘kortere’. 

 
• Een trein die 100 km per uur rijdt heeft een …………………… remweg dan een 

personenauto die 100 km per uur rijdt. 
 

• Een auto die 100 km per uur rijdt heeft op een nat wegdek een …………………… 
remweg dan op een droog wegdek. 
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STROOMDRADEN 
 

1p  9 Stroomdraden worden meestal gemaakt van aluminium of koper. 
 Welke eigenschap van deze materialen maakt ze geschikt om er stroomdraden van te 

maken? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  10 Hoogspanningskabels zijn dikke stroomdraden, waarop een hele hoge spanning staat. 
Hoogspanningskabels maakt men van aluminium en niet van koper. 
 

 Noem de reden waarom men voor hoogspanningskabels aluminium gebruikt en geen 
koper. Geef je antwoord hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  11 Hoogspanningskabels hangen aan stalen masten. 
Om hoogspanningskabels zit geen isolatie. 
Zij mogen geen contact maken met de stalen masten. 

 Noem een reden waarom een hoogspanningskabel geen contact mag maken met de 
mast. Geef je antwoord hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  12 Tussen de mast en kabels zitten isolatoren. Zie de onderstaande afbeelding. 
 

 
Is het materiaal glas een goede isolator? En porselein? 
A alleen glas 
B alleen porselein 
C geen van beide materialen 
D zowel glas als porselein 
 

1p  13 De spanning op een hoogspanningskabel kan wel 400 kilovolt zijn. 
 Hoeveel volt is 400 kilovolt? 

 Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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ZON IN DE KAMER 
 

2p  14 In de onderstaande afbeelding is een deel van een kamer en een tafel getekend. 
In de kamer zit een raam. Door dat raam valt zonlicht naar binnen. 
Een deel van het zonlicht is getekend. 

 Geef in de figuur aan welk deel van het tafelblad door het zonlicht wordt beschenen. 
Arceer of kleur dat deel. 

 

 
2p  15 Jan zet een glas water op het witte tafelblad. 

Het zonlicht schijnt door het glas water. 
Achter het glas zijn op de tafel de kleuren van een regenboog te zien. 

 Noem de 6 kleuren die je in een regenboog kunt zien. Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  16 In zonlicht zit ook straling die je niet kunt zien. 
Eén van die soorten straling zorgt ervoor dat je bruin wordt als je een tijdje in de zon zit. 
Hoe heet deze straling? 
A röntgenstraling 
B UV-straling 
C warmtestraling 
 

1p  17 In zonlicht zit ook infrarode straling. 
Sommige apparaten maken gebruik van infrarode straling. 

 Noem een apparaat dat van infrarode straling gebruik maakt. 
 Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

richting
zonlicht
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SCHROEF 
 

1p  18 Een schroef zit flink vast. 
Mieke heeft een schroevendraaier met een dun handvat en een schroevendraaier met 
een dik handvat. Zie de onderstaande figuur. 
 

 
Met welke schroevendraaier kan zij de schroef het makkelijkst losdraaien? 
A met de schroevendraaier met het dunne handvat 
B met de schroevendraaier met het dikke handvat 
C Het maakt niet uit welke schroevendraaier ze gebruikt. 
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AFBEELDING DOOR EEN LENS 
 

1p  19 Een lichtbron schijnt op een bolle lens.  
Achter de lens wordt een scherm geplaatst. 
Achtereenvolgens zet men het scherm op plaats 1, plaats 2 en plaats 3. 
Zie de afbeelding hieronder. 

 
Wanneer ziet het scherm eruit zoals in de onderstaande afbeelding? 

 
A Als het scherm op plaats 1 of 2 staat. 
B Als het scherm op plaats 1 of 3 staat. 
C Als het scherm op plaats 2 of 3 staat. 

 
1p  20 In de onderstaande afbeelding zijn 3 doorsneden van lenzen getekend. 

 

Welke van deze lenzen zijn positieve lenzen? 
A lens 1 en 2 
B lens 1 en 3 
C lens 1, 2 en 3 
D lens 2 en 3 

1 2 3

bolle lens scherm

lichtbron

1 2 3

P a g i n a :  3 9 3V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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STRALENGANG 
 

1p  21 Sanne heeft in een kartonnen koker één glazen voorwerp geplaatst. 
Ze laat een lichtbundel in de koker vallen. 
Achter de koker komen alle lichtstralen in één punt samen. 
Zie de onderstaande afbeelding. 
 

 
 
Hoe noem je de lichtbundel die uit de koker komt? 
A convergerend 
B divergerend 
C evenwijdig 
 

1p  22 Welk voorwerp bevindt zich in de koker? 
A een bolle lens 
B een glazen plaat 
C een holle lens 
D een vlakke spiegel 
 
 
EITJE KOKEN 
 

1p  23 Kim kookt in een pannetje een ei totdat het hard is.  
Wij bekijken twee dingen: 
1 het water gaat koken; 
2 het ei wordt hard. 
 
Is het koken van het water een chemische reactie?  
En het hard worden van het ei? 
A alleen het koken van het water 
B alleen het hard worden van het ei 
C het koken van het water én het hard worden van het ei  
D geen van beide 
 

1p  24 De eieren worden gekookt op een elektrische kookplaat. 
Kim gebruikt ‘groene stroom’.  
Kim zegt: ”Groene stroom belast het milieu minder dan gewone stroom.” 

 Ben je het met Kim eens? Kies voor ja of nee, en maak die zin af. 
 
Ja, omdat ........................................................................................................................... 
 
Nee, omdat ........................................................................................................................ 
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1p  25 De hoeveelheid elektrische energie die een kookplaat verbruikt kan worden berekend met 
de formule:  
  elektrische energie (kWh) = vermogen (kW) x tijd (h) 
 
Een kookplaat staat een half uur (0,5 h) aan en verbruikt 1 kWh. 
Hoe groot is het vermogen van de kookplaat? 
A 0,5 W 
B 2 W 
C 1,5 kW 
D 2 kW 
 
 
RADIOCASSETTERECORDER 
 
Kees heeft een radiocassetterecorder. 
Het apparaat kan op batterijen werken 
of op het lichtnet worden aangesloten. 
Op het apparaat staat een plaatje  
met gegevens.  
Dat plaatje is hiernaast afgebeeld. 

1p  26 Hoeveel batterijen moeten er in het apparaat? 
A 1 van 4 volt 
B 4 van 1 volt 
C 4 van 1,5 volt 
 

1p  27 Hoe groot is het vermogen van deze radiocassetterecorder? 
A   6 watt 
B 10 watt 
C 14 watt 
D 16 watt 
 
 

1p  28  Waaraan is op het plaatje te zien dat men het apparaat op het lichtnet kan aansluiten? 
 Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

4 BAND RADIO 
CASSETTERECORDER 
MODEL: TR-503 
16 TRANSISTORS          AC 230 V 
14 DIODES                             10 W 
1 THERMISTOR 
DC 6 V (”C”CELL x 4) 
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FIETSEN 
 
Carla maakt een fietstocht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  29 Zij oefent met haar been een kracht uit op het pedaal. 

Hoe heet die kracht? 
A spankracht 
B spierkracht 
C veerkracht 
D wrijvingskracht 
 

1p  30 Als gevolg van de kracht op het pedaal oefent het kettingblad in punt A een kracht uit op 
de ketting. Zie de onderstaande afbeelding. 

 

Vergelijk de grootte van de kracht op het pedaal met de grootte van de kracht in A op de 
ketting.  
A De kracht in A is kleiner dan de kracht op het pedaal. 
B De kracht in A is gelijk aan de kracht op het pedaal. 
C De kracht in A is groter dan de kracht op het pedaal. 
 

1p  31 Hoe noemt men de kracht die in deze ketting optreedt?  
A spankracht 
B spierkracht 
C zwaartekracht 
 

kracht

A

kracht

ketting
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1p  32 Carla rijdt een poosje met een constante snelheid. 
Om haar snelheid constant te houden, moet zij steeds kracht blijven uitoefenen op de 
trappers. Dat komt doordat één of meer krachten tegenwerken. 
Welke kracht is dat of welke krachten zijn dat? 
A alleen de luchtweerstand 
B alleen de rolweerstand 
C de luchtweerstand én de rolweerstand 
 

2p  33 Carla fietst 28 km. 
Zij doet daar 2 uur over. 

 Bereken de gemiddelde snelheid van Carla. 
 Geef je berekening en het antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
HUISBEL-INSTALLATIE 
 

2p  34 In de onderstaande afbeelding zijn schematisch de drie onderdelen getekend waaruit een 
huisbel-installatie bestaat. De zwarte stippen stellen de aansluitpunten voor. Tussen deze 
aansluitpunten moeten draden worden aangebracht. Als de drukschakelaar wordt 
ingedrukt, moet de bel werken. 
 

 
 

 Teken in de bovenstaande afbeelding de verbindingsdraden tussen de aansluitpunten 
van de transformator, de drukschakelaar en de huisbel. 

 
 

transformator bel

6 V

drukschakelaar

230 V
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EEN KILOWATTUURMETER 
 

3p  35 Een kWh-meter geeft aan hoeveel elektrische energie een gezin gebruikt heeft. 
In de onderstaande afbeelding zie je de kWh-meter van de familie Janssen. 
Links op 28 april 2002 en rechts 28 april 2003 (een jaar later). 
 

 
         28 april 2002       28 april 2003 
 
De prijs van 1 kWh is  € 0,14 (14 eurocent).  

 Bereken de elektriciteitskosten van de familie Janssen in dat jaar. 
 Geef je berekening en het antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
WIP 
 

1p  36 Bart en Kees gaan op een wip zitten. 
Bart heeft een massa van 45 kg, Kees een massa van 39 kg. 
Ze gaan allebei op een afstand van 2,5 m van het midden zitten. 
Is de wip dan in evenwicht? 
A ja 
B nee, Bart gaat naar beneden 
C nee, Kees gaat naar beneden 
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AUTORIJDEN 

 
 

2p  37 Een auto rijdt met constante snelheid.  
Naast de motorkracht zijn er twee tegenwerkende krachten. 
In de figuur hieronder is de motorkracht schematisch weergegeven. 

 Teken in de punten A en B van deze figuur de beide tegenwerkende krachten. 
    A 
  
  
 
 
  

B 
 

 
1p  38 In de grafiek hieronder is de remweg bij verschillende snelheden weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bij welke snelheid van de auto is de remweg 20 m? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  39 De kooiconstructie van de auto beschermt de passagiers tegen letsel bij een botsing. 
 Teken in het plaatje hieronder de kooiconstructie van de auto. 
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Examenopgaven VMBO-BB 
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 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1  CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Gebruik het tabellenboekje. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 15.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

 Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen 

worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen 
punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte van 
de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
ALUMINIUM 
 

1p  1 Bij het bouwen van auto’s wordt steeds meer aluminium gebruikt. Daardoor worden auto’s 
lichter. 

 Wat is het voordeel van lichtere auto’s voor het milieu? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  2 Velgen van auto’s worden vaker van aluminium gemaakt. 
Aluminium is licht en sterk. 
 

 
 

 Wat is nog een eigenschap van aluminium? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  3 Je krijgt twee plaatjes glimmend metaal. 
Het ene is gemaakt van aluminium en het andere van koper. 

 Waaraan kun je zien welk metaal het is? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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2p  4 Peter zegt dat koper eerder smelt dan aluminium. 

 Heeft Peter gelijk? Leg hieronder je antwoord uit.  
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BANDENSPANNING 
 

1p  5 In het instructieboekje van een scooter staat dat de bandenspanning regelmatig moet 
worden gecontroleerd. 
Met welke meter meet je de bandenspanning?  
A barometer 
B manometer 
C thermometer 
 

1p  6 Pia vindt dat haar scooter te veel benzine verbruikt.  
Ze ziet dat de bandenspanning te laag is en ze pompt de banden op. 
Ze denkt dat daardoor de rolwrijving afneemt. 
Heeft Pia gelijk?  
A Ja, de rolwrijving wordt kleiner. 
B Nee, de rolwrijving wordt groter. 
C Nee, dit heeft geen invloed op de rolwrijving. 
 

1p  7 Bij een lange rit neemt de temperatuur van de lucht in de band toe. 
Wat gebeurt er met de gemiddelde snelheid van luchtmoleculen in de band tijdens het 
rijden?  
A De gemiddelde snelheid van de luchtmoleculen in de band blijft gelijk. 
B De gemiddelde snelheid van de luchtmoleculen in de band wordt groter. 
C De gemiddelde snelheid van de luchtmoleculen in de band wordt kleiner. 
 
 
OOGONDERZOEK 
 
Jan moet bij de schoolarts komen voor een oogonderzoek. 
Uit het onderzoek blijkt dat Jan bijziend is. 
 

1p  8 Wat kan Jan zonder bril scherp zien?  
A alleen voorwerpen dichtbij. 
B alleen voorwerpen veraf. 
 

1p  9 Om alles scherp te kunnen zien heeft Jan een bril nodig. 
Welke lenzen moeten er in de bril gemonteerd worden? 
A positieve lenzen 
B negatieve lenzen 
C positieve lenzen en negatieve lenzen zijn beide mogelijk 
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EEN DIAPROJECTOR 
 

1p  10 Een diaprojector is een apparaat dat een klein plaatje (dia) vergroot weergeeft op een 
scherm. 
Daarom heeft een diaprojector een lens. 
Wat voor een soort lens is dat?  
A een positieve lens 
B een negatieve lens 
C een positieve of een negatieve lens, dat maakt niet uit 

 
1p  11 In de figuur hieronder is een schematische tekening te zien van de projector en het 

scherm.  
De beeldafstand en de voorwerpsafstand zijn in deze tekening met cijfers aangegeven. 
 

scherm

lens

dia

1 2

 
 

 Hoe groot is de beeldafstand in de tekening? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  12 De dia wordt scherp afgebeeld op een scherm. Op de dia staat een pijl. 
Zie onderstaande figuur. 
 

scherm

lens

dia

F F

 
 
 

 Teken in de figuur één constructiestraal van de punt van de pijl naar het scherm. 
 

2p  13  Teken ook het beeld van de pijl op het scherm in de figuur. 
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FRETBOOR 
 
Een fretboor is een handboor voor het maken van schroefgaatjes in hout.  
Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Het boren gaat gemakkelijker als je een schroevendraaier door het ‘oog’ van de boor 
steekt. 
In de foto’s hieronder zijn drie situaties weergegeven. 
 

   
   A B C 
 

1p  14 Op welke foto is de benodigde kracht het kleinst?  
A op foto A 
B op foto B 
C op foto C 
 
 
HOEFIJZER 
 

1p  15 Een smid is bezig om een hoefijzer gloeiend heet te maken. 
Welke straling zendt het hoefijzer uit?  
A black light 
B infraroodstraling 
C ultravioletstraling 
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HOGE SNELHEIDSTREIN 
 

 
 

1p  16 Er worden proeven gedaan met een zweeftrein. 
Een zweeftrein gaat met hoge snelheid over een speciaal aangelegde baan. 
De trein heeft geen wielen, maar zweeft. 
Welke kracht zorgt ervoor dat de trein zonder wielen op de baan blijft zweven?  
A magnetische kracht 
B veerkracht 
C zwaartekracht 
 

2p  17 Op het plaatje kun je zien dat de voorkant van de trein een ronde vorm heeft. 
Dit is belangrijk voor deze trein. 

 Leg uit waarom dit belangrijk is. Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
WASSEN EN STRIJKEN 
 
Jan en Els hebben de taken verdeeld. 
Els doet de was en Jan strijkt het wasgoed. 
Op een dag gebruikt Jan de strijkbout een half uur. 
Het opgenomen vermogen van de strijkbout is 800 W. 
 

 
 
3p  18  Bereken hoeveel elektrische energie in die tijd door de strijkbout wordt opgenomen. 

Geef je berekening en het antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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LAMPJES SCHAKELEN 
 
Hieronder zie je een schema met twee (signaal)lampjes en vier schakelaars. 
 

+ -

P
L1

L2
R

Q

S

 
 

1p  19 Hoe zijn de lampjes geschakeld? 
A in serie 
B parallel 
 

1p  20 Om alleen lampje 1 aan te doen moet je één of meer schakelaars sluiten. 
 

+ -

P
L1

L2
R

Q

S

 
 

 Welke schakelaar(s) moet(en) gesloten zijn om alleen lampje 1 te laten branden? 
 Vul kruisjes in op de juiste plaatsen in de tabel hieronder. 
 

 open gesloten
schakelaar P   
schakelaar Q   

 
 

1p  21 Alle schakelaars staan open. Vervolgens worden de schakelaars P en S gesloten. 
 

+ -

P
L1

L2
R

Q

S

 
 
Welke lampjes zijn aan?  
A beide lampjes  
B alleen lampje 1  
C alleen lampje 2  
D geen van beide lampjes 
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LICHTSCHAKELAAR 
 
Jan maakt een automatische lichtschakelaar voor de buitenlamp. 
Zie de afbeelding hieronder.  
 

+ -

230 Vbijzondere
weerstand

 
 
 

1p  22 In de schakeling zijn een relais opgenomen en een bijzondere weerstand. 
Welke bijzondere weerstand is in de schakeling opgenomen?   
A een LDR 
B een LED 
C een NTC 
 
 

1p  23  Teken hieronder het symbool van de bijzondere weerstand die je in de vorige vraag 
hebt gekozen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  24  Noem nog twee andere onderdelen die in het schema te zien zijn. Geef je antwoord 
hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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MAATBEKER 
 
In de keuken wordt vaak een maatbeker gebruikt om hoeveelheden af te wegen. 
Zie de afbeelding hieronder. 
 

 
 

1p  25 Je hebt gelijke massa’s suiker (S), meel (F) en rijst (R). 
Wat is de juiste volgorde van de volumes van klein naar groot?  
A meel, suiker, rijst 
B meel, rijst, suiker 
C suiker, rijst, meel 
D suiker, meel, rijst 
 
 
METEORIETEN 
 

1p  26 Meteorieten zijn stukken steen die door de ruimte bewegen. 
In de buurt van de aarde worden de meteorieten sterk aangetrokken. 

 Hoe heet de kracht die de aarde op de meteorieten uitoefent? Geef je antwoord 
hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  27 Als een meteoriet de dampkring van de aarde binnenkomt, wordt de meteoriet gloeiend 
heet en laat dan een lichtspoor na. 

 Welke kracht zorgt ervoor dat de meteoriet gloeiend heet wordt? Geef je antwoord 
hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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PRACTICUM 
 
 
 
Elina en Pieter krijgen van hun leraar een steentje.  
Ze moeten de massa en het volume van het steentje meten. 
 
 
 

1p  28 Eerst bepalen zij de massa. 
 Welk meetinstrument moeten zij daarvoor gebruiken? Geef je antwoord hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  29 Daarna bepalen zij het volume. 
Ze kunnen kiezen uit drie verschillende maatcilinders. 
Zie de tekeningen. 
Het steentje past in elk van de maatcilinders. 
 

cm3 cm3

200

100

200

100

400

300

600

500

cm3

200

100

400

300

600

700

500

900

1000

800

 
 
maatcilinder 1 maatcilinder 2 maatcilinder 3 
 
Met welke maatcilinder kunnen ze het nauwkeurigst aflezen?  
A maatcilinder 1 
B maatcilinder 2 
C maatcilinder 3 
D het maakt niet uit welke maatcilinder ze gebruiken 
 

Pagina: 411Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300030-649o 12 ga naar de volgende pagina 

SLAGBOOM 
 
Een slagboom blijft open staan. Zie de onderstaande foto. 
Het is de bedoeling dat de slagboom vanzelf dicht gaat nadat je hem hebt geopend. 
Het gewicht kan op de boom schuiven. 
 

 
 

1p  30 In welke richting moet je het gewicht schuiven zodat de slagboom vanzelf dichtgaat? 
A naar het draaipunt D toe 
B van het draaipunt D af 
 
 
SNELHEID METEN 
 
Els en Sarah willen bij hun school meten of automobilisten niet sneller rijden dan  
30 km/uur. Ze vragen hun lerares een stopwatch en een meetlint. Daarmee meten ze de 
afstand die een auto aflegt en de bijbehorende tijd. 
 

1p  31 Met welke woordformule kunnen ze de snelheid van een auto uitrekenen?  
A snelheid = afstand x tijd 
B snelheid = afstand : tijd  
C snelheid = tijd : afstand 
 

1p  32 Na een tijdje hebben ze van twee auto's de snelheid uitgerekend in m/s. 
Auto A reed 7 m/s. 
Auto B reed 8 m/s. 
Welke auto reed harder dan 30 km/uur?  
A geen van beide auto's 
B alleen auto B 
C zowel auto A als auto B 
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THINNER 
 

1p  33 Jordi heeft een klein beetje thinner overgehouden. 
Thinner is een middel om verf te verdunnen. 
Thinner is onder andere schadelijk bij inademing. 
Jordi besluit het in een flesje te doen en weg te zetten. 
Hij heeft een stickervel met de volgende pictogrammen: 
 

 
 
 
 
 
 

  A B C D 
 
Welk pictogram moet hij hiervoor op het flesje plakken?  
A pictogram A 
B pictogram B 
C pictogram C 
D pictogram D 
 
 
EEN VRACHTSCHIP 
 
Een sleepboot trekt een vrachtschip door een kanaal. 
De sleepboot trekt met een kracht van 60 kN. 
Op de krachtenschaal komt 1 cm overeen met 10 kN. 

 
1p  34  Teken in de figuur hierboven de kracht van de sleepboot op het vrachtschip. 

Laat de kracht aangrijpen in punt P. 
 

3p  35 Het kanaal is 7 km lang. 
De tocht duurt 0,5 uur. 

 Bereken hoe snel de sleepboot heeft gevaren. Geef je berekening en het antwoord 
hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

P

vrachtschip sleepboot
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LANTAARNPAAL 
 
Jeroen loopt ’s avonds op straat. 
Langs de weg staat een lantaarnpaal. De straatverlichting is aan. 
Zie de onderstaande tekening. 
 

 
 

2p  36  Teken in de tekening hierboven de schaduw van Jeroen op straat. 
 

1p  37 Jeroen loopt in de richting van de lantaarnpaal. 
Wat gebeurt er met de lengte van de schaduw van Jeroen op de straat?  
A De schaduw van Jeroen wordt langer. 
B De schaduw van Jeroen blijft even lang. 
C De schaduw van Jeroen wordt korter.
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NATUURKUNDEPRACTICUM 
 
Bij een practicumopdracht bepaalt Anneke de stroom door een weerstand bij 
verschillende spanningen. 
Ze krijgt de volgende onderdelen om dat te doen. 
 
onderdeel symbool 

spanningsbron (regelbaar 0 – 30 V) + -
 

weerstand  

spanningsmeter V  

stroommeter A  

verbindingsdraad  

 
1p  38  Teken hieronder het schema van de meetopstelling. 
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Anneke voert een aantal metingen uit. 
De meetwaarden staan in de tabel hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3p  39  Teken de meetpunten in het diagram hieronder.  
 

0,42

0,36

0,30

0,24

0,18

0,12

0,06

0
0 3 6 9 12 15 18 21 24

spanning (V)

stroomsterkte
(A)

 
 

1p  40  Welke meetwaarde heeft Anneke verkeerd afgelezen? Geef je antwoord hieronder. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 

1p  41  Teken de grafiek door de juiste punten in het diagram hierboven. 
 
 

3p  42  Bereken de weerstand bij het laatste meetpunt (18 V). 
Geef je berekening en het antwoord hieronder. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

spanning (V) stroomsterkte (A) 

0 0 
3 0,06 
6 0,12 
9 0,14 

12 0,24 
15 0,30 
18 0,36 
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NATUURKUNDE 

dJEXAMEN në.~rAU vBo B-EXAMEN 

Bij dit examen hoort een uitwerkblad. 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 

• meerkeuzevragen 
Er worden aan een vraag 0 punten toegekend indien 

geen antwoord is gekozen, of 
een onjuist antwoord is gekozen, of 
meerdere antwoorden zijn gekozen. 

0 open vragen 
Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen punten opleveren. 

200002-1 080 
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( 
\___ 

1p O 1 

2p • 2 

2p e 3 

2p e 4 

In Schotland is men al jaren op zoek naar een groot 
monster dat in het meer van Loch Ness zou zitten. 

Om te onderzoeken of het monster echt bestaat, 
zendt men geluidstrillingen naar de bodem van het 
meer. 
➔ Hoe groot is de snelheid van geluid in water? 

Stel dat men het monster van Loch Ness op deze 
manier vindt. 
Wat is juist? 

De snelheid van geluid (in m/s) 

in een aantal stoffen 

lucht 

olie 

staal 

water 

340 
1500 
5100 
1480 

A De tijd tussen het uitzenden en ontvangen van de geluidstrillingen is korter op de 
plaats waar het monster zit. 

B De tijd tussen het uitzenden en ontvangen van de geluidstrillingen is langer op de 
plaats waar het monster zit. 

Mensen kunnen tonen horen waarvan de frequentie ligt tussen 20 Hz en 20 000 Hz. 
Wat verstaat men onder een frequentie van 20 Hz? 
A 20 trillingen per seconde 
B 20 trillingen per minuut 
C 20 trillingen per uur 
D Geen van bovenstaande antwoorden is juist. 

In de figuur hiernaast is het frequentiebereik van de 
mens en enkele diersoorten weergegeven. 

Kees beweert dat een bruinvis hogere frequenties 
kan horen dan een mens. 
Is deze bewering juist of onjuist? 
A juist 
B onjuist 

2p • 5 Peter beweert dat een mens lagere frequenties kan 
horen dan een krokodil. 
Is deze bewering juist of onjuist? 
A juist 
B onjuist 

------► frequentie (Hz) 

2p O 6 Te harde geluiden op het werk kunnen geluidsoverlast veroorzaken. 

1080 

Volgens de Arbo-wet mag je maar 4 uur achter elkaar blootstaan aan een geluidssterkte 
van 85 dB. 
➔ Noem twee mogelijkheden om geluidsoverlast te verminderen. 

2 ga naar de volgende pagina 
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3p O 7 Er bestaan natuurlijke lichtbronnen en kunstmatige lichtbronnen. 

2p • 8 

2p • 9 

Op het uitwerkblad staat een tabel met drie lichtbronnen. 
➔ Zet in die tabel een kruisje op de juiste plaats. 

Fatima doet een practicumproef. Ze maakt een scherp beeld van een kaars op een 
scherm. Zie onderstaande figuur. 

Wat voor soort lens heeft Fatima gebruikt? 
Is het beeld op het scherm vergroot of verkleind? 

lens beeld 
A bol verkleind 
B bol vergroot 
C hol verkleind 
D hol vergroot 

Hoe groot is de voorwerpsafstand in haar opstelling? 
A 23 cm 
B 37 cm 
C 43 cm 
D 60 cm 

3p O 10 Een lens maakt van een lichtbron L een scherpe afbeelding B. 
Zie de figuur op het uitwerkblad. 
➔ Construeer in deze figuur de plaats van het brandpunt van de lens en geef dit 

brandpunt aan met de letter F. 

2p • 11 Je staat voor een oversteekplaats en ziet een auto dichterbij komen. 

1080 

Wat gebeurt er met je ooglens tijdens het kijken naar de auto? 
A de ooglens wordt boller 
B de ooglens wordt platter 
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2p O 12 Er zijn verschillende soorten straling. 
➔ Vul op het uitwerkblad de juiste woorden in. 

Bekijk de figuur en lees de tekst in de figuur. 

2p O 13 In de tekst staat dat de lasergun snelheden tot 320 km per uur kan meten. 
➔ Hoeveel meter legt een auto die deze snelheid heeft in één seconde af? 

De lasergun zendt infrarode lichtbundels uit en ontvangt ze korte tijd later weer terug. 

2p • 14 De politie beweert dat onze ogen niet gevoelig zijn voor infrarood licht. 
Is deze bewering juist of onjuist? 
A juist 
B onjuist 

1p O 15 Waarom moeten de nummerborden van auto's van reflecterend materiaal zijn? 

1p O 16 Sommige automobilisten hebben een 'verstoorder' achter het nummerbord. (Dat is 
verboden!) 
Daardoor kan een lasergun de snelheid van de auto niet meten. 
➔ Hoe doet zo'n 'verstoorder' dat? 

1p O 17 De koplampen van een auto zijn altijd parallel aangesloten op de accu. 
➔ Wat is het voordeel van parallel aansluiten? 

3p O 18 Elke koplamp is beveiligd met een zekering (smeltveiligheid). 

1080 

Op het uitwerkblad zijn de accu, de koplampen en de zekeringen getekend. 
➔ Teken op het uitwerkblad de verbindingsdraden zo dat de koplampen op de juiste 

manier zijn aangesloten. 
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2p • 19 Kees wil een wisselstroom omzetten in een gelijkstroom. 
Wat moet Kees daarvoor gebruiken? 
A een diode 
B een LDR 
C een NTC 
D een regelbare weerstand 

In een schakeling van twee lampjes die in serie staan, wil Rachid de stroomsterkte meten. 
In de figuur staan drie schema's. In elk schema is een stroommeter opgenomen. 

+ -

schema 1 schema 2 schema 3 

2p • 20 In welk schema of in welke schema's is de stroommeter op een juiste manier 
opgenomen? 
A alleen in 1 
B alleen in 1 en 2 
C in 1, 2 en 3 

Een strijkijzer is aangesloten op de netspanning. 

3p O 21 Het verwarmingselement van het strijkijzer neemt een vermogen op van 1250 W. 
➔ Bereken het energieverbruik in kWh als het strijkijzer 3 uur wordt gebruikt. 

\_, 2p • 22 Welke energieomzetting vindt er plaats in het strijkijzer? 

1080 

A bewegingsenergie ➔ elektrische energie 
B elektrische energie ➔ bewegingsenergie 
C elektrische energie ➔ warmte 
D warmte ➔ elektrische energie 
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Als elektrische apparaten uit staan, gebruiken ze meestal toch nog energie. 

Men noemt dat 'sluipverbruik'. 
Anton zocht op de website van de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl} 

gegevens over sluipverbruik. Zie de tabel hieronder. 

Apparaat Totaal ver- Sluipverbruik Sluipverbruik Sluipverbruik 
bruik per per jaar veroorzaakt beperken 
jaar in kWh in kWh door: door: 

EL. TANDENBORSTEL 5 4 LM sx 
DEURBEL 9 9 L 

CONTACTDOOS 13 13 H s 
CD-SPELER 18 14 A RY 
VERSTERKER 72 15 A RY 
TUNER 18 10 A RY 
CASSETTEDECK 19 15 A RY 
TELEVISIE 140 16 A R 
VIDEORECORDER 108 101 ABH s 
COMPUTER 85 25 C SY 
PRINTER 31 30 CK SY 
ELEKTRISCHE OVEN 74 26 B 

CV-KETEL 302 53 EL T 

TOTAAL 894 331 

Sluipverbruik veroorzaakt door: 
A = afstandsbediening 
B = elektrisch klokje of timer 

C = netadapter 
D = stand-by voor signaalontvangst 

E = elektronische regeling 
G = informatiescherm (display) 

H = signaallampje(s) 
K = verwarming 

L = nettransformator/voeding 
M = onnodig opladen 

Sluipverbruik beperken door: 
R = apparaat helemaal uitschakelen 
S = apparaat niet in gebruik, dan (zo mogelijk) stekker uit stopcontact halen of 

schakelaar plaatsen 
T = in zomer stekker uit stopcontact halen (wel pomp 1x per maand aanzetten) 
X = alleen laden als batterijen leeg zijn 
Y = meervoudige contactdoos met schakelaar schakelt apparaten in één keer 

aan of uit 

1p O 23 Welk apparaat heeft het grootste sluipverbruik? 

1p O 24 Wat is de oorzaak van het sluipverbruik van de computer? 
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2p O 25 In de tabel staat niet hoe men het sluipverbruik van de deurbel kan beperken. 
➔ Leg uit waarom het niet mogelijk is om het sluipverbruik van de deurbel te beperken. 

3p O 26 In de tabel staat hoe groot het totale sluipverbruik is van de apparaten. 
De prijs van 1 kWh is€ 0,14 (14 eurocent). 
➔ Bereken de totale kosten van het sluipverbruik van deze apparaten in een jaar. 

4p O 27 Er bestaan verschillende soorten krachten. 
➔ Vul in de tabel op het uitwerkblad de juiste krachten in. 

In de figuur is een veerunster (krachtmeter) getekend. 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

2p • 28 Welke waarde geeft de veerunster aan? 

1080 

A 5,45 N 
B 5,90 N 
C 5,95 N 
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1p O 29 Op een auto werken verschillende soorten wrijvingskrachten. 
➔ Hoe noemt men de wrijving tussen de banden en het wegdek? 

De auto in onderstaande figuur rijdt naar rechts. 

Fwrijving = 800N Fmotor = 400N =-------. 

2p • 30 De grootte van de motorkracht en van de totale wrijvingskracht zijn in de figuur 
aangegeven. 
Wat kun je in deze situatie zeggen over de snelheid van de auto? 
A De snelheid van de auto wordt kleiner. 
B De snelheid van de auto blijft gelijk. 
C De snelheid van de auto wordt groter. 

De grafiek in de figuur laat zien hoe groot de remweg van een auto is bij een bepaalde 
snelheid. 

140 
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1p O 31 Een auto heeft een remweg van 60 m. 
➔ Bepaal uit de grafiek de snelheid van deze auto. 

2p • 32 Iemand beweert: 

1080 

De remweg bij 60 km/h is ongeveer de helft van de remweg bij 120 km/h. 
Is deze bewering juist of onjuist? 
A juist 
B onjuist 
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3p O 33 De remweg van een auto hangt niet alleen van zijn snelheid af maar ook van andere 
factoren. 
➔ Noem drie andere factoren. 

2p • 34 Bumper kleven (zie foto hiernaast) is tegenwoordig 
strafbaar. 
In een noodsituatie duurt het ongeveer 0,5 s voordat 
een bestuurder op de rem kan trappen. Een auto 
heeft een snelheid van 100 km/h (= 28 m/s). 
Hoeveel meter legt deze auto af in 0,5 s? 
A 0,5 m 
B 5,0 m 
C 14 m 
D 50 m 

2p O 35 De Antonov-124 is een van de grootste 
transportvliegtuigen van de Russische luchtvaart. 
De afstand van Moskou naar Schiphol is 2150 km. 

1080* 

➔ Bereken in hoeveel uur dit vliegtuig van Moskou 
naar Schiphol kan vliegen. 

9 

Antonov-124 

gewicht: 
300.000kg 
max. lading: 
150.000kg 
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NASK 1 88 - NATUURKUNDE 8 2002 

Naam kandidaat: ______________ _ Kandidaatnummer ______ _ 

7 Zet een kruisje op de juiste plaats. 

lichtbron natuurlijke lichtbron kunstmatige lichtbron 
zon 
lamp 
vuur 

10 
+ 

L 

12 Een afstandbediening maakt gebruik van ....................................... straling. 

In een zonnebank word je bruin door ........................................ straling. 

VERGEET NIET HET UITWERKBLAD IN TE LEVEREN 
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NASK 1 BB · NATUURKUNDE B 2002 

'll!i'EN:: n ·" 
< ,.",-_\ \,'< < 

18 

27 Schrijf achter elke gebeurtenis de kracht die er het beste bij past. 

1oau• 

Kies uit: magnetische kracht, 
spierkracht, 
wrijvingskracht, 
zwaartekracht. 

Gebeurtenis 

Een wielrenner trekt een sprint aan 

Een appel valt uit een boom 

Een trein komt door remmen tot stilstand 

Een kompasnaald draait in de noord-zuidrichting 

Kracht 

VERGEET NIET HET UITWERKBLAD IN TE LEVEREN 
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