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Examen VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 1 

donderdag 20 mei 
13.30 - 15.30 uur 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

GT-0173-a-21-1-o

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

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.

Snelle werper 

Bij honkbal wordt een bal met hoge snelheid naar de slagman geworpen. 
Die slaat met zijn honkbalknuppel de bal het speelveld in. 
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Van de beweging van een bal na de worp, is op verschillende tussentijden 
de afgelegde weg gemeten. 
Je ziet een tabel van de gegevens. 

t (s) s (m) 

0,0 0,0 

0,10 4,2 

0,20 8,4 

0,36 15,0 

0,44 18,5 

3p 1 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 
grafiek. 

1p 2 Hoe groot is de gemiddelde snelheid van de bal tijdens de beweging na 
de worp? 
A 21 km/h 
B 42 km/h 
C 135 km/h 
D 151 km/h 

1p 3 Je ziet een aantal v,t-diagrammen. 
Welk diagram hoort bij de beweging na de worp? 

A B C D

2p 4 Op het moment dat de bal een afstand van 9,0 m heeft afgelegd, begint 
de slagman zijn honkbalknuppel in beweging te brengen. 
 Bepaal hoeveel tijd de slagman dan nog heeft om de honkbalknuppel

in de juiste positie te brengen om de bal te raken.

3p 5 De bal heeft een massa van 145 g. De honkbalknuppel geeft de bal een 
versnelling van 550 m/s2. 
 Bereken de kracht van de honkbalknuppel op de bal.
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Bij(de)verwarming 

In de winter kun je een elektrische 
kachel op netspanning als 
bijverwarming gebruiken. 

De kachel heeft twee verwarmingsdraden (R1 en R2). Je ziet het 

vereenvoudigde schakelschema van deze verwarming. 

3p 6 De verwarmingsdraad R1 wordt ingeschakeld. 

 Bereken het vermogen van deze verwarmingsdraad.

Beide verwarmingsdraden worden ingeschakeld. 

2p 7 Bereken de vervangingsweerstand van de twee verwarmingsdraden. 

2p 8 Over de ingeschakelde verwarmingsdraden staan op de uitwerkbijlage 
drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

1p 9 Het energiegebruik van deze kachel hangt onder andere af van het 
ingeschakelde vermogen. 
 Noteer de grootheid die nog nodig is om het energiegebruik te

berekenen.
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2p 10 Het aansluitsnoer van de kachel is voorzien van een stekker met 
randaarde. 
In de huisinstallatie zit een aantal beveiligingen die de spanning 
uitschakelen bij een storing. Elke groep heeft een zekering van 16 A. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel met drie afbeeldingen van een 
mogelijke storing. 
 Zet achter elke beveiliging één kruisje in de juiste kolom.
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Practicum krachtmeter 

Liesbeth en Esmee doen een practicum met krachtmeters, blokjes, een 
touw en twee statieven. 

Liesbeth hangt een blokje met een gewicht van 1,40 N aan een 
krachtmeter. 

2p 11 Liesbeth bepaalt met een krachtmeter de zwaartekracht op het blokje zo 
nauwkeurig mogelijk. 
Op de uitwerkbijlage staan afbeeldingen van drie krachtmeters. 
 Zet een kruisje boven de krachtmeter met het juiste meetbereik bij het

practicum en zet een streepje bij de aanwijzing op de schaalverdeling.

1p 12 Wat is de massa van dit blokje? 
A 0,014 kg 
B 0,14 kg 
C 1,4 kg 
D 14 kg 

1p 13 Wat is de naam van de tegenwerkende kracht in de krachtmeter? 
A spierkracht 
B veerkracht 
C wrijvingskracht 
D zwaartekracht 

Liesbeth en Esmee bouwen de volgende opstelling. 

3p 14 Construeer op de uitwerkbijlage de kracht op touw A. Noteer de grootte 
van de kracht naast de afbeelding. De krachtenschaal is 1,0 cm ≙ 0,40 N. 
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Esmee zet de statieven dichter bij elkaar (situatie 2). Je ziet een 
afbeelding van beide situaties. 

situatie 1 situatie 2 

1p 15 Wat is juist over de spankracht in de touwen? 
A In situatie 1 is deze kracht het kleinst. 
B In situatie 2 is deze kracht het kleinst. 
C De krachten zijn in beide situaties even groot. 

2p 16 Esmee ziet dat na het verplaatsen van de statieven de aanwijzing van de 
krachtmeters weinig veranderd is. Ze willen het practicum zó uitvoeren dat 
ze de aanwijzing nauwkeuriger kunnen bepalen. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel met mogelijke aanpassingen. Bij elke 
aanpassing blijft de hoek tussen de touwen gelijk. 
 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom.
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Piepschuim snijden 

Sam maakt figuren met een zelfgemaakte piepschuimsnijder. 

Sam maakte de piepschuimsnijder door een batterij, een schakelaar en 
een weerstandsdraad in serie aan te sluiten. Sam sluit de schakelaar en 
de weerstandsdraad wordt heet. Daarmee kan hij door het piepschuim 
snijden. 

2p 17 Over de nuttige energieomzettingen bij de batterij en bij de draad staat op 
de uitwerkbijlage een schema. 
 Noteer in dit schema de juiste energiesoorten.

1p 18 Volgens de fabrikant smelt de weerstandsdraad bij een temperatuur van 
1907 oC. 
Van welk materiaal is de draad gemaakt? 
A aluminium 
B chroom 
C nikkel 
D staal 

1p 19 Tijdens het snijden smelt een deel van het piepschuim. Een ander deel 
verbrandt. 
Noteer de letter bij de juiste combinatie over smelten en verbranden. 

Smelten is een Verbranden is een 

A chemische reactie chemische reactie 

B chemische reactie natuurkundig proces 

C natuurkundig proces chemische reactie 

D natuurkundig proces natuurkundig proces 
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1p 20 Bij het snijden koelt de weerstandsdraad af. Daardoor daalt de weerstand 
van de draad. Hierdoor veranderen de stroomsterkte door en het 
vermogen van de draad. De spanning van de batterij blijft gelijk. 
Noteer de letter bij de juiste combinatie over de stroomsterkte en het 
vermogen. 

De stroomsterkte Het vermogen 

A neemt af neemt af 

B neemt af neemt toe 

C neemt toe neemt af 

D neemt toe neemt toe 

De batterij heeft een spanning van 3,2 V. Tijdens het snijden is de 
stroomsterkte door de draad 410 mA. 

2p 21 Bereken de weerstand van de draad tijdens het snijden. 

2p 22 De capaciteit van de batterij is 1200 mAh. 
 Bereken de tijd die deze batterij maximaal energie kan leveren.

3p 23 Sam vergeet regelmatig de schakelaar uit te zetten. Hij soldeert daarom 
eerst een weerstand in serie met een led. De weerstand en de led 
soldeert hij parallel aan de weerstandsdraad. De led brandt als het circuit 
gesloten is. 
Op de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet.
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Materiaalonderzoek 

Anna onderzoekt een glimmend metalen staafje. Je ziet een afbeelding 
van dit staafje. 

2p 24 Op de uitwerkbijlage staat een tabel met een aantal waarnemingen van 
Anna. 
 Zet een kruisje achter een waarneming als die over een

stofeigenschap gaat.

2p 25 Anna bepaalt de massa en het volume van het staafje. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de meetinstrumenten die 
Anna hiervoor kan gebruiken. 
 Noteer in elke zin een geschikt meetinstrument.

Met een valtoestel bepaalt Anna hoeveel energie er nodig is om het 
staafje te breken. 
Je ziet drie afbeeldingen van het valtoestel in gebruik. 
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Anna plaatst het staafje in het valtoestel en tilt het valgewicht 0,80 m 
omhoog. De massa van het valgewicht is 5,0 kg. De toename van de 
zwaarte-energie van het valgewicht is daardoor 40 J. 

2p 26 Toon de toename van de zwaarte-energie met een berekening aan. 

2p 27 Anna laat het valgewicht los. Het valgewicht botst tegen een wig voor het 
staafje. Het staafje breekt en het valgewicht zwaait door. 

 Bereken de snelheid waarmee het valgewicht de wig raakt. Neem aan
dat alle zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie.

Je ziet een afbeelding van het staafje voor en na het botsen. 

voor het botsen na het botsen 

1p 28 Bekijk de drie afbeeldingen van het valtoestel in gebruik. 
 Waaruit blijkt dat het staafje niet alle bewegingsenergie van het

valgewicht heeft opgenomen?

1p 29 Vóór het loslaten heeft het valgewicht een zwaarte-energie van 40 J. 
Na de botsing heeft het valgewicht nog 30% van deze energie over. 
Hoeveel energie was er nodig om dit staafje te breken? 
A 12 J 
B 15 J 
C 20 J 
D 25 J 
E 28 J 

2p 30 De punt van de wig wordt in de loop van de tijd stomper. Vergelijk een 
botsing met een stompe wig met een botsing met een nieuwe wig. 
 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid.
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Kantelbrug 

Tussen twee kades is een bijzondere loopbrug geplaatst. De brug bestaat 
uit vijf brugdelen die om een as kantelen. 

Om de brugdelen gemakkelijk te kunnen kantelen worden 
contragewichten gebruikt. 

1p 31 Een contragewicht is gemaakt door in een stalen bekisting vloeibaar 
beton te storten. 
Over het uitharden van beton na het storten staan op de uitwerkbijlage 
twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

3p 32 Eén van de contragewichten bestaat uit 8,5 ton beton (1 ton = 1000 kg). 
 Bereken het volume van het beton in dit contragewicht.
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Je ziet een vereenvoudigde afbeelding van een geopend brugdeel. 
Dit brugdeel is in evenwicht met het contragewicht. D is het draaipunt. 
De afmetingen in de afbeelding zijn niet op schaal gegeven. 

De zwaartekracht van het contragewicht geeft in deze situatie een 
moment van 1,0 · 105 Nm. 

2p 33 Toon dit moment met een berekening aan. 

2p 34 Bereken met de gegevens in de afbeelding de zwaartekracht in punt Z op 
het brugdeel rechts van draaipunt D. 

2p 35 Een elektromotor zorgt voor het openen van het brugdeel. De motor levert 
een gemiddeld vermogen van 400 W. Voor het openen is 1,8 · 104 J 
energie nodig. 
 Bereken de tijd die nodig is om het brugdeel te openen.
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Sirene hulpdiensten 

Hulpdiensten hebben een 
sirene die twee tonen maakt. 

Ria heeft op haar smartphone een 
app waarmee ze de geluidssignalen 
zichtbaar kan maken. 

Je ziet een afbeelding van het scherm met één van de twee tonen. 

3p 36 Bereken de frequentie van deze toon. 

1p 37 De tweede toon van de sirene klinkt lager en even luid. 
Wat verandert er aan het signaal op het scherm bij de lagere toon? 
A een grotere amplitude 
B een kleinere amplitude 
C meer trillingen 
D minder trillingen 
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De sirene maakt overdag een geluid van 100 dB. ’s Nachts is het 
geluidsniveau 10 dB minder. 

1p 38 Waarom moet de sirene van een hulpdienst overdag meer geluid maken 
dan ’s nachts? 

1p 39 In welke zone van gehoorgevoeligheid valt het geluid dat de sirene  
’s nachts maakt? 
A hinderlijk 
B zeer hinderlijk 
C zeer luid 
D extreem luid 

1p 40 Vergelijk het geluid van 100 dB met het geluid van 90 dB. 
Wat is juist over de maximale blootstellingsduur aan geluid van 100 dB? 
A Die is 2x zo groot. 
B Die is 2x zo klein. 
C Die is 4x zo groot. 
D Die is 4x zo klein. 

Een hulpdienst rijdt overdag met sirene aan. Door het drukke verkeer 
staat de hulpdienst even stil. 

Ria staat op een afstand van 250 m van de hulpdienst. 

3p 41 De temperatuur is 288 K (15 oC). 
 Bereken de tijd die het geluid van de sirene erover doet om Ria te

bereiken.

2p 42 Op haar smartphone leest Ria een geluidsniveau van 62 dB af. 
Voor het geluidsniveau geldt: 

Bij een verdubbeling van de afstand neemt het geluidsniveau met 6 dB af. 

 Bereken op welke afstand het geluidsniveau van de sirene 44 dB is.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Oriëntatielampje 

Madelon heeft een oriëntatielampje gekocht voor op de overloop. Als het 
donker wordt, gaat het lampje vanzelf aan. Daardoor kan ze ’s nachts 
gemakkelijker bij de badkamer komen. 

lampje bij licht lampje bij donker achterkant lampje 

Het lampje bestaat uit een schakeling met een led, een LDR, weerstanden 
en een transistor. De schakeling is aangesloten op twee in serie 
geschakelde batterijen. 

2p 43 Madelon bedenkt welk schakelschema er in het lampje zit. Ze weet dat als 
er minder licht op een LDR valt, de weerstand toeneemt. 
Je ziet een afbeelding van haar schakelschema. 

 Leg uit of het oriëntatielampje werkt volgens haar schema.

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2021-1 

uitwerkbijlage 

 

Snelle werper 

1 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek. 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 20Voor 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).



GT-0173-a-u 2 / 6 lees verder ►►►

Bij(de)verwarming 

8 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

De spanning over de verwarmingsdraad R1 

is even groot als 2x zo groot als 2x zo klein als die over R2. 

De stroomsterkte door de verwarmingsdraad R1 

is even groot als 2x zo groot als 2x zo klein als die door R2. 

Het vermogen van de verwarmingsdraad R1 

is even groot als 2x zo groot als 2x zo klein als dat van R2. 

10 Zet achter elke beveiliging één kruisje in de juiste kolom. 

beveiliging 

storing 

randaarde 

aardlekschakelaar 

groepszekering 
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Practicum krachtmeter 

11 Zet een kruisje boven de krachtmeter met het juiste meetbereik bij het 
practicum en zet een streepje bij de aanwijzing op de schaalverdeling. 

Naam kandidaat  ___________________________  Kandidaatnummer  ___________ 
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14 Construeer de kracht op touw A. Noteer de grootte van de kracht naast de 
afbeelding. De krachtenschaal is 1,0 cm ≙ 0,40 N. 

16 Je ziet een tabel met mogelijke aanpassingen. Bij elke aanpassing blijft 
de hoek tussen de touwen gelijk. 
Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 

de aanwijzing is: 

aanpassing nauwkeuriger
minder 

nauwkeurig 
even 

nauwkeurig 

een krachtmeter met 
een stuggere veer 
gebruiken 

een blokje met een 
grotere massa 
gebruiken 

een langer touw 
gebruiken 

FA = ……… N 
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Piepschuim snijden 

17 Noteer in dit schema de juiste energiesoorten. 

batterij weerstandsdraad 

→ →

23 Maak het schakelschema compleet. 

Materiaalonderzoek 

24 Zet een kruisje achter een waarneming als die over een stofeigenschap 
gaat. 

Waarneming 

Het staafje is glimmend. 

Het staafje heeft de vorm van een balk. 

Het staafje is vast bij kamertemperatuur.

Het staafje geleidt de warmte goed. 
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25 Noteer in elke zin een geschikt meetinstrument. 

De massa kan Anna bepalen met een .

Het volume kan Anna bepalen met een .

30 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

Met een stompe wig is de kracht op het staafje 

even groot 

. groter 

kleiner 

Met een stompe wig is het contactoppervlak met het staafje 

even groot

.groter 

kleiner 

Met een stompe wig is de druk op het staafje 

even groot 

. groter 

kleiner 

Kantelbrug 

31 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

De stofeigenschappen van beton veranderen tijdens het uitharden 
niet 

.
wel 

Het uitharden van beton is een 
chemische reactie 

. 
natuurkundig proces 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 25Voor 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).



Examen VMBO-GL en TL 

2021 
tijdvak 2 

donderdag 17 juni 
13.30 - 15.30 uur

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

GT-0173-a-21-2-o
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 

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.

Olieverdamper 

Een olieverdamper verdampt geurige olie in je huis. 

In de olieverdamper zit een kaarsje in een aluminium bakje. Het 
brandende kaarsje verwarmt de olie in de olieverdamper. 

1p 1 Noteer een materiaaleigenschap die aluminium geschikt maakt voor deze 
toepassing. 
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1p 2 Het aluminium bakje is in een bepaalde vorm geperst waardoor de 
onderkant niet vlak is. Je ziet een afbeelding van de onderkant van het 
bakje. 

Door deze vorm zit er een laag stilstaande lucht onder het bakje als dit op 
de tafel staat. 
 Noteer de functie van deze laag lucht.

Het kaarsje is gemaakt van paraffine. 

3p 3 Het kaarsje heeft een volume van 32 cm3. 
 Bereken de massa van het kaarsje.

Het kaarsje wordt aangestoken en de paraffine smelt. 

2p 4 Over de veranderingen tijdens het smelten van 1 cm3 paraffine staat op 
de uitwerkbijlage een tabel. 
 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom.

3p 5 Op de uitwerkbijlage staan vier zinnen over smeltende paraffine. 
 Omcirkel in de eerste en vierde zin de juiste mogelijkheid en noteer in

de tweede en derde zin de juiste waarden.

1p 6 Het brandende kaarsje verwarmt de olie in de olieverdamper. 
Noteer de letter bij de juiste combinatie van de belangrijkste vormen van 
warmtetransport. 

van het kaarsje naar 
het schaaltje 

van het schaaltje naar 
de olie 

A straling stroming 

B stroming geleiding 

C geleiding straling 
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Carnavalsoptocht 

Tijdens een optocht produceren de muziekinstallaties van carnavals-
wagens een geluidsniveau van 96 dB. 
De wagens rijden dicht langs het publiek. 

1p 7 Met welk meetinstrument meet je een geluidsniveau? 
A decibelmeter 
B luidspreker 
C microfoon 
D oscilloscoop 

1p 8 In welke zone van gehoorgevoeligheid valt geluid van 96 dB? 
A extreem luid 
B hinderlijk 
C zeer hinderlijk 
D zeer luid 

Baby Noud draagt gehoorbescherming tijdens de carnavalsoptocht. 

2p 9 Over het gebruik van gehoorbescherming staan op de uitwerkbijlage twee 
zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.
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2p 10 De gehoorbescherming verlaagt het geluidsniveau voor Noud met 21 dB. 
Voor het geluidsniveau geldt: 

Bij elke halvering van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB af. 

 Bereken hoeveel keer het geluid door de gehoorbescherming wordt
verzwakt.

Fietsen 

Marja fietst samen met haar vriendin langs een winkelcentrum. 

Ze fietsen met een constante snelheid van 4,8 m/s. Marja heeft samen 
met de fiets een massa van 87,5 kg. 
Voor een verkeerslicht remt Marja af en komt in een tijd van 2,3 s tot 
stilstand. De remkracht is 184 N. 

2p 11 Bereken de vertraging. 

4p 12 Bereken de verrichte arbeid tijdens het remmen. 
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Geleidende grond 

Jasper gaat na of tuinaarde een geleider kan zijn voor elektrische stroom. 
Je ziet een afbeelding van de schakeling die hij gebruikt. 

In de pot met droge tuinaarde zijn twee koperen plaatjes verbonden met 
de bedrading. 

1p 13 De koperen plaatjes raken de bodem van de pot. 
 Waarom is het belangrijk dat de pot niet van metaal is gemaakt?

2p 14 Op de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema. 
 Maak het schema compleet met accu, schakelaar en spoel met kern.

1p 15 De schakelaar staat open. Jasper zet een kompasnaald op een voet naast 
de spoel. 

Jasper geeft de kompasnaald een 
zetje. De naald draait een paar keer 
rond en blijft dan in een stand stilstaan. 
Geeft hij de naald weer een zetje, dan 
komt deze weer in dezelfde stand tot 
stilstand. 

 Waarom gaat de kompasnaald in deze stand staan?
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Jasper drukt de schakelaar in. De stand van de kompasnaald verandert 
niet. 
Jasper giet een beetje kraanwater op de droge tuinaarde. Op een 
gegeven moment draait een punt van de kompasnaald naar het uiteinde 
van de spoel. 

1p 16 Het toevoegen van kraanwater heeft gevolgen voor de weerstand van en 
de stroomsterkte door de tuinaarde. 
Noteer de letter bij de juiste combinatie van de gevolgen voor weerstand 
en stroomsterkte. 

De weerstand wordt De stroomsterkte wordt 

A groter groter 

B groter kleiner 

C kleiner groter 

D kleiner kleiner 

Je ziet een afbeelding van de stand die de kompasnaald dan inneemt. 

2p 17 Leg uit waarom de kompasnaald in deze stand gaat staan. 

1p 18 Het uiteinde van de kompasnaald (1) is een noordpool. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de kern van de spoel. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

2p 19 Jasper wil de kompasnaald de andere kant op laten wijzen. 
Hij wisselt daarvoor de aansluitsnoeren bij de accu om en bekijkt het 
gevolg. Hij zet de snoeren weer terug. 
Deze handelingen herhaalt hij bij de andere drie onderdelen. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel over het gevolg van het omwisselen 
van de snoeren bij elk onderdeel. 
 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom.
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Demonstratieproef 

Diederik voert een demonstratieproef uit. Aan een stellage hangt een 
kogel aan een kabel. Diederik pakt de kogel en doet een paar stappen 
achteruit. 

Diederik brengt de 
kogel tegen zijn kin aan 
en laat dan de kogel 
los. 

De kogel zwaait naar 
de andere kant van de 
stellage. 

De kogel komt terug en 
raakt de kin van 
Diederik nét niet. 

De kogel heeft een massa van 15 kg. Bij het tegen zijn kin aanbrengen 
van de kogel neemt de zwaarte-energie van de kogel toe met 90 J. 

2p 20 Bereken de toename van de hoogte van de kogel bij het optillen. 

2p 21 Na het loslaten wordt de zwaarte-energie van de kogel omgezet in 
bewegingsenergie. 
 Bereken de maximale snelheid van de kogel.

Pagina: 33Voor 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).



GT-0173-a-o 9 / 15 lees verder ►►►

Je ziet een afbeelding van de beweging van de kogel vanaf het loslaten 
bij P via Q naar R. Punt D is het draaipunt aan de stellage. 

1p 22 Op de uitwerkbijlage staat een tabel met drie s,t-diagrammen. 
 Zet in elke rij één kruisje in de kolom die hoort bij de beweging van de

kogel tussen de drie posities.

1p 23 Welke energiesoort(en) heeft de kogel in punt R? 
A alleen bewegingsenergie 
B alleen zwaarte-energie 
C zowel bewegingsenergie als zwaarte-energie 
D geen energie 

2p 24 Op de uitwerkbijlage zie je een vereenvoudigde afbeelding van twee 
krachten op de kogel in punt R. 
 Construeer de nettokracht op de kogel.

1p 25 Na het loslaten van de kogel blijft Diederik rustig staan. Bij het 
terugkomen van de kogel raakt deze zijn kin nét niet. 
Wat is de naam van de kracht waardoor dit niet gebeurt? 
A nettokracht 
B spankracht 
C wrijvingskracht 
D zwaartekracht 
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Condensatorproef 

Muhammed doet tijdens de natuurkundeles een practicum met een 
weerstand en een condensator. 
Je ziet een afbeelding van het schakelschema dat hij gebruikt. 

Muhammed sluit de schakelaar. Er loopt dan een stroom naar de 
weerstand en de condensator. De condensator laadt op. 

1p 26 Na het sluiten van de schakelaar is de condensator opgeladen. 
Wat is dan juist? 
A De stroomsterkte door de batterij is gelijk aan die door de weerstand. 
B De stroomsterkte door de batterij is groter dan die door de weerstand. 
C De stroomsterkte door de batterij is kleiner dan die door de weerstand. 

3p 27 De batterij levert een spanning van 4,5 V. De grootte van de weerstand is 
1,5 kΩ. 
 Bereken de stroomsterkte door de weerstand als de condensator is

opgeladen.

2p 28 Als de condensator is opgeladen, opent Muhammed de schakelaar. 
 Geef in het schakelschema op de uitwerkbijlage met pijlen aan, hoe de

stroom dan van de condensator via de weerstand loopt.
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Muhammed meet hoe de spanning over de condensator verandert tijdens 
het ontladen. 

1p 29 Op de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema van de 
schakeling. 
 Maak het schakelschema compleet met de spanningsmeter op de

juiste plaats.

Je ziet een tabel met zijn metingen. 

t (s) 0 50 100 150 200 250 300 

U (V) 4,5 2,6 1,4 0,7 0,3 0,1 0,0 

3p 30 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 
grafiek. 

1p 31 Bepaal de tijd waarna de condensator nog 50% van de beginspanning 
heeft. Noteer je antwoord op de uitwerkbijlage. 

2p 32 Muhammed zet de schakelaar open en vervangt de weerstand van 1,5 kΩ 
door een van 3,0 kΩ. 
Over de gevolgen van de grotere weerstand meteen na het weer sluiten 
van de schakelaar, staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.

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).



GT-0173-a-o 12 / 15 lees verder ►►►

Vaatwasser 

Emily heeft een vaatwasser. In de bodem van de vaatwasser zit een 
reservoir met zout water. Dit zoute water voorkomt kalkaanslag. 

de vaatwasser vuldop van het reservoir 

De vuldop van het reservoir bevat een venster met daaronder een 
drijvertje. Bij een reservoir dat nog voldoende zout water bevat, zie je het 
drijvertje (situatie 1). 
Als het zoute water is weggespoeld, zakt het drijvertje helemaal in de 
vloeistof weg en zie je het drijvertje niet meer (situatie 2). 

1p 33 Wat is juist over de dichtheid van het drijvertje? 
A Die is kleiner dan 1,0 g/cm3. 
B Die ligt tussen 1,0 g/cm3 en 1,1 g/cm3. 
C Die is groter dan 1,1 g/cm3. 
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2p 34 Emily stelt de vaatwasser in op een eco-programma. De vaatwasser 
verwarmt tijdens dit programma een hoeveelheid water met een 
begintemperatuur van 15 oC. 
Als dit water 1 oC in temperatuur stijgt, neemt het 8,4 · 104 J energie op. 
Bij het verwarmen neemt het water in totaal 2,94 · 106 J energie op. 
 Bereken de temperatuur van het water na het verwarmen.

De vaatwasser is aangesloten op een netspanning van 230 V. Het 
gemiddelde vermogen tijdens het eco-programma is 320 W (0,32 kW). 

2p 35 Bereken de gemiddelde stroomsterkte. 

4p 36 Het eco-programma duurt 165 minuten. 1 kWh kost € 0,25. 
 Bereken de energie die wordt omgezet bij een wasbeurt met het eco-

programma en noteer de kosten.
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Gatentang 

Bilal gebruikt een gatentang om een extra gat in zijn riem te maken. 
De tang heeft snijbuisjes met verschillende diameters. 

Bilal gebruikt de gatentang de snijbuisjes 

Bilal kiest een snijbuis en legt de riem in de tang. Hij knijpt de handvatten 
samen. 
De kracht van de snijbuis op de riem bij het maken van het gat is 35 N. 

2p 37 De snijbuis heeft een contactoppervlak van 0,050 cm2 met de riem. 
 Bereken de druk onder het contactoppervlak.

Je ziet een afbeelding met de gegevens bij het samenknijpen van de tang. 
D is het draaipunt en bij A wordt de kracht op de riem uitgeoefend. B is de 
werklijn van de spierkracht. 

3p 38 Bereken de totaal benodigde spierkracht bij B. 

1p 39 Bilal maakt een groter gat in de riem. Hij knijpt de handvatten op dezelfde 
plaats samen. Een snijbuis met een grotere diameter heeft een groter 
contactoppervlak. 
Wat is het gevolg voor de benodigde spierkracht? 
A Die is groter. 
B Die is kleiner. 
C Die blijft gelijk. 
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Hoverboard 

Meike heeft een hoverboard. Aan elk wiel zit een elektromotor die is 
aangesloten op een accu. De wielen van het board worden aangedreven 
als Meike op het board staat en haar voeten kantelt. 

Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van Meike op haar hoverboard. 
Ze rijdt op topsnelheid. De stuwkracht is dan 18 N. 

2p 40 Teken in de afbeelding op de uitwerkbijlage de stuwkracht op topsnelheid 
vanuit punt P. Gebruik als krachtenschaal 1,0 cm ≙ 5,0 N. 

1p 41 Meike rijdt op haar hoverboard op topsnelheid over een horizontale weg. 
Wat is dan de grootte van de nettokracht? 
A 18 N in de rijrichting 
B 36 N in de rijrichting 
C 18 N tegen de rijrichting in 
D 36 N tegen de rijrichting in 
E 0 N 

2p 42 Meike rijdt met een gemiddelde snelheid van 9,0 km/h op haar 
hoverboard. Na een tijd van 3,5 h gebruik is de accu leeg. 
 Bereken de afstand die Meike heeft afgelegd.

1p 43 Tijdens het rijden op haar hoverboard rijdt Meike met verschillende 
snelheden. 
Wat is juist over de luchtweerstand bij hogere snelheid? 
A De luchtweerstand blijft gelijk. 
B De luchtweerstand neemt af. 
C De luchtweerstand neemt toe. 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2021-2 

uitwerkbijlage 

 

Olieverdamper 

4 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 

blijft gelijk neemt af neemt toe 

De massa 

Het volume 

De dichtheid 

5 Omcirkel in de eerste en vierde zin de juiste mogelijkheid en noteer in de 
tweede en derde zin de juiste waarden. 

Het smelten van paraffine is een 
chemische reactie 

. 
natuurkundig proces 

Paraffine smelt bij een temperatuur van K. 

Dit is een temperatuur van oC. 

Het verbranden van paraffine is een 
chemische reactie 

. 
natuurkundig proces 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Carnavalsoptocht 

9 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

Gehoorbescherming vermindert het geluidsniveau bij de 
bron 

. 
ontvanger 

Wanneer het geluidsniveau afneemt, 

wordt de 
amplitude 

van het geluid 
groter 

. 
trillingstijd kleiner 

Geleidende grond 

14 Maak het schema compleet met accu, schakelaar en spoel met kern. 

18 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

Uiteinde 2 van de kern is een noordpool zuidpool . 

Uiteinde 3 van de kern is een noordpool zuidpool . 
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19 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 

Jasper wisselt de 
snoeren om bij: 

De kompasnaald 

draait wel draait niet 

de + en - van de accu 

de koperen plaatjes 

de schakelaar 

de spoel 

Demonstratieproef 

22 Zet in elke rij één kruisje in de kolom die hoort bij de beweging van de 
kogel tussen de drie posities. 

van P naar Q 

van Q naar R 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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24 Construeer de nettokracht op de kogel. 

Condensatorproef 

28 Geef in het schakelschema met pijlen aan, hoe de stroom dan van de 
condensator via de weerstand loopt. 

29 Maak het schakelschema compleet met de spanningsmeter op de juiste 
plaats. 
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30 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek. 

31 Bepaal de tijd waarna de condensator nog 50% van de beginspanning 
heeft. 

t = ….. s 
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32 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

De spanning over de grotere weerstand is dan 

even groot 

. groter 

kleiner 

De stroomsterkte door de grotere weerstand is dan 

even groot 

. groter 

kleiner 

Hoverboard 

40 Teken de stuwkracht op topsnelheid vanuit punt P. Gebruik als 
krachtenschaal 1,0 cm ≙ 5,0 N. 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 3
woensdag 7 juli

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Doorzichtige verwarming 
 
Marjolein laat een glazen designverwarming plaatsen.  
 

 

 

 
Gegevens van de verwarming: 
 
vermogen 720 W 
werkspanning 230 V 
gewicht 22 kg 
afmeting 120 x 60 cm 

 
1p 1 In de tabel staat een natuurkundige fout. 

 Noteer deze fout en schrijf op wat er had moeten staan. 
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Deze verwarming werkt met behulp 
van een dun doorzichtig laagje 
metaal tussen twee glazen platen.  
De verwarming staat op metalen 
poten.  
 

 
 

2p 2 De pijlen bij 1 en 2 in de tekening stellen vormen van warmtetransport 
voor. 
 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage achter elk cijfer de juiste vorm van 

warmtetransport. 
 

2p 3 Marjolein stelt de temperatuur van de verwarming in met een thermostaat. 
In de thermostaat zit een elektronica-onderdeel dat gevoelig is voor 
temperatuur. 
 Welk elektronica-onderdeel is dit en omschrijf de werking. 
 

1p 4 De verwarming wordt met een stekker aangesloten op de huisinstallatie. 
Welke stekker hoort aan het snoer te zitten? 
 

                  
A B C D 

 
3p 5 Omdat de woonkamer van Marjolein veel ramen heeft, overweegt ze meer 

van deze verwarmingen te kopen. 
De wandcontactdozen van de kamer zitten op een groep die beveiligd is 
met een zekering van 16 A. 
 Bereken hoeveel van deze verwarmingen Marjolein maximaal op deze 

groep kan aansluiten. Bereken eerst het maximaal opgenomen 
vermogen. Gebruik de gegevens van de verwarming in de tabel op de 
linker pagina. 
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Waterwoning 
 
In Utrecht zijn waterwoningen als complete woningen geplaatst.  
Deze woningen worden met een kraan op hun plek gehesen. 
 

  
 
Bij het plaatsen van de waterwoning schuift alleen de hijsarm uit. 
Je ziet een vereenvoudigd zijaanzicht van de kraan voor (I) en na (II) het 
uitschuiven van de hijsarm. 
 

 
 

1p 6 In situatie I is de hijsarm minder ver uitgeschoven dan in situatie II. 
Vergelijk de situatie voor en na het uitschuiven. 
 Omcirkel op de uitwerkbijlage in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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3p 7 Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de hijsarm van de 
hijskraan. De krachten van de kabel op de hijsarm in punt P zijn gegeven. 
 Construeer de resulterende kracht en noteer de grootte onder de 

afbeelding. 
 

2p 8 Je ziet een afbeelding van de hijskraan met de waterwoning. Het moment 
bij de hijskraan in deze stand is 42 800 kNm. 
De kracht op de hijsarm is 4000 kN. 
 

 
 
 Bereken de arm van de kracht waarmee de waterwoning gehesen 

wordt. 
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Drijvende olielamp 
 
Lees de advertentie. 
 
Een drijflamp die op zijn plaats blijft zonder om te slaan. 
 

Een romantisch, brandend eiland 
in uw vijver of zwembad.  
Van dubbelwandig aluminium.  
Met kiel en anker. 

Deze olielamp is gemaakt van 
gepolijst aluminium. 
Het ijzeren anker is voorzien van 
een laagje zink. 

  

 
1p 9 Noteer een reden dat het ijzeren anker van een laagje zink is voorzien. 

 
Het brandstofreservoir van de lamp wordt met petroleum gevuld. 
 

3p 10 Het reservoir heeft een inhoud van 0,40 liter. 
 Bereken hoeveel gram petroleum er in het reservoir past. 
 

2p 11 Bij het verbranden van petroleum is er sprake van een energieomzetting. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de juiste energiesoorten 

voor en na de energieomzetting. 
 

4p 12 Met één vulling kan de lamp 7 uur branden. Hierbij wordt totaal 10 MJ 
energie omgezet. Het lichtvermogen is 20 W. 
 Bereken het rendement van deze olielamp. 
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3p 13 Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de drijvende olielamp 
gevuld met petroleum. 
De olielamp met petroleum heeft een massa van 1500 g. 
 Teken vanuit het punt Z de kracht die het water op de olielamp 

uitoefent. Noteer de krachtenschaal die je gebruikt. 
 

1p 14 Bij het opruimen wordt een plastic fles met een rest petroleum 
weggegooid. 
Bij welk afval hoort de fles met inhoud? 
A GFT 
B KCA 
C plastic-afval 
D restafval 
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Superlift 
 
De Taipei 101 is een van de hoogste gebouwen ter wereld. Het gebouw 
heeft liften die met hoge snelheid tussen de etages bewegen. 
 

 

 
 
Gegevens van één lift: 
 
maximale hoogte 382 m 
maximale snelheid 16,8 m/s (60 km/h) 
versnelling 0,98 m/s2 
massa leeg 1600 kg 

 
 

Taipei 101 
 
Een lift vertrekt leeg vanaf de begane grond. 
 

2p 15 Bereken de nettokracht die nodig is om de versnelling van 0,98 m/s2 te 
bereiken. 
 

2p 16 Na 17,1 s bereikt de lift de maximale snelheid. 
 Bereken op welke hoogte de lift deze snelheid bereikt. 
 

1p 17 Tijdens het versnellen van een lift merk je dat je gewicht toeneemt. 
 Noteer het verschijnsel dat dit veroorzaakt. 
 

2p 18 De lift bereikt een hoogte van 382 m. 
 Toon met een berekening aan dat de toename van de zwaarte-energie 

6,1 MJ is. 
 

1p 19 De lift doet er 37 s over om tot een hoogte van 382 m te komen. 
Wat is het gemiddeld geleverde vermogen? 
A 6,1 MJ 
B 6,1 MW 
C 165 MJ 
D 165 kW 
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IJzig koud 
 
In de winter kunnen de ruiten van een auto ondoorzichtig zijn door een 
laagje ijs. 
 

 
 
Het ijslaagje is door rijpen ontstaan. 
 

2p 20 In de uitwerkbijlage staan drie zinnen. 
 Maak de eerste zin compleet en omcirkel in de derde zin de juiste 

mogelijkheid. 
 

1p 21 Wat is juist over rijpen? 
A Dit is een chemische reactie. 
B Dit is een natuurkundig proces. 
C Dit is geen proces of reactie. 
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Anti-hagelkanon 
 
Fruittelers verliezen een deel van 
hun oogst door hagelschade. 
Ze beschermen hun oogst daarom 
met een anti-hagelkanon. 
Dit kanon maakt harde knallen.  
Door de heftige luchttrillingen 
zullen de hagelstenen veranderen 
in regen of sneeuw. 

 
 een anti-hagelkanon 
 
Fruittelers houden rekening met mogelijke geluidsoverlast voor 
omwonenden. Daarom zijn er geluidsmetingen uitgevoerd. 
 
Je ziet een tabel met meetgegevens. 
 
afstand (m) geluidsniveau (dB) 

10 130 
50 110 

100 92 
150 79 
200 69 

 
3p 22 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van het 

geluidsniveau tegen de afstand. 
 

2p 23 Bepaal en noteer op de uitwerkbijlage de kleinste afstand waarop je 
zonder kans op gehoorbeschadiging bij een werkend kanon kan staan. 
Noteer het gegeven dat je gebruikt uit de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in 
BINAS. 
 

1p 24 Welk verband tussen geluidsniveau en afstand volgt uit de tabel? 
A kwadratisch 
B lineair 
C recht evenredig 
D geen van deze verbanden 
 

Pagina: 56Voor 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).



 GT-0173-a-o 11 / 17 lees verder ►►►

Om de geluidsoverlast voor omwonenden te verminderen, is het kanon 
voorzien van een geluiddemper. Daardoor neemt het geluidsniveau voor 
de omwonenden af van 104 tot 95 dB. 
 
Voor het geluidsniveau geldt de volgende formule: 
 

Bij elke halvering van het geluid neemt het geluidsniveau met 3dB af. 
 

1p 25 Hoeveel procent van het oorspronkelijke geluid blijft na het plaatsen van 
de geluiddemper over? 
A 9% 
B 12,5% 
C 25% 
D 91% 
 

1p 26 Waar wordt de geluidshinder door het plaatsen van de geluiddemper 
aangepakt? 
A bij de bron 
B bij de tussenstof 
C bij de ontvanger 
 

1p 27 Als omwonenden dichtbij wonen, kunnen zij geluidshinder ervaren. 
 Noteer een maatregel die omwonenden kunnen nemen om in de 

woning de geluidshinder te verminderen. 
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Supersnelle bus 
 
De Technische Universiteit Delft heeft een elektrische superbus 
ontwikkeld. Deze energiezuinige bus moet over een speciale baan gaan 
rijden tussen Groningen en Amsterdam (180 km). 
 

 
 
Gegevens van de superbus: 
 
aandrijving elektromotor  
gemiddeld vermogen 300 kW 
topsnelheid 250 km/h (69,4 m/s) 
bereik 210 km  

 
Als de superbus op topsnelheid een noodstop moet maken, is de 
remafstand 200 meter. 
 

2p 28 Bereken de remtijd van de superbus. 
 

2p 29 Bij een noodstop is de kracht op de superbus 114 kN. 
 Bereken de arbeid die nodig is om van topsnelheid tot stilstand te 

komen. 
 

2p 30 De gemiddelde snelheid van de superbus over de speciale baan is 
240 km/h. 
 Toon met een berekening aan dat de superbus 45 minuten over de 

afstand van 180 km doet. 
 

3p 31 Bereken de energiekosten van de superbus voor één rit. Bereken eerst 
hoeveel elektrische energie er tijdens een rit wordt omgezet. 
1 kWh kost € 0,24. 
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2p 32 Je ziet de gegevens van de superbus en die van een streekbus. 
 

superbus streekbus 
 
 
 

 
 

massa: 9500 kg 
(23 passagiers) 

massa: 14 000 kg 
(23 passagiers) 

materiaal: koolstof + versterkt 
glasvezel 

materiaal: staal + glas 

aandrijving: elektromotor aandrijving: dieselmotor 
 
De superbus en de streekbus leggen dezelfde afstand af. De superbus 
doet dit met een snelheid van 240 km/h en de streekbus met 100 km/h. 
Het geleverde vermogen van beide motoren is gelijk. 
 Leg uit waardoor de superbus minder energie gebruikt. 
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Meten 
 
Bij een elektriciteitspracticum wordt gemeten aan een schakeling. 

 
2p 33 De stroomsterkte door de amperemeter is 0,30 A. 

 Bereken de spanning die de spanningsbron levert. 
 
Parallel aan de eerste weerstand wordt een weerstand van 12 Ω 
geplaatst. 
 

 
 
 

1p 34 Wat kun je zeggen over de stroomsterkte door de weerstand van 12 Ω? 
A Deze is kleiner dan 0,30 A. 
B Deze is gelijk aan 0,30 A. 
C Deze is groter dan 0,30 A. 
 

2p 35 Bereken de totale weerstand van deze schakeling. 
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Koffie met smaak 
 
Koffie zetten met stoom onder hoge druk geeft een lekkere smaak. 
De koffie zit in speciale aluminium cupjes. 
 

 
 

 

 
Het apparaat verwarmt water tot stoom. 
 

2p 36 De stoom wordt met een kracht van 900 N door het koffiecupje geperst en 
de koffie loopt in een beker. Het oppervlak van een cupje is 5,8 cm2. 
 Bereken de druk op het cupje. 
 

1p 37 Als het persen begint, hoor je een geluid met een trillingstijd van 12,5 ms. 
Hoe groot is de frequentie van dit geluid? 
A 0,08 Hz 
B 12,5 Hz 
C 80 Hz 
D 800 Hz 
 

1p 38 Het geluid dat ontstaat, is te vergelijken met het geluid dat je hoort bij het 
blazen over een lege fles. 
Tijdens het persen neemt de druk van de hete stoom af en het geluid 
verandert. 
Over deze verandering staat in de uitwerkbijlage een tabel. 
 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
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Licht bij de voordeur 
 
Nicole heeft bij de voordeur een 
sleutelkastje met een codeslot.  
In het donker is de code lastig in te 
stellen. 
Daarom ontwerpt ze een schakeling 
met een variabele weerstand, een 
lampje en een schakelaar. 
 

 
 

3p 39 De variabele weerstand is zo ingesteld dat het lampje gaat branden als de 
schakelaar wordt gesloten. 
Nicole meet de stroom door en de spanning over de variabele weerstand. 
In de uitwerkbijlage staat een deel van de schakeling. 
 Maak het schema compleet met stroom- en spanningsmeter. 
 
De oplaadbare batterij in de schakeling raakt snel leeg omdat Nicole wel 
eens vergeet de schakelaar om te zetten. 
 

1p 40 De batterij heeft een capaciteit van 2100 mAh. Als de lamp brandt, loopt 
er een stroom van 0,8 A door de schakeling. 
Na ongeveer hoeveel uur branden is de batterij leeg? 
A 0,5 uur 
B 2,5 uur 
C 3,5 uur 
 
Nicole ontwerpt een andere schakeling zodat het licht na enige tijd vanzelf 
uitgaat. Je ziet het schema van die schakeling. 
 

 
 
 

2p 41 Over de werking van deze schakeling staat in de uitwerkbijlage een aantal 
zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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1p 42 Als de drukschakelaar losgelaten wordt, brandt het lampje nog ongeveer 
10 seconden. 
Het is mogelijk om een zwaardere condensator in de schakeling te 
plaatsen. 
In een zwaardere condensator kun je meer energie opslaan.  
Wat zal er met het lampje gebeuren als in deze schakeling een zwaardere 
condensator gebruikt wordt?  
A Het lampje gaat kapot. 
B Het lampje gaat feller branden. 
C Het duurt korter voor het lampje uitgaat. 
D Het duurt langer voor het lampje uitgaat. 
 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2021-3 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Doorzichtige verwarming 
 

 2 De pijlen bij 1 en 2 in de tekening stellen vormen van warmtetransport 
voor. 
 

 
 
Zet in de tabel achter elk cijfer de juiste vorm van warmtetransport. 
 

1  

2  

 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Waterwoning 
 

 6 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De zwaartekracht op de waterwoning is in beide situaties gelijk. 
 
De arm van de zwaartekracht 
 

is in situatie I groter dan kleiner dan die in situatie II. 

 
Het moment van de zwaartekracht 
 

is in situatie I gelijk aan groter dan kleiner dan die in situatie II. 

 
 

 7 Construeer de resulterende kracht en noteer de grootte onder de 
afbeelding. 
 
 

 
 
 
Fres = ……….. N 
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Drijvende olielamp 
 

 11 Noteer in het schema de juiste energiesoorten voor en na de 
energieomzetting. 
 

voor de omzetting  na de omzetting 

 →  en  
 
 

 13 Teken vanuit het punt Z de kracht die het water op de olielamp uitoefent. 
Noteer de krachtenschaal die je gebruikt. 
 
krachtenschaal 1 cm ≙ ………. N 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Naam kandidaat  ______________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 66Voor 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).



 GT-0173-a-u 4 / 6 lees verder ►►►

IJzig koud 
 

 20 Maak de eerste zin compleet en omcirkel in de derde zin de juiste 
mogelijkheid. 
 
De toestand van water heet ook wel de  van water. 
 
Het ijslaagje is door rijpen ontstaan. 
 
 gasvormige  

Het vaste water in de lucht heeft zich als ijs op de ruit afgezet. 

 vloeibare  
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Anti-hagelkanon 
 

 22 Teken in het diagram de grafiek van het geluidsniveau tegen de afstand. 
 

 
 23 Bepaal en noteer de kleinste afstand waarop je zonder kans op 

gehoorbeschadiging bij een werkend kanon kan staan. 
 
Het gegeven uit de tabel in BINAS is ……………….. 
 
De kleinste afstand is ……………….. 
 
 

Koffie met smaak 
 

 38 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 
 blijft gelijk neemt af neemt toe 

de amplitude van het geluid    

de frequentie van het geluid    
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Licht bij de voordeur 
 

 39 Maak het schema compleet met stroom- en spanningsmeter. 
 

 
 
 

 41 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Nicole drukt op de schakelaar,  
 
daardoor loopt er stroom naar de basis collector emitter  
 
waardoor de transistor schakelt. 
 
Tegelijkertijd wordt de condensator opgeladen ontladen . 
 
Als Nicole de schakelaar loslaat, loopt er stroom 
 
van de condensator naar de transistor het lampje . 
 
Het lampje brandt totdat de accu condensator transistor  leeg is. 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-19-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 1 

dinsdag 14 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Gedeeld geluid 

 
Een smartphone kun je gebruiken om muziek af te spelen. Met een 
versterker en een luidspreker kunnen meerdere mensen naar deze 
muziek luisteren. 
 

 
 

1p 1 Je ziet afbeeldingen van een signaal voor en na de versterker. 
 

 
voor de versterker na de versterker 

 
Over het versterkte signaal staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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2p 2 De luidspreker bestaat uit drie onderdelen. De conus is een van deze 
onderdelen. 
 Noteer de namen van de twee onderdelen die ervoor zorgen dat de 

conus trilt. 
 

4p 3 De hoogste toon die de luidspreker weer kan geven, heeft een trillingstijd 
van 0,040 ms. 
 Bereken de frequentie en leg uit of deze toon hoorbaar is voor de 

mens. Noteer het gehoorbereik van de mens bij je uitleg. 
 
De smartphone laat muziek horen met een geluidsniveau van maximaal 
88 dB. Door het gebruik van de versterker wordt dat verhoogd tot 94 dB. 
Voor het geluidsniveau geldt: 
 

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

 
2p 4 Vergelijk het geluid van 94 dB met het geluid van 88 dB. 

Over deze geluiden staan op de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Noteer in de eerste twee zinnen de juiste waarde en omcirkel in de 

derde zin de juiste mogelijkheid. Gebruik de tabel ‘Maximale 
blootstellingsduur’ in BINAS. 

 
1p 5 In welke zone valt het maximale geluidsniveau van de luidspreker? 

A hinderlijk 
B zeer hinderlijk 
C zeer luid 
D extreem luid 
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Schakeling doormeten 

 
Marlou en Luuk sluiten een 
weerstand aan op een variabele  
spanningsbron. 
Ze willen de spanning over en de  
stroom door een weerstand meten. 
 
Je ziet een afbeelding van hun  
opstelling. 
 

 
Marlou sluit de spanningsmeter aan. Dan stelt zij de spanningbron in op 
2,0 V. 
 

2p 6 Luuk meet de spanning zo nauwkeurig mogelijk. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een afbeelding met de aansluitingen voor het 
meetbereik en de schaalverdeling van de spanningsmeter. 
 Kruis het juiste meetbereik aan en teken de wijzer op de 

schaalverdeling vanuit P in de juiste stand. 
 

2p 7 Luuk meet met een stroommeter een stroomsterkte van 25 mA. 
 Bereken de grootte van de weerstand die is aangesloten. 
 
Marlou neemt twee andere  
weerstanden en sluit die aan. 
 
Je ziet een afbeelding van deze  
situatie met de grootte van elke  
weerstand. 
 

 
2p 8 Bereken de vervangingsweerstand van de weerstanden R1 en R2. 

 
1p 9 Vergelijk de spanning over en de stroomsterkte door R2 met de spanning 

over en de stroomsterkte door R1. 

 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
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Speelmomentje 

 
In een speeltuin staat een bijzondere wip. Op deze wip kan een kind in 
zijn eentje wipwappen. 
De wip bestaat uit een balk met links van het draaipunt D een bak met 
stenen en rechts een rek waar een kind aan kan hangen. 
 
Je ziet een afbeelding met Leon die de wip in evenwicht heeft gebracht. 
 

D

1,60 m 1,82 m  
 

1p 10 Het materiaal van de balk is homogeen. 
 Wat betekent homogeen? 
 
De bak is gevuld met stenen. De totale massa van de stenen is 32 kg. 
 

4p 11 Het volume van de stenen in de bak is 1,2 · 104 cm3. 
 Bereken de dichtheid van deze stenen en noteer uit welke stof deze 

steensoort bestaat. Gebruik de tabel ‘Gegevens van enkele vaste 
stoffen’ in BINAS. 

 
3p 12 Bereken het gewicht van Leon. Gebruik de momentenwet. Verwaarloos 

hierbij de massa van de bak waarin de stenen zitten en van het rek 
waaraan Leon hangt. 
 

2p 13 Leon verplaatst zich in de richting van D. 
Over het gevolg van deze verplaatsing staan op de uitwerkbijlage drie 
zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Wiebelstep 

 
Tijsje heeft een speciale step. 
Deze step wordt aangedreven door de 
voetenplank op en neer te bewegen. 
 

 
 

1p 14 Je ziet drie afbeeldingen van Tijsje op haar step. 
In welke afbeelding is het massamiddelpunt M van Tijsje juist geplaatst? 
 

M

 

M
M

 
A B C 

 
2p 15 Van een rit op de step is een s,t-diagram gemaakt. Dit staat op de 

uitwerkbijlage. 
In het diagram zijn vier delen van de grafiek met een letter aangegeven. 
Bij ieder deel van de grafiek hoort een soort beweging. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel met vier letters en mogelijke 
bewegingen. 
 Zet achter elke letter één kruisje bij de juiste beweging. 
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Tijsje test de handrem van haar step. Zij stept op volle snelheid en remt 
dan voluit. Van deze test is een v,t-diagram gemaakt. 
 

t (s)
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

6

5

4

3

2

1

0

v
(m/s)

 
 

1p 16 Noteer de beginsnelheid van Tijsje in km/h. 
 

4p 17 Bereken de afstand die Tijsje aflegt tijdens het remmen vanaf t = 0,8 s. 
Gebruik het diagram. 
 
De vertraging tijdens het remmen is 2,1 m/s2. 
 

2p 18 Toon deze vertraging met een berekening aan. Gebruik het diagram. 
 

2p 19 De massa van Tijsje en de step samen is 45 kg. 
 Bereken de nettokracht tijdens het remmen. 
 

1p 20 De rem op het achterwiel wordt warm bij het remmen. 
Welke kracht zorgt voor het warm worden? 
A luchtweerstand 
B rolweerstand 
C spierkracht 
D wrijvingskracht 
E zwaartekracht 
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Motorkraan 

 
Een motor is in en uit een vrachtwagen te takelen met een motorkraan. 
 

 
 

1p 21 De constructie van de kraan is gemaakt van staal. Het staal is geverfd om 
roesten te voorkomen. 
 Noteer nog een manier om staal tegen roesten te beschermen. 
 

2p 22 Je ziet een afbeelding van het bovenste deel van de kraan. 
In de afbeelding zijn drie onderdelen genummerd: 
de balk (1), de cilinder (2) en de ketting (3). 
 

 
 
 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage voor elke plaats met een kruisje 

aan of er sprake is van een duwkracht, een trekkracht of duw- en 
trekkracht. 
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Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de kraan met aan het 
uiteinde een motor. De kracht van de motor op het punt P is 9000 N. 
 

1p 23 De gebruikte krachtenschaal is 1,0 cm ≙ 1500 N. 
 Toon dit met een berekening aan. 
 

3p 24 Bepaal met een constructie de kracht in ketting K vanuit P. Noteer de 
grootte van de kracht naast de afbeelding. 
 

2p 25 De motor wordt 30 cm opgetakeld. 
 Bereken de benodigde arbeid. 
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Aanrecht 

 
Jorike en Flip kopen een nieuwe keuken. In een showroom bekijken ze 
verschillende aanrechtbladen. 
 

 
 

2p 26 Flip staat bij een eikenhouten aanrechtblad met een metalen spoelbak. Hij 
legt zijn linkerhand op het aanrechtblad en zijn rechterhand op de 
spoelbak. 
 Noteer welk materiaal kouder aanvoelt en geef daarvan de reden. 
 

1p 27 Jorike vraagt de verkoper met welk schoonmaakmiddel ze de metalen 
spoelbak moet schoonmaken. Volgens de verkoper mag het middel niet 
corrosief zijn. 
Welk van de volgende pictogrammen geeft aan dat een stof corrosief is? 
 

 
A B C D E 

 
2p 28 In de showroom staat ook een volledig metalen aanrechtblad. 

Jorike zegt dat elektrische apparaten op het aanrecht staan. Ze vindt 
daarom een metalen aanrecht minder veilig dan een aanrecht met een 
blad van graniet of eikenhout. 
 Leg uit of je het met Jorike eens bent. 
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Bijverwarmen 

 
Een koude schuur kun je verwarmen met een petroleumkachel. 
De brandstof steek je aan met een elektrische gloeidraad. 
 

de batterijen 

 

 

petroleumkachel gloeidraad 
 

3p 29 De gloeidraad is via een drukschakelaar aangesloten op twee batterijen. 
De spanning over en de stroomsterkte door de gloeidraad worden 
gemeten. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet met de twee batterijen, een 

drukschakelaar, spanningsmeter en stroommeter. 
 
Als de gloeidraad is ingeschakeld, loopt er een stroomsterkte van 4,8 A. 
 

2p 30 De batterijen leveren samen een spanning van 3,0 V. 
 Bereken het geleverde vermogen. 
 

3p 31 Het aansteken van de petroleum duurt 15 s. De totale capaciteit van de 
batterijen is 2,4 Ah. 
 Noteer het aantal keer dat de kachel aangestoken kan worden. 

Bereken eerst de tijd dat de batterijen een stroomsterkte van 4,8 A 
kunnen leveren. 
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Water warmer 

 
Doede en Emiel onderzoeken tijdens de natuurkundeles het verband 
tussen energie en temperatuur. Zij gebruiken bij de meting een 
energiemeter en een thermometer. In een dubbelwandig theeglas zetten 
zij de thermometer en een dompelaar als verwarmingselement. 
 

 
         de opstelling voor de proef 
 
Doede schenkt 250 mL water in een dubbelwandig theeglas. 
 

1p 32 Je ziet op de uitwerkbijlage twee zinnen over deze hoeveelheid water. 
 Noteer in elke zin het ontbrekende getal. 
 

1p 33 Emiel hangt de dompelaar in het water van het theeglas. Aan het snoer 
van de dompelaar zit een stekker met randaarde. 
Wanneer schakelt de aardlekschakelaar de spanning over de dompelaar 
uit? 
A als de fasedraad de nuldraad raakt 
B als de fasedraad het metaal van de dompelaar raakt 
C als de stroomsterkte door de dompelaar te groot is 
D als de weerstand van de dompelaar te groot is 
 
Emiel sluit de dompelaar via een energiemeter aan op netspanning 
(230 V). 
 

1p 34 In de dompelaar zit een gloeispiraal. Via een laag samengeperst poeder 
geeft die zijn warmte af aan het metaal van de dompelaar. 
Door welke vorm van warmtetransport wordt het metaal van de dompelaar 
warm? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
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Emiel start de tijd en leest elke minuut op de energiemeter het 
energiegebruik af. Doede meet met een thermometer de temperatuur van 
het water. Je ziet een tabel met hun meetresultaten. 
 

E (kWh) 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 

T (oC) 16 29 44 60 72 85 100 

 
3p 35 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 

grafiek. 
 

1p 36 Wat is de naam van het wiskundige verband tussen temperatuur en 
energie? 
A evenredig 
B lineair 
C omgekeerd evenredig 
 

1p 37 De begintemperatuur van het water is 16 oC. 
Wat is deze temperatuur in K? 
A -257 K 
B -289 K 
C 257 K 
D 289 K 
 

1p 38 Noteer de reden waarom het water tijdens de proef niet warmer wordt dan 
100 oC. 
 

1p 39 De dompelaar zet 0,030 kWh (108 kJ) aan elektrische energie om bij het 
verwarmen tot 100 oC. Het water heeft dan 88 kJ energie opgenomen. 
Hoeveel procent van de energie gaat verloren? 
A 12% 
B 19% 
C 81% 
D 88% 
 

1p 40 Doede en Emiel herhalen de proef nog twee keer. 
Bij de tweede proef gebruiken ze een dompelaar met een groter 
vermogen. Bij de derde proef vullen ze het theeglas met meer water. 
Op de uitwerkbijlage staat het diagram met de grafieken die ze tekenen 
van de temperatuur tegen de tijd. 
Over deze grafieken staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. Grafiek 1 hoort bij de 

eerste proef. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Code rood in China 

 
Lees het krantenartikel. 
 

Steenkoolverbranding in China heeft 
geleid tot een code rood voor 
luchtvervuiling. 
De waarschuwing geldt voor drie 
dagen in de hoofdstad Beijing. 
De luchtvervuiling wordt mede 
veroorzaakt door grote hoeveelheden 
fijnstof. 
 
Bron: KNMI 

 

 
1p 41 Fijnstof bestaat uit schadelijke stofdeeltjes met een afmeting die kleiner 

zijn dan 2,5 micrometer. 
Welke lengte komt overeen met 2,5 micrometer? 
A 2,5 · 109 m 
B 2,5 · 106 m 
C 2,5 · 103 m 
D 2,5 · 10-3 m 
E 2,5 · 10-6 m 
F 2,5 · 10-9 m 
 

2p 42 Naast de uitstoot van fijnstof ontstaan er bij steenkoolverbranding gassen 
die nadelige effecten op het milieu hebben. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over deze milieueffecten. 
 Maak elke zin compleet. 
 

1p 43 In China wordt steenkool verbrand als energiebron voor stadsverwarming. 
Over steenkoolverbranding staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in de eerste zin de juiste mogelijkheid en maak de tweede 

zin compleet. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2019-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Gedeeld geluid 

 
 1 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De amplitude van het versterkte signaal is

even groot 

. groter 

kleiner 

 

De frequentie van het versterkte signaal is 

even groot 

. groter 

kleiner 

 
 

 4 Vergelijk het geluid van 94 dB met het geluid van 88 dB. 
Noteer in de eerste twee zinnen de juiste waarde en omcirkel in de derde 
zin de juiste mogelijkheid. Gebruik de tabel ‘Maximale blootstellingsduur’ 
in BINAS. 
 

Het geluid van 94 dB is  dB harder dan het geluid van 88 dB. 

 

Het geluid van 94 dB is  keer zo hard als het geluid van 88 dB. 

 
De maximale blootstellingsduur aan geluid van 94 dB is 
 

gelijk aan minder dan meer dan vier uur. 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Schakeling doormeten 

 
 6 Kruis het juiste meetbereik aan en teken de wijzer op de schaalverdeling 

vanuit P in de juiste stand. 
 

 

 

aansluitingen meetbereik schaalverdeling 
 
 

 9 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
 even groot als  

De spanning over R2 is groter dan de spanning over R1. 

 kleiner dan  

 
 even groot als  

De stroomsterkte door R2 is groter dan de stroomsterkte door R1. 

 kleiner dan  
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Speelmomentje 

 
 13 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Wanneer Leon zich in de richting van D verplaatst, zal 
 

het moment rechts van D groter kleiner worden. 

 

Het moment links van D zal 

gelijk blijven 

. groter worden 

kleiner worden 

 

Leon zal nu 

omhoog bewegen 

. omlaag bewegen 

op dezelfde hoogte blijven 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Wiebelstep 

 
 15 Zet achter elke letter één kruisje bij de juiste beweging. 

 

t

s

P

Q

R

S

 
 

 
constante 
snelheid 

rust 
versnelde 
beweging 

vertraagde 
beweging 

P     

Q     

R     

S     

 
 

Pagina: 87Voor 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).



 GT-0173-a-19-1-u 5 / 8 lees verder ►►►

Motorkraan 

 
 22 Geef in de tabel voor elke plaats met een kruisje aan of er sprake is van 

een duwkracht, een trekkracht of duw- en trekkracht. 
 

 
 

plaats duwkracht trekkracht 
duw- en 

trekkracht 

balk (1)    

cilinder (2)    

ketting (3)    

 
 

23 en 24 Bepaal met een constructie de kracht in ketting K vanuit P. Noteer de 
grootte van de kracht naast de afbeelding. 
De krachtenschaal is 1,0 cm ≙ 1500 N. 
 

Fz  = 9000 N

K

P

 
 
 

FK = ……….. N 
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gloeidraad

Bijverwarmen 

 
 29 Maak het schakelschema compleet met de twee batterijen, een 

drukschakelaar, spanningsmeter en stroommeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water warmer 

 
 32 Noteer in elke zin het ontbrekende getal. 

 

Het volume van deze hoeveelheid water is  dm3. 

 

De massa van deze hoeveelheid water is  kg. 
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 35 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek. 
 

0
0

0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

T (°C)

E (kWh) 
 
 

 40 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. Grafiek 1 hoort bij de eerste 
proef. 
 

2 1 3

tijd

te
m
pe
ra
tu
ur

 
 

Bij een dompelaar met een groter vermogen krijgen ze grafiek 2 3 .

 

Bij een grotere hoeveelheid water krijgen ze grafiek 2 3 . 
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Code rood in China 

 
 42 Maak elke zin compleet. 

 

Bij steenkoolverbranding ontstaat het gas  .

 

Dit gas veroorzaakt  . 

 
 

 43 Omcirkel in de eerste zin de juiste mogelijkheid en maak de tweede zin 
compleet. 
 

Steenkool is 
geen 

fossiele brandstof. 
wel een 

   

Bij de verbranding van steenkool wordt  energie 

omgezet in warmte. 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-19-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 2 

dinsdag 18 juni 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Gesmolten asfalt 

 
Lees het artikel. 
 

Vliegtuig glijdt van startbaan 
 
Een vliegtuig is van de startbaan 
gegleden toen de wielen 
wegzakten in het asfalt. 
Door een hittegolf was het asfalt 
gesmolten. 
De passagiers konden het 
toestel ongedeerd verlaten. 
 
Bron: 4nieuws.nl 

 

 
1p 1 Asfalt smelt vanaf 327 K. 

 Noteer deze temperatuur in graden Celsius. 
 
De luchttemperatuur was lager dan deze smelttemperatuur. Door de 
zwarte kleur heeft asfalt toch een hogere temperatuur gekregen. 
 

1p 2 Van de zon naar het asfalt is veel warmtetransport door: 
A geleiding. 
B straling. 
C stroming. 
 

1p 3 De zwarte kleur van het asfalt zorgt voor: 
A absorberen van energie. 
B doorlaten van energie. 
C reflecteren van energie. 
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De beschadiging van het asfalt wordt gerepareerd. Hiervoor wordt 
vloeibaar asfalt gebruikt. 
 

2p 4 Er wordt een volume van 0,90 m3 asfalt gebruikt. De dichtheid van dit 
asfalt is 2,3 kg/dm3. 
 Bereken de massa van het gebruikte asfalt. 
 

1p 5 Na het aanbrengen van het gesmolten asfalt koelt het af. 
Over het gevolg van het afkoelen staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 6 Bij het afkoelen tot een vaste stof verdampt er onder andere water uit het 
asfalt. 
 Leg uit of verdampen een chemische reactie of een natuurkundig 

proces is. 
 

1p 7 Je ziet een tabel over stoffen die vrijkomen bij het werken met asfalt. 
 

stof kans op 

asfaltrook 
hoofdpijn, irritaties van ogen en luchtwegen, 
huid-aandoeningen (roodheid, prikkeling) 

‘grof stof’ irritatie van ogen en luchtwegen 

organische oplosmiddelen 
(reiniging) 

duizeligheid, irritatie van de huid 

 
Welk veiligheidspictogram hoort bij deze tabel? 
 

     

A B C D E 
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Otamatone 

 
Rien heeft een Otamatone. Dit is een elektronisch muziekinstrument in de 
vorm van een muzieknoot. 
Bij het aanzetten kiest Rien uit een van de drie volumestanden. Als hij zijn 
vinger op een geleidende strip op de steel van de Otamatone zet, ontstaat 
er een toon. Door zijn vinger dan langs de steel te schuiven verandert de 
toonhoogte. Als Rien in de bol van de Otamatone knijpt, dan vervormt het 
geluid. 
 

 
 
Rien onderzoekt het geluid van de Otamatone. 
 
Je ziet het beeld van een toon op het scherm van een oscilloscoop. 
 

0,5 ms 
 

4p 8 Bereken de frequentie van deze toon. Noteer eerst het aantal trillingen dat 
je op het beeldscherm ziet. 
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1p 9 Rien schuift zijn vinger langs de steel naar beneden. De toon klinkt hoger 
en het geluidsniveau blijft gelijk. 
Wat ziet Rien op het oscilloscoopscherm veranderen? 
A een grotere amplitude 
B een kleinere amplitude 
C meer trillingen 
D minder trillingen 
 

2p 10 Rien meet met een dB-meter een geluidsniveau van 68 dB. 
Op de uitwerkbijlage staan afbeeldingen van het display van de dB-meter 
en van de keuzeschakelaar. 
 Geef op de keuzeschakelaar het juiste meetbereik aan (Hi of Lo) en 

teken de wijzer op het display vanuit punt P in de juiste stand. 
 

2p 11 Rien maakt een harder geluid en meet een geluidsniveau van 83 dB. 
Voor het geluidsniveau geldt: 
 

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

 
Vergelijk het geluid van 83 dB met het geluid van 68 dB. 
 Noteer in de eerste twee zinnen op de uitwerkbijlage de juiste waarde 

en maak de derde zin compleet. Gebruik de tabel 
‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 

 

Pagina: 96Voor 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).



 

 GT-0173-a-19-2-o 6 / 17 lees verder ►►►

Iglo van formaat 

 
Studenten hebben de grootste iglo ooit gebouwd. Eerst is een lege ballon 
overspannen met touwen. Daarna is de ballon opgeblazen met 
luchtkanonnen. 
De iglo is gemaakt door in de vrieskou water met daarin houtvezels over 
de ballon te spuiten. 
 

de opgeblazen ballon het spuiten van water met 
houtvezels 

 
1p 12 Na het opblazen staan de touwen strak gespannen over de ballon. 

Over deze situatie staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 13 In een artikel op internet staat: 
 

De stevigheid van de iglo is getest. Hiervoor zijn zandzakken met een 
totaalgewicht van 1800 kg op de top van de iglo gezet. 

 
Natuurkundig gezien klopt de tweede zin niet. 
 Verbeter deze zin op de uitwerkbijlage zodat die natuurkundig juist is. 
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2p 14 Een kraan tilt de zandzakken op. De kraanarm schuift uit om de 
zandzakken op de iglo te plaatsen. 
Je ziet een afbeelding van de kraanarm met een zandzak voor en na het 
uitschuiven. 

 

D

P

Fz

 

 

Fz

D

P

 

voor het uitschuiven na het uitschuiven 
 
Over de gevolgen van het uitschuiven van de kraanarm staat op de 
uitwerkbijlage een tabel. 
 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 

3p 15 Je ziet een afbeelding van de kraanarm in uitgeschoven stand. Punt D is 
het draaipunt. Een kracht omhoog in P houdt de zandzak in evenwicht. 
 

Fz

D

P

4 m

14 m

= 18 kN

 
 
 Bereken met de gegevens in de afbeelding de grootte van deze kracht 

in punt P. 
 

1p 16 De zandzak is op de top van de iglo gezet. De zwaartekracht op de 
gevulde zandzak is 18 kN. Het contactoppervlak van de zandzak met de 
iglo is 1,2 m2. 
Hoe groot is de druk onder de zandzak? 
A 15 mbar 
B 15 N/m2 
C 15 kNm 
D 15 kPa 
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Gedeeld geluid 

 
Een smartphone kun je gebruiken om muziek af te spelen. Met een 
versterker en een luidspreker kunnen meerdere mensen naar deze 
muziek luisteren. 
 

 
 
In deze versterker zitten een accu en luidspreker ingebouwd. De accu 
wordt opgeladen met een adapter op netspanning (230 V). 
 

2p 17 In de adapter zitten twee spoelen. De primaire spoel heeft 115 windingen. 
De spanning over de secundaire spoel is 12 V. 
 Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. 
 
In de adapter zitten twee onderdelen die nodig zijn bij het geschikt maken 
van de spanning voor het opladen. 
 

1p 18 Welk onderdeel is nodig om de grootte van de spanning aan te passen? 
A diode 
B relais 
C transformator 
D transistor 
 

1p 19 De wisselspanning van de secundaire spoel is nog niet geschikt om de 
accu op te laden. 
Welk onderdeel is dan zeker nodig? 
A diode 
B relais 
C transformator 
D transistor 
 

2p 20 In de accu is er tijdens het opladen sprake van een energieomzetting. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de juiste energiesoort voor 

en na de omzetting. 
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De adapter levert bij het opladen van de accu (5,0 V) een stroomsterkte 
van 0,12 A. 
 

3p 21 Het opgenomen vermogen van de adapter tijdens het opladen is 2,0 W. 
 Bereken het rendement van de adapter. 
 

2p 22 Het volledig opladen van een lege accu duurt 2,8 h. 
 Bereken de capaciteit van deze accu. 
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Diabolo 

 
Merel heeft een diabolo. Ze plaatst de diabolo op een koord aan twee 
stokjes. Ze brengt de diabolo met behulp van het koord in beweging en tilt 
deze omhoog. 
 

 
 
Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de situatie waarbij de 
diabolo in het koord hangt. 
 

1p 23 Toon met een berekening aan dat de krachtenschaal 1,0 cm ≙ 0,5 N is. 
 

3p 24 Bepaal met een constructie de kracht van de diabolo op koord A. Noteer 
de grootte van de kracht naast de afbeelding. 
 
Je ziet de diabolo in twee standen. De diabolo hangt net boven de grond. 
 

  
stand 1 stand 2 

 
1p 25 Wat is juist over de spankracht in koord A? 

A De spankracht is in beide standen even groot. 
B In stand 1 is de spankracht in het koord groter dan in stand 2. 
C In stand 1 is de spankracht in het koord kleiner dan in stand 2. 
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Merel trekt de stokjes snel uit elkaar waardoor het koord strak gespannen 
wordt. De diabolo komt los van het koord en beweegt omhoog. Bij het 
terugvallen vangt Merel de diabolo weer op in het koord. 
 

 
 

3p 26 De massa van de diabolo is 0,24 kg. Merel vangt de diabolo in het koord 
op na een val over een afstand van 1,8 m. Neem aan dat alle zwaarte-
energie wordt omgezet in bewegingsenergie. 
 Bereken de snelheid van de diabolo bij het opvangen. 
 

Pagina: 102Voor 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).



 

 GT-0173-a-19-2-o 12 / 17 lees verder ►►►

Klimmen en vallen 

 
Jarno doet aan sportklimmen. Hij oefent het vallen vanaf een klimwand. 
Met een klimgordel klimt hij tot boven de veiligheidszekering. Daarna laat 
hij zich vallen. Op de grond staat Abdi die het touw vasthoudt. 
 

veiligheids-
zekering

 
 
Van t = 0,0 s tot t = 0,90 s maakt Jarno een vrije val. Op t = 0,90 s wordt 
hij afgeremd door de veiligheidszekering en Abdi. 
Je ziet de gegevens van de val. 
Verwaarloos in deze opgave de uitrekking van het touw. 
 

 
start 

vrije val 
  

einde 
vrije val 

  

t (s) 0,0 0,30 0,60 0,90 1,05 1,20 

v (m/s) 0,0 3,0 6,0 9,0 4,5 0,0 

 
3p 27 Bereken de afstand die Jarno tijdens zijn vrije val aflegt. 

 
3p 28 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle gegevens uit en teken de 

grafiek. 
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1p 29 Je ziet drie s,t-diagrammen. 
 
s

t (s)  

s

t (s)  

s

t (s)  
1 2 3 

 
Welk s,t-diagram hoort bij de totale beweging van Jarno? 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
 

3p 30 Van t = 0,90 s tot t = 1,20 s is Jarno (m = 75 kg) afgeremd tot stilstand. 
 Bereken de remkracht op Jarno. Bereken eerst de vertraging. 
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Schakeling 

 
Jan heeft een schakeling gemaakt met een led in serie met een 
weerstand, die aangesloten is op een batterij. 
 

 
 

3p 31 Jan meet de spanning over en de stroomsterkte door de led. 
Op de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet met led, weerstand, 

spanningsmeter en stroommeter. 
 
Jan gebruikt een weerstand van 300 Ω. 
 

1p 32 Wat is de functie van de weerstand in deze schakeling? 
Die zorgt ervoor dat 
A de spanning over de led geen 0 V is. 
B de stroomsterkte door de led niet te groot is. 
C de totale weerstand van de schakeling kleiner is. 
 

1p 33 Weerstanden hebben een kleurcode. Deze code geeft de grootte van de 
weerstand aan en een toegestane afwijking (tolerantie). Die kleurcodes 
staan in de tabel ‘Kleurcodes van weerstanden’ in BINAS. 
Een weerstand van 50 · 103 Ω heeft de kleurcode groen - zwart - oranje. 
Wat is de kleurcode voor de weerstand die Jan gebruikt? 
A bruin - zwart - oranje 
B bruin - oranje - zwart 
C oranje - bruin - zwart 
D oranje - zwart - bruin 
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De batterij levert een spanning van 9,0 V. Door de weerstand loopt een 
stroomsterkte van 20 mA (0,02 A). 
 

3p 34 Bereken de spanning over de weerstand en noteer de spanning over de 
led. 
 

2p 35 Bereken het vermogen dat de batterij levert. 
 

2p 36 Jan vervangt de weerstand van 300 Ω door een van 240 Ω. 
Over de gevolgen staan op de uitwerkbijlage vier zinnen. 
 Maak elke zin compleet. 
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Beton 

 
Met behulp van een echo kunnen breuken in beton worden gevonden. 
Een geluidsbron zendt een signaal uit. De breuk weerkaatst het geluid 
richting de ontvanger. 
 

  

breuk

geluidsbron
+ ontvanger

 
 

2p 37 De geluidsbron geeft een geluid van 50 kHz. 
Je ziet op de uitwerkbijlage twee zinnen over dit geluid. 
 Maak elke zin compleet. 
 

3p 38 In het beton zit een breuk. Een computer meet hoelang het signaal 
onderweg is. Je ziet een vereenvoudigde weergave van de signalen op 
het scherm van de computer. 
 
signaal-
sterkte

tijd

uitgezonden signaal

t = 2,4 ∙ 10-4 s

opgevangen signaal

 
 
De geluidssnelheid in beton is 4300 m/s. 
 Bereken de afstand tot de breuk. 
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Koffiecups 

 
Jaarlijks worden er ongeveer 12 miljard kopjes koffie gezet met 
koffiecups. Deze koffiecups kunnen een belasting zijn voor het milieu. 
 

 
aluminium cup      plastic cup biologisch 

afbreekbare cup 
 
De meeste cups zijn gemaakt van aluminium of plastic. Een nieuw soort 
cup is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Hiervoor wordt 
zetmeel uit aardappelschillen gebruikt. 
 

2p 39 Na inzameling kunnen gebruikte cups en inhoud (koffiedik) van elkaar 
gescheiden worden. Op de uitwerkbijlage staat een tabel met vier soorten 
afval waarin cups en inhoud verzameld worden. 
 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de kolom bij het juiste afval. 

Gebruik de tabel ‘Klein chemisch afval, groente-, fruit- en tuinafval en 
recycling’ in BINAS. 

 
1p 40 Aluminium cups worden gemalen en verwerkt tot nieuwe cups. 

 Hoe heet het opnieuw gebruiken van materialen? 
 

1p 41 Plastic wordt slecht afgebroken door het milieu. 
 Noteer de tijd die het milieu minstens nodig heeft om plastic af te 

breken. Gebruik BINAS. 
 

1p 42 Koffiedik wordt verwerkt tot meststoffen voor planten. 
Wat is de naam van deze soort afvalverwerking? 
A composteren 
B storten 
C verbranden 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2019-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Gesmolten asfalt 

 
 5 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Bij het afkoelen van het asfalt neemt het volume af toe . 

 

Bij het afkoelen van het asfalt neemt de dichtheid af toe . 

 
 

Otamatone 

 
 10 Geef op de keuzeschakelaar het juiste meetbereik aan (Hi of Lo) en teken 

de wijzer op het display vanuit punt P in de juiste stand. 
 

 

P

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 11 Vergelijk het geluid van 83 dB met het geluid van 68 dB. 
Noteer in de eerste twee zinnen de juiste waarde en maak de derde zin 
compleet. Gebruik de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 

Het geluid van 83 dB is  dB harder dan geluid van 68 dB. 

 

Het geluid van 83 dB is  keer zo hard als het geluid van 68 dB. 

 
Het geluid van 83 dB ligt in de zone 
 

 van de gehoorgevoeligheid. 

 
 

Iglo van formaat 

 
 12 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

In de touwen werken 

duwkrachten 

. trekkrachten 

trek- en duwkrachten 

 

De druk in de ballon is 

gelijk aan 

de luchtdruk buiten. groter dan 

kleiner dan 

 
 

 13 Verbeter de zin zodat die natuurkundig juist is. 
 

Hiervoor zijn zandzakken met een  

 

van  op de top van de iglo gezet. 
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 14 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 

Na het uitschuiven is: even groot groter kleiner 

de zwaartekracht op de zandzak    

de arm van de zwaartekracht    

het moment van de zwaartekracht    

 
 

Gedeeld geluid 
 

 20 Noteer in het schema de juiste energiesoort voor en na de omzetting. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting 

 →  + warmte 

 
 

Diabolo 

 
23 en 24 Bepaal met een constructie de kracht van de diabolo op koord A. Noteer 

de grootte van de kracht naast de afbeelding. 
De krachtenschaal is 1,0 cm ≙ 0,5 N. 
 

Fz = 2,4 N

A

 

FA = ……... N 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Klimmen en vallen 

 
 28 Zet in het diagram alle gegevens uit en teken de grafiek. 

 

0
0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

v (m/s)

t (s) 
 
 

Schakeling 

 
 31 Maak het schakelschema compleet met led, weerstand, spanningsmeter 

en stroommeter. 
 
 

+

-
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 36 Maak elke zin compleet. 
 

De vervangingsweerstand van de schakeling is dan groter kleiner . 

 

De stroomsterkte door de led is groter kleiner . 

 

De spanning over de led is groter kleiner . 

 

Het vermogen van de led is dan groter kleiner . 

 
 

Beton 
 

 37 Maak elke zin compleet. 
 
De gehoorgrenzen van het menselijk gehoor 
 

zijn  Hz tot  Hz. 

 

Mensen kunnen een toon van 50 kHz 
niet 

horen, omdat 
wel 

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

Koffiecups 

 
 39 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de juiste kolom. Gebruik de tabel 

‘Klein chemisch afval, groente-, fruit- en tuinafval en recycling’ in BINAS. 
 

 KCA GFT metaal restafval 

aluminium cup     

plastic cup     

biologisch afbreekbare 
cup 

    

koffiedik     

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0173-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 1 

donderdag 24 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Elektrische motor 

 
Je ziet een afbeelding van een motor die wordt aangedreven door een 
elektromotor. 
 

 
 
De meeste frames van motoren worden van staal gemaakt. Het frame van 
deze motor is gemaakt van carbonfiber. Dit zijn koolstofvezels die 
gecombineerd zijn met (kunststof)hars. 
 

1p 1 Carbonfiber heeft een kleinere dichtheid dan staal. Hierdoor is de massa 
van het frame kleiner. 
 Noteer nog een materiaaleigenschap van carbonfiber die het geschikt 

maakt als materiaal voor het frame. 
 

3p 2 Het volume van het frame van carbonfiber is 6,0 dm3. De dichtheid van 
carbonfiber is 1,78 kg/dm3. 
De massa van een stalen frame is 46,8 kg. 
 Bereken de massa van een carbonfiber frame en noteer het 

massaverschil met een stalen frame. 
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1p 3 Het accupakket van de motor bestaat uit 10 accu’s. Je ziet het 
vereenvoudigde schakelschema. 
 

+ - + - + - + - + -

+ - + - + - + - + -

 
 
De accu’s in het accupakket leveren samen een spanning van 320 V aan 
de elektromotor. 
Hoe groot is de spanning van één accu? 
A 32 V 
B 53 V 
C 64 V 
D 160 V 
 

1p 4 Het accupakket is beveiligd met een zekering. 
 Waartegen beschermt een zekering? 
 
De motor met bestuurder heeft een totale massa van 285 kg. 
De motor trekt in 6,25 s vanuit stilstand op tot een topsnelheid van 
252 km/h. De gemiddelde versnelling is 11,2 m/s2. 
 

3p 5 Toon deze gemiddelde versnelling met een berekening aan. 
 

2p 6 Bereken de kracht die nodig is voor deze versnelling. 
 

3p 7 De motor rijdt 9,0 minuten op topsnelheid. 
 Bereken de afstand die de motor op topsnelheid in die tijd aflegt. 
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Scheepslift 

 
In Schotland zijn elf sluizen vervangen door één draaiende scheepslift. 
De scheepslift bestaat uit twee bakken met water.  
Een boot vaart de onderste bak binnen en de deur wordt gesloten.  
De constructie maakt een halve draai linksom waarna de boot 24 m hoger 
verder kan varen. 
 

 
 
Je ziet een aantal afbeeldingen van een halve draai linksom van de 
constructie. 
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Je ziet een afbeelding van de constructie halverwege de draai. De twee 
bakken staan dan op gelijke hoogte. 
 

 
 
De massa van elke bak met of zonder een boot is 2,8 · 105 kg. 
 

3p 8 In de afbeelding is Z het zwaartepunt. 
 Bereken het moment van de rechter bak met boot ten opzichte van 

draaipunt D. 
 

1p 9 Vergelijk in deze situatie het moment van de linker bak met het moment 
van de rechterbak. 
Wat is juist? 
Het moment van de linker bak is 
A even groot. 
B groter. 
C kleiner. 
 

2p 10 De rechter bak beweegt vanuit deze stand een paar meter omhoog. Over 
de gevolgen hiervan voor een aantal grootheden staat op de 
uitwerkbijlage een tabel. 
 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 

3p 11 De rechter bak is bij de halve draai de boot 24 m omhooggebracht. 
 Bereken de toename van de zwaarte-energie van de bak in MJ. 
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Violist 

 
Een violist speelt elke dag viool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 12 De violist speelt op een dag 8 uur. Hij wordt daarbij blootgesteld aan 
geluid van 92 dB. 
 Leg uit of hij kans heeft op gehoorbeschadiging. Gebruik de tabel 

‘Maximale blootstellingsduur’ in BINAS. 
 
De violist wordt onderzocht op gehoorschade. Hij krijgt een toon te horen 
met een trillingstijd van 0,50 ms. 
 

1p 13 Welke frequentie hoort bij deze toon? 
A 2,0 · 102 Hz 
B 2,0 · 103 Hz 
C 2,0 · 104 Hz 
 

1p 14 Je ziet het vereenvoudigde beeld van deze toon op het scherm van een 
oscilloscoop. 
 

 
 
Wat is de tijd per hokje? 
A 0,05 ms 
B 0,1 ms 
C 0,2 ms 
D 2,5 ms 
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1p 15 Tijdens het onderzoek wordt het geluidsniveau verlaagd tot de violist deze 
toon niet meer hoort. 
 Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheden. 
 
De violist heeft een leeftijd van 50 jaar. 
 

1p 16 Wat is juist over de gemiddelde afname van de gehoorgevoeligheid bij 
deze leeftijd? Gebruik BINAS. 
A Bij hoge tonen is de afname het grootst. 
B Bij lage tonen is de afname het grootst. 
C Bij hoge en lage tonen is de afname gelijk. 
D Bij 50 jaar is er geen afname van de gehoorgevoeligheid. 
 

1p 17 Bij een toon van 1000 Hz is bij de violist een afname van de 
gehoorgevoeligheid van 10 dB gemeten. 
 Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
 

1p 18 De violist krijgt na het onderzoek enkele aanbevelingen. 
Bij welke aanbeveling is er sprake van absorptie van geluid? 
A bij minder hard spelen 
B bij minder vaak spelen 
C bij oordopjes dragen 
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Jacuzzi plaatsen 

 
Tim en Anneke laten een jacuzzi in hun tuin plaatsen. Een hoogwerker tilt  
de jacuzzi over het huis naar de achtertuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zwaartekracht op de jacuzzi is 18 kN. 
 

1p 19 Met een staalkabel over de twee katrollen wordt de jacuzzi 
omhooggehesen. 
Hoe groot is de spankracht in de staalkabel bij A? 
A 36 kN 
B 18 kN 
C 12 kN 
D   9 kN 
E   6 kN 
 

2p 20 De hoogwerker tilt de jacuzzi over een afstand van 8,2 m omhoog. 
 Bereken de benodigde arbeid. 
 

3p 21 De jacuzzi hangt in banden aan de haak van de losse katrol. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een vereenvoudigd zijaanzicht. 
 Bepaal met een constructie de grootte van de kracht langs P vanuit de 

haak. Vul de grootte van de kracht in onder de afbeelding. 
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2p 22 De banden waar de jacuzzi in hangt, zijn net te lang om de jacuzzi over 
het huis te krijgen. Daarom worden de banden iets ingekort. 
Je ziet een vereenvoudigd zijaanzicht voor en na het inkorten van de 
banden. 
 

staalkabel

banden

voor inkorten na inkorten  
 
Op de uitwerkbijlage staan over de gevolgen van het inkorten twee 
zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
 

Afstand-app 

 
De afstand tot een voorwerp meet je met een app op je smartphone. 
 

 
 
De smartphone zendt geluid uit. Even later ontvangt de smartphone het 
weerkaatste geluid. Met het tijdsverschil tussen zenden en ontvangen 
berekent de smartphone de afstand tot een voorwerp. 
De app is geijkt voor een geluidssnelheid van 340 m/s. 
 

3p 23 Bereken de tijd die het geluid onderweg is. Gebruik het gegeven op de 
afbeelding. 
 

2p 24 Noteer de temperatuur waarbij de geluidssnelheid van de app geijkt is, in 
Kelvin en in graden Celsius. 
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Elektriciteitsproef 

 
Ryan en Ayo doen een practicum met elektrische schakelingen. Je ziet 
een afbeelding van hun opstelling en het schakelschema. 
 

 
 

2p 25 Ryan meet de spanning over en stroomsterkte door de variabele 
weerstand. 
Je ziet het schakelschema met mogelijke aansluitpunten voor de 
spanningsmeter en de stroommeter. 
 

+ -

1

2 4

3

5

 
 
 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage achter elke meter een kruisje bij de 

plaats(en) waar Ryan de juiste metingen kan doen. 
 
Ryan stelt de spanningsbron in op 6,0 V. Hij zet de variabele weerstand in 
de stand 10 Ω. 
 

2p 26 Bereken de stroomsterkte door de schakeling. 
 
 

+ -
6 V

240 Ω 0-360 Ω
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1p 27 Wat is de functie van de vaste weerstand van 240 Ω? 
Die voorkomt dat 
A de spanning over de variabele weerstand 0 V wordt. 
B de stroomsterkte door de variabele weerstand 0 A wordt. 
C de totale weerstand 0 Ω wordt. 
 

1p 28 Ayo stelt de variabele weerstand in op een grotere waarde. 
Wat gebeurt er met de spanning over de vaste weerstand? 
A De spanning blijft gelijk. 
B De spanning neemt af. 
C De spanning neemt toe. 
 
Ryan zet de variabele weerstand op verschillende standen. Hij meet 
steeds de stroomsterkte door de schakeling. Je ziet een tabel met zijn 
resultaten. 
 

Rvariabel (Ω) I (mA) 

40 21,5 

100 17,5 

150 15,5 

240 12,5 

300 11,0 

360 10,0 

 
3p 29 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 

grafiek. 
 

1p 30 Bepaal de stroomsterkte door de variabele weerstand bij een waarde van 
200 Ω. 
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Koken op gas 

 
Op de camping kun je koken op propaangas. De gasfles is via een 
drukregelaar en een gasslang op een gasstel aangesloten. 
 

 
 
De druk van het gas in de volle gasfles is 40 N/cm2. 
 

1p 31 Noteer deze druk in N/m2. 
 

2p 32 De aansluiting van de drukregelaar heeft een oppervlak van 0,25 cm2. 
 Bereken de kracht van het gas op de aansluiting. 
 
Bij deze druk en bij kamertemperatuur is een deel van het propaan in de 
fles vloeibaar. 
 

1p 33 Je ziet op de uitwerkbijlage een afbeelding van de gasfles. 
 Noteer naast de afbeelding de fase van het propaan in elk deel van de 

fles. 
 
Door het openen van de gaskraan neemt de hoeveelheid propaan in de 
gasfles af. 
 

1p 34 Je ziet op de uitwerkbijlage een zin over het propaan in de gasfles. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 35 De drukregelaar zorgt ervoor dat de druk in de gasslang constant is. 
Je ziet op de uitwerkbijlage drie grafieken tijdens het gebruik van het 
gasstel. 
 Omcirkel bij elk diagram de juiste grootheid bij de verticale as. 
 
 

Pagina: 125Voor 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).



 

 GT-0173-a-18-1-o 13 / 15 lees verder ►►►

Propaan heeft dezelfde verbrandingsproducten als aardgas. 
 

1p 36 Noteer de energiesoort die propaan heeft. 
 

2p 37 Leg uit of het verbranden van propaan een natuurkundig proces of een 
chemische reactie is. 
 

1p 38 Noteer een verbrandingsproduct dat zorgt voor een versterkt 
broeikaseffect. 
 

2p 39 Met het gasstel wordt water aan de kook gebracht. Hiervoor is 334 kJ 
energie nodig. 
 Bereken het volume aan propaangas in L dat hiervoor minimaal nodig 

is. Gebruik bij je berekening de tabel ‘Verbrandingswarmte van enkele 
stoffen’ in BINAS. 
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Zaklampje 

 
Er is een zaklampje dat je kunt laten werken met een ingebouwde 
dynamo. In het zaklampje zit ook een accu. 
 

 
 

2p 40 De accu kun je opladen door aan een slinger te draaien waarmee je een 
kleine dynamo aandrijft. 
 Noteer de twee onderdelen in een dynamo die nodig zijn om 

elektrische energie op te wekken. 
 

2p 41 Het zaklampje heeft twee leds. Elke led werkt op een spanning van 3,6 V. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet met de twee leds. 
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1p 42 Je ziet een afbeelding van het opengemaakte zaklampje. 
 

 
Je ziet vier afbeeldingen van een aantal onderdelen. 
 

      
 

     
 
Welke onderdelen zijn dat? 
A accu, diode, leds, motor 
B accu, diode, dynamo, leds 
C accu, dynamo, leds, weerstand 
D diode, leds, motor, weerstand 
 

2p 43 De capaciteit van de opgeladen accu is 20 mAh. Zet je het zaklampje aan, 
dan levert de accu een stroom van 8,0 mA. 
 Bereken de tijd die het zaklampje op een volle accu kan branden. 
 

2p 44 Op de verpakking van het zaklampje staan twee pictogrammen. 
 Noteer op de uitwerkbijlage onder elk pictogram de juiste betekenis. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2018-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Scheepslift 

 
 10 Zet in de tabel in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 

 

 blijft gelijk wordt groter wordt kleiner 

de zwaartekracht op de bak    

de arm van de bak    

het moment van de bak    

 
 

Violist 

 
 15 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheden. 

 
Bij een afname van het geluidsniveau 
 

neemt de amplitude trillingstijd van de toon af toe . 

 
 

 17 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 
Het gehoor van de violist 
 

is 

beter dan gemiddeld 

bij een leeftijd van 50 jaar. gelijk aan het gemiddelde 

slechter dan gemiddeld 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Jacuzzi plaatsen 

 
 21 Bepaal met een constructie de grootte van de kracht langs P vanuit de 

haak. Vul de grootte van de kracht in onder de afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FP = ……. kN 

 
 22 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Na het inkorten van de banden 
 

is de kracht in de staalkabel even groot groter kleiner en

 

is de kracht in de banden even groot groter kleiner . 

 
 

Elektriciteitsproef 

 
 25 Zet in de tabel achter elke meter een kruisje bij de plaats(en) waar Ryan 

de juiste metingen kan doen. 
 

 1 2 3 4 5 

spanningsmeter      

stroommeter      

 
 

P

Fz = 18 kN

haak
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 29 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek. 
 

400

I
(mA)

Rvariabel (Ω)
0

0

10

50 100 150 200 250 300 350

 
 
 

Koken op gas 

 
 33 Noteer naast de afbeelding de fase van het propaan in elk deel van de 

fles. 
 

 
 
 

 34 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 

Als je de gaskraan opendraait 

condenseert 

het propaan in de fles. 

rijpt 

stolt 

sublimeert 

verdampt 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 35 Omcirkel bij elk diagram de juiste grootheid bij de verticale as. 
  

druk gasslang
massa propaan 

geleverde energie 
 

  

  

druk gasslang 
massa propaan 
geleverde energie 
 

  

druk gasslang 
massa propaan 
geleverde energie 
 

 
 
 

Zaklampje 

 
 41 Maak het schakelschema compleet met de twee leds. 

 

+
-

3,6 V

 
 
 
 

tijd

tijd

tijd
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 44 Noteer onder elk pictogram de juiste betekenis. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 GT-0173-a-18-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
tijdvak 2 

dinsdag 19 juni 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Heilawaai 

 
Om te voorkomen dat gebouwen wegzakken in de grond, zijn ze op palen 
geplaatst. Een paal wordt in een hei-installatie door een zwaar blok de 
grond ingeslagen. 
 

 
 

1p 1 Op 5 m afstand van de hei-installatie is een geluidsniveau van 120 dB 
gemeten. 
In welke zone valt dit geluid? 
A hinderlijk 
B zeer hinderlijk  
C zeer luid 
D extreem luid 
 

1p 2 De bouwvakkers moeten gehoorbescherming dragen tijdens het werk om 
gehoorbeschadiging te voorkomen. 
 Noteer nog een maatregel om gehoorbeschadiging te voorkomen. 
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3p 3 Op 5 m afstand is het gemeten geluidsniveau 120 dB. 
Er geldt de volgende regel: 
 

Als de afstand tot een geluidsbron verdubbelt, neemt het geluidsniveau 
met 6 dB af. 

 
Een bouwvakker gaat op 40 m van de hei-installatie staan. 
 Bereken de tijd in minuten die deze bouwvakker langer aan dit geluid 

kan worden blootgesteld. Gebruik de tabel ‘Maximale 
blootstellingsduur’ in BINAS. 

 
1p 4 Je ziet het vereenvoudigde oscilloscoopbeeld van het geluid van het 

heiblok op de heipaal, gemeten op 5 m afstand. 
 

 
 
Welk oscilloscoopbeeld hoort bij de meting van het geluid op grotere 
afstand? 
 

 
A B C 

 
 
De temperatuur van de buitenlucht tijdens het heien is 288 K. 
 

1p 5 Noteer deze temperatuur in graden Celsius. 
 

3p 6 Een buurtbewoner ziet vanaf een afstand het heiblok de heipaal raken. Hij 
hoort het geluid 0,30 s later. 
 Bereken de afstand tussen de hei-installatie en de buurtbewoner. 
 

1p 7 In de loop van de dag stijgt de temperatuur. Over het gevolg van deze 
temperatuurstijging staan op de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. Gebruik de 

tabel ‘Voortplantingssnelheid van geluid in enkele stoffen’ in BINAS. 
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Seabreacher 

 
Ashwin heeft een Seabreacher. Dit is een boot die behalve varen ook kan 
duiken, springen en rollen door en in het water. 
 

 
 
De boot heeft een benzinemotor die zorgt voor de stuwkracht. 
 

2p 8 Je ziet op de uitwerkbijlage een afbeelding van de boot tijdens het varen. 
In de afbeelding zijn de stuwkracht en de luchtweerstand getekend tijdens 
het varen met constante snelheid. 
 Teken in de afbeelding de vector van de tegenwerkende kracht van 

het water langs de stippellijn. 
 
Ashwin laat zijn boot een sprong maken. 
 

 
 

2p 9 Bij de sprong is 9250 J van alle bewegingsenergie omgezet in zwaarte-
energie. De massa van de boot met Ashwin is 740 kg. 
 Bereken de maximale afstand die de boot omhoogkomt. 
 

2p 10 De boot duikt na een sprong met een snelheid van 15 m/s in het water. 
Zijn snelheid neemt in 2,5 s af tot 8,0 m/s. 
 Bereken de vertraging. 
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3p 11 Ashwin vaart de boot terug naar de haven over een afstand van 8,0 km. 
Hij vaart met een gemiddelde snelheid van 40 km/h. 
 Bereken de tijd in minuten die de boot van Ashwin nodig heeft om bij 

de haven aan te komen. 
 
Bij de vaartocht is 50 L benzine verbrand. Bij het verbranden van deze 
hoeveelheid benzine komt 1,65 · 109 J energie vrij. 
 

3p 12 Toon met een berekening aan dat bij deze verbranding 
1,65 · 109 J energie is omgezet. Gebruik bij je antwoord de tabel 
‘Verbrandingswarmte van enkele stoffen’ in BINAS. 
 

2p 13 Bij de vaartocht is 2,97 · 108 J van de totaal omgezette energie nuttig 
gebruikt. 
 Bereken het rendement van de boot bij deze tocht. 
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Dolfijn zwemmen 

 
Een mono-vin is een rubberen zwemvlies. 
Met de mono-vin aan je voeten zwem je als 
een dolfijn. 
 
Een zwemmer met mono-vin kan een 
gemiddelde zwemsnelheid van 13 km/h 
halen. Dit is twee keer zo snel als een 
zwemmer zonder mono-vin.  

 
1p 14 Je ziet het schema van de energiestroom per seconde bij een zwemmer 

zonder en met mono-vin. 
 

zonder mono-vin met mono-vin 

   

1000 J

zwemmer

     

1000 J

zwemmer

 
 

 
Waarom kan de zwemmer met een mono-vin sneller zwemmen dan 
zonder mono-vin? 
Omdat 
A de totale hoeveelheid energie groter is. 
B het opgenomen vermogen groter is. 
C het rendement groter is. 
 

1p 15 Tijdens het zwemmen is er in het lichaam sprake van een 
energieomzetting. 
Welke energiesoort wordt er in het lichaam omgezet? 
A bewegingsenergie 
B chemische energie 
C elastische energie 
D warmte 
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1p 16 Op de uitwerkbijlage staat een zin over de zwemsnelheid en de 
bewegingsenergie. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheden. 
 

1p 17 De snelheid tijdens het zwemmen is niet constant. Je ziet een 
vereenvoudigd v,t-diagram van de zwemmer met mono-vin die drie 
zwemslagen maakt. 
 
snelheid

A B tijd 
 
Over de beweging en de krachten tussen A en B staan op de 
uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Zelfgemaakte trafo 

 
Aras en Stijn maken een transformator met de oplader van hun 
elektrische tandenborstel. 
 

 
 
In de oplader zitten een spoel en een weekijzeren kern. 
 

1p 18 Aras en Stijn sluiten de oplader aan op de netspanning. Aras zegt tegen 
Stijn dat de oplader werkt als een elektromagneet en een stukje ijzer kan 
aantrekken. 
Heeft Aras gelijk? 
A Nee, want een elektromagneet bevat geen weekijzeren kern. 
B Nee, want een elektromagneet werkt op gelijkspanning. 
C Ja, want rond de spoel is een permanent magnetisch veld. 
 
Aras en Stijn maken zelf een spoel door geïsoleerd koperdraad om de 
basis van de oplader te wikkelen. Deze spoel verbinden ze met twee leds. 
 

 

 
1p 19 Je ziet op de uitwerkbijlage twee zinnen over geïsoleerd koperdraad. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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De spoel in de oplader en de zelfgemaakte spoel vormen samen een 
transformator. 
 
De leds branden als Aras de stekker van de oplader in het stopcontact 
steekt. Stijn meet met een multimeter de secundaire spanning en 
stroomsterkte. Je ziet een tabel met de gegevens. 
 

netspanning 230 V 

secundaire spanning 1,2 V 

secundaire stroomsterkte 4,5 mA 

 
2p 20 De zelfgemaakte spoel heeft 18 windingen. 

 Bereken het aantal windingen van de primaire spoel in de oplader.  
 Ga er hier van uit dat de transformator ideaal is. 
 

1p 21 Je ziet het deel van de multimeter die Stijn gebruikt met een 
keuzeschakelaar voor het meetbereik. 
 

 
 
Bij welke stand van de keuzeschakelaar meet Stein het nauwkeurigst een 
stroomsterkte van 4,5 mA af? 
A bij stand 1 
B bij stand 2 
C bij stand 3 
D bij stand 4 
 

3p 22 Aras leest op een energiemeter een (primair) vermogen van 0,8 W af. 
 Laat met een berekening zien of hun transformator ideaal is. Noteer je 

conclusie. 
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Gelsluis 

 
Schepen liggen soms uren voor gesloten sluisdeuren te wachten. 
Voor een ontwerpwedstrijd is een sluis met gel (een stroperige vloeistof) 
bedacht. De sluisdeuren zijn vervangen door gel. De gel ligt op de bodem 
van de sluis.  

NAP
0

NAP
0

gel

lengte 3,2 km

locomotieven

binnenwater zeewater

 
 
Twee locomotieven slepen een schip door de gel. Hiermee kan de 
wachttijd voor schepen flink korter worden. De weggeduwde gel wordt in 
het midden van de sluis weer teruggepompt. 
 

 
 

1p 23 De gel kent een aantal eigenschappen waardoor hij geschikt is voor deze 
toepassing. 
Over de eigenschappen staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De gel heeft een dichtheid van 1,1 ton/m3 (1,1 g/cm3). 
 

1p 24 Het volume van de gel in de sluis is 4,5 · 106 m3. 
Wat is de massa van deze hoeveelheid gel? 
A 4,1 · 106 ton 
B 5,0 · 106 ton 
C 4,1 · 107 ton 
D 5,0 · 107 ton 
 

1p 25 Het schip wordt van binnenwater via de gelsluis naar zeewater gesleept. 
Waar is de diepgang van het schip het grootst? 
A in binnenwater 
B in de gelsluis 
C in zeewater 
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3p 26 Twee locomotieven op de kade van de sluis trekken het schip door de 
bovenste laag van de gel. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een schematische afbeelding van een schip 
met de krachten tijdens het trekken. 
 Construeer in de afbeelding de resulterende kracht. Vul de grootte van 

de kracht in onder de afbeelding. 
 

1p 27 De spoorlijn van de locomotieven ligt vóór de sluis verder van het schip 
dan in de sluis. 
Je ziet een afbeelding van de spoorlijnen, de vaarrichting van het schip en 
de trekkabels naar de locomotieven. 
 

locomotiefspoorlijn

spoorlijn locomotief

vaarrichting

locomotief

locomotief

                voor de sluis             in de sluis 

 
De locomotieven leveren tijdens het slepen steeds een even grote kracht. 
Wat is juist over de resulterende kracht die de locomotieven leveren op 
het schip? 
A Die is in de sluis even groot als voor de sluis. 
B Die is in de sluis groter dan voor de sluis. 
C Die is in de sluis kleiner dan voor de sluis. 
 

3p 28 De twee locomotieven werken op een dag 7,5 h. Ze leveren samen een 
gemiddeld vermogen van 4,2 · 105 W. 1 kWh kost € 0,25. 
 Bereken de energiekosten per dag voor het gebruik van de 

locomotieven. 
 

1p 29 Bij de gelsluis is er een hoogteverschil tussen het binnenwater en het 
zeewater. Dit hoogteverschil wordt gebruikt om de benodigde elektrische 
energie voor de locomotieven op te wekken. Het water gaat door een 
turbine naast de sluis die een dynamo aandrijft. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over het opwekken van de 
elektrische energie. 
 Omcirkel in de eerste zin de juiste mogelijkheid en maak de tweede 

zin compleet. 
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Kwaliteit van verf 

 
In een bouwmarkt staan verschillende soorten verf. 
 

 
 

2p 30 Verf is een vloeistof met daarin fijn verdeelde vaste stof. Na het 
aanbrengen van een verflaag verdampt de vloeistof. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over het verdampen van de 
vloeistof. 
 Maak de eerste zin compleet en omcirkel in de tweede zin de juiste 

mogelijkheid. 
 
De hoeveelheid vaste stof in verf kan per merk verschillen. 
 

 
inhoud: 0,75 dm3 / massa: 975 gram inhoud: 0,75 dm3 / massa: 885 gram 

 
1p 31 Wat is juist over de dichtheid van het huismerk? 

De dichtheid van het huismerk is 
A even groot als die van het A-merk. 
B groter dan die van het A-merk. 
C kleiner dan die van het A-merk. 
 

3p 32 Bereken de dichtheid van het huismerk verf in g/cm3. 
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2p 33 De vloeistof in de verf is terpentine. Je ziet een deel van de 
veiligheidskaart van terpentine. 
 
 FYSISCHE / CHEMISCHE GEVAREN 
 Ontvlambaar. Het product kan dampen vrijgeven die gemakkelijk 

ontvlambare mengsels vormen. 
 GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID 
 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen 

kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Overmatige 
blootstelling kan leiden tot irritatie van ogen, huid en 
ademhalingswegen. 

 Kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
 GEVAREN VOOR HET MILIEU 
 Vergiftig voor in het water levende organismen. 
 
 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruisje bij de vier 

veiligheidspictogrammen die op deze veiligheidskaart van toepassing 
zijn. 
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Moment voor de zwaartekracht 

 
Renske maakt tijdens de natuurkundeles een opstelling met een 
aluminium buis met aan een uiteinde een gewicht aan een touwtje. 
De buis van 1,0 m lengte is in evenwicht. D is het draaipunt. 
Het zwaartepunt van de buis is aangegeven met punt Z. 
 

 
 

1p 34 Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de krachten bij deze 
opstelling. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 35 Bereken de grootte van de zwaartekracht op de buis. Gebruik de 
gegevens in de afbeelding. 
 

2p 36 Het totale gewicht van de tafel met opstelling is 135 N. Het 
contactoppervlak met de grond is 64 cm2. 
 Bereken de druk van de tafel op de grond. Rond je antwoord af 

op 1 decimaal. 
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Schakeling doormeten 

 
Marlou en Luuk onderzoeken het verband tussen de spanning en het 
vermogen bij een weerstand. Ze sluiten een weerstand aan op een 
regelbare spanningsbron. Je ziet een afbeelding van een deel van de 
opstelling en hun materialen. 
 

 
 

2p 37 Ze meten de spanning over en de stroomsterkte door de weerstand. 
Je ziet op de uitwerkbijlage een deel van het schakelschema. 
 Maak het schakelschema compleet met de weerstand en beide 

meters. 
 
Luuk verhoogt in stapjes de spanning en Marlou leest bij elke spanning de 
stroomsterkte af. Ze berekenen bij elke meting het vermogen. 
Je ziet een tabel met hun resultaten. 
 

U (V) 0 3,0 4,0 6,0 8,0 

I (A) 0 0,15 0,20 0,30 0,40 

P (W) 0 0,45 0,80 1,80 3,20 

 
3p 38 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle resultaten van P en U uit en 

teken de grafiek. 
 

2p 39 Over het verband tussen het vermogen en de spanning staan op de 
uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Fierljeppen 

 
Fierljeppen is een Friese volkssport. Het doel is om met een polsstok zo 
ver mogelijk (over water) te springen. 
 

 
 
Bij de aanloop (1) rent de springer naar zijn polsstok. Hij springt in de 
polsstok (2) en klimt (van 3 naar 4) omhoog. 
 

3p 40 Van 3 naar 4 klimt de springer over een afstand van 240 cm omhoog. De 
springer heeft een massa van 72 kg. 
 Bereken de arbeid die de klimmer dan minimaal verricht. 
 
Na de afsprong (van 5 naar 6) landt de springer op de grond. De springer 
buigt daarbij door zijn knieën. 
 

1p 41 Wat is juist over de remtijd mét doorbuigen? 
De remtijd mét doorbuigen is 
A even groot als de remtijd zonder doorbuigen. 
B groter dan de remtijd zonder doorbuigen. 
C kleiner dan de remtijd zonder doorbuigen. 
 

1p 42 Wat is juist over de remkracht mét doorbuigen? 
De remkracht mét doorbuigen is 
A even groot als de remkracht zonder doorbuigen. 
B groter dan de remkracht zonder doorbuigen. 
C kleiner dan de remkracht zonder doorbuigen. 
 

1p 43 Met welke veiligheidsvoorziening in een auto komt de functie van de 
knieën bij het landen overeen? 
A met de hoofdsteun 
B met de kooiconstructie 
C met de kreukelzone 
 
 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2018-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Heilawaai 

 
 7 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 

 
Bij hogere temperatuur: 
 
- is de afstand die het geluid aflegt even groot. 
 

- is de snelheid van het geluid even groot groter kleiner . 

 

- is de tijd die het geluid over deze afstand doet 

even lang 

. korter 

langer 

 
 

Seabreacher 

 
 8 Teken in de afbeelding de vector van de tegenwerkende kracht van het 

water langs de stippellijn. 
 

     
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Dolfijn zwemmen 

 
 16 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheden. 

 
Als de snelheid twee keer zo groot is, 
 

dan is de bewegingsenergie
twee 

keer zo 
groot 

. 
vier klein 

 
 

 17 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Van A naar B beweegt de zwemmer 

met constante snelheid 

. versneld 

vertraagd 

 

Van A naar B geldt: 

Fstuw > Ftegen 

. Fstuw = Ftegen 

Fstuw < Ftegen 

 
 
 

Zelfgemaakte trafo 

 
 19 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
De koperdraad van een spoel is geïsoleerd 
 

om kortsluiting overbelasting te voorkomen. 

 
Waar de koperdraad verbonden is met de led 
 

moet geen wel isolatie zitten. 
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Gelsluis 

 
 23 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De gel moet niet wel goed oplosbaar zijn in water. 

 

De dichtheid van de gel moet
groter 

zijn dan de dichtheid van water. 
kleiner 

 
 

 26 Construeer in de afbeelding de resulterende kracht. Vul de grootte van de 
kracht in onder de afbeelding. 
 

Flocomotief = 90 kN

Flocomotief = 90 kN  
 
 
Fres = …… kN 

 
 

 29 Omcirkel in de eerste zin de juiste mogelijkheid en maak de tweede zin 
compleet. 
 
Het opwekken van elektrische energie met een waterkrachtcentrale  
 

is niet wel duurzaam. 

 
Voor het opwekken van elektrische energie zitten er in de dynamo 
 

een  en een  . 

 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Kwaliteit van verf 

 
 30 Maak de eerste zin compleet en omcirkel in de tweede zin de juiste 

mogelijkheid. 
 

Bij het verdampen gaat een stof over van de  fase

 

in de  fase. 

 

Deze faseovergang is een 
chemische reactie 

. 
natuurkundig proces 

 
 

 33 Zet in de tabel een kruisje bij de vier veiligheidspictogrammen die op de 
veiligheidskaart van toepassing zijn. 
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Moment voor de zwaartekracht 

 
 34 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

In het touwtje bij A is er sprake van duwkracht trekkracht . 

 

In het draaipunt bij D is er sprake van duwkracht trekkracht . 

 
 

Schakeling doormeten 

 
 37 Maak het schakelschema compleet met de weerstand en beide meters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ -
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 38 Zet in het diagram alle resultaten van P en U uit en teken de grafiek. 
 

0
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

P (W)

U (V)  
 
 

 39 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Als je de spanning tweemaal zo groot maakt, 
 

dan is het vermogen 1,4 2,0 2,4 4,0 maal zo groot. 

 

Dit is 

een lineair verband 

. 
een recht evenredig verband 

een omgekeerd evenredig verband 

een ander dan bovenstaande verbanden 

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-17-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 1 

vrijdag 19 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Thee zetten 

 
Hans drinkt graag thee. Met een elektrische waterkoker brengt hij water 
aan de kook. 
 

 
2p 1 De waterkoker (600 W) brengt in 3 minuten een hoeveelheid water aan de 

kook. 
 Bereken hoeveel energie de waterkoker heeft omgezet. 
 
Hans giet het hete water in een glazen theepot. Hij doet theeblaadjes in 
het hete water en legt een deksel op de theepot. 
 

2p 2 Na een tijdje ziet Hans aan de onderkant van het deksel waterdruppels 
hangen. Deze waterdruppels ontstaan door een faseovergang. 
In de uitwerkbijlage staan over deze faseovergang twee zinnen. 
 Maak elke zin compleet. 
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1p 3 Als Hans de thee sterk genoeg vindt, schenkt hij de thee door een zeefje 
in een theeglas. 
Bij welk afval horen de theeblaadjes? 
A bij het GFT 
B bij het KCA 
C bij het restafval 
 

2p 4 Hans vergeet zijn thee op te drinken. De thee is in 30 minuten afgekoeld 
van 80 oC (t = 0) tot de temperatuur in de kamer (20 oC). 
 Schets in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek die het verloop 

van de temperatuur van de thee weergeeft van t = 0 tot t = 50 minuten. 
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Carbid schieten 

 
Carbid wordt gebruikt bij het melkbusschieten. 
 

+
carbid

water

 
 
Carbid gaat samen 
met water in de 
ijzeren melkbus. 

Het brandbare gas 
dat ontstaat wordt 
aangestoken. 

De gassen in de melkbus 
worden heel warm en de 
druk neemt toe. 
De bal vliegt met een knal 
van de melkbus af. 

 
 

2p 5 Bij het carbid schieten is sprake van chemische reacties en natuurkundige 
processen. 
 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage in elke regel een kruisje in de 

juiste kolom. 
 

1p 6 Waardoor vliegt de bal (met een knal) van de melkbus af? 
In de melkbus wordt: 
A de kracht van de gassen op de bal veel groter. 
B de totale massa van de stoffen veel groter. 
C het oppervlak tussen de gassen en de bal veel kleiner. 
 

2p 7 In de ijzeren melkbus wordt tijdens de verbranding een temperatuur 
bereikt van 700 oC. 
 Bereken hoeveel graden Celsius deze temperatuur onder het 

smeltpunt van ijzer ligt. Gebruik BINAS. 
 

1p 8 Na afloop is de melkbus ook aan de buitenkant warm. 
Wat is de belangrijkste vorm van warmtetransport die hiervoor zorgt? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
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1p 9 Als de gasdruk groot genoeg is, vliegt de bal met een knal van de 
melkbus af. Het geluidsniveau op één meter afstand is dan 160 dB. 
In welke zone van gehoorgevoeligheid ligt dit geluidsniveau? 
A indringend 
B extreem luid 
C pijngrens 
D zeer hinderlijk 
 

1p 10 Op de verpakking van het carbid zit een etiket. 
 

CALCIUM-CARBIDECALCIUM-CARBIDE
Toepassing

CARBID SCHIETEN
Belangrijke aanbevelingen:

Bij het carbid schieten geschikte werkhandschoenen
en een  veiligheidsbril dragen. Vormt licht ontvlambaar
acetyleen gas in  contact met water en vochtigheid.
Irriteert de ademhalingswegen  en de huid. Stof niet
inademen.Gevaar voor oogbeschadiging. Bij contact
met de ogen direct met water uitspoelen en een arts
consulteren.


Inhoud: 1000 / 5000 gram.
Afmeting: 50 - 80 mm.

LQLQ
UN 1402Luchtdicht bewaren en verpakking droog houden.

 
 
De pictogrammen op dit etiket zijn verouderd. 
Op nieuwe verpakkingen staan andere waarschuwingspictogrammen. 
Welk pictogram hoort zeker op het etiket? 
 

 
A B C D 

 
1p 11 Op het etiket staat: Inhoud: 1000 / 5000 gram. 

Welke natuurkundige grootheid hoort bij de genoemde eenheid? 
A gewicht 
B massa 
C volume 
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Buiklanding 

 
Darren Taylor is stuntman. Hij laat zich vanaf een platform in een ondiep 
zwembadje vallen en landt plat op zijn buik. 
 

 
1p 12 Darren klimt langs een ladder naar het platform. De energie die hij 

daarvoor nodig heeft, haalt hij uit de verbranding van voedsel. 
 Noteer de energiesoort die er in voedsel zit. 
 
Darren klimt naar het platform boven het wateroppervlak en maakt een 
vrije val. 
 

2p 13 Je ziet in de uitwerkbijlage vier grafieken. Over die grafieken staan twee 
zinnen. 
 Zet achter elke zin één kruisje in de kolom die hoort bij de 

valbeweging van Darren. 
 
Darren (massa 65 kg) maakt de vrije val tot hij het wateroppervlak van het 
zwembadje raakt. Bij de landing in het zwembadje heeft Darren een 
bewegingsenergie van 7150 J. 
 

2p 14 Bereken de snelheid bij het raken van het wateroppervlak. 
 

3p 15 Bereken de afstand van de vrije val. 
 

Pagina: 161Voor 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).



 

 GT-0173-a-17-1-o 7 / 16 lees verder ►►►

Bij de landing in het zwembadje heeft Darren een energie van 7150 J. 
Zijn remweg in het water is 0,30 m. 
 

2p 16 Bereken de kracht op het lichaam van Darren tijdens het afremmen. 
 

2p 17 Darren landt plat op zijn buik. 
Vergelijk de landing waarbij hij op zijn buik landt met een landing waarbij 
hij rechtop naar beneden valt. 
 Omcirkel in elke zin in de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
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Vogelbescherming 

Er is een rookmelder in de vorm van een vogel. In de rookmelder zit een 
LDR. Marion onderzoekt de werking van de rookmelder. 
Je ziet een afbeelding van de rookmelder met ernaast een vereenvoudigd 
schakelschema. 

rook

1

2
+
-

2p 18 Over de werking van deze schakeling staan in de uitwerkbijlage een 
aantal zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

1p 19 Op de rookmelder zit een testknop om de batterij te testen. 
Bij het indrukken van deze knop onderbreek je een stroomkring en maakt 
de zoemer geluid. 
Op welke plaats zit deze testknop? 

+
-

1

2

3 4

A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 
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Marion maakt het geluid van de rookmelder zichtbaar op het scherm van 
een oscilloscoop. 
 

 
 

1p 20 Welk hulpmiddel heeft Marion daarbij gebruikt? 
A luidspreker 
B microfoon 
C toongenerator 
 

3p 21 Bereken met het oscilloscoopbeeld de frequentie van het geluid. 
 
Marion meet de geluidssterkte met een dB-meter. Ze leest 85 dB af. 
 

2p 22 In de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de instelknop voor het 
meetbereik en een afbeelding van het display. 
 Zet een kruisje in het vak bij juiste meetbereik (Hi of Lo) en geef op de 

schaalverdeling van het display aan waar de wijzer staat. 
 

2p 23 Marion beweert dat ze tijdens het testen geen gehoorbescherming hoeft 
te dragen. 
 Leg uit of Marion gelijk heeft. Gebruik de tabel ‘Maximale 

blootstellingsduur’ in BINAS. 
 

2p 24 In de rookmelder zit een volle batterij met een capaciteit van 1200 mAh. 
De stroomsterkte door de schakeling is in de stand-by stand 0,16 mA. 
 Bereken na hoeveel tijd de batterij leeg zal zijn in de stand-by stand. 
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Dalende spanning 

 
René en Jeroen onderzoeken tijdens de natuurkundeles een 
transformator. De primaire spoel van de transformator is via een 
energiemeter aangesloten op netspanning. 
 

 de werkende opstelling van René en Jeroen 

 
2p 25 In de uitwerkbijlage staat een tabel over onderdelen in een transformator. 

 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 
 
Op de secundaire spoel is een autolampje aangesloten. Ze meten de 
spanning over en de stroom door het lampje. 
 

2p 26 In de uitwerkbijlage staat een afbeelding met een deel van het 
vereenvoudigde schakelschema. 
 Maak het schema compleet met lampje, spanningsmeter en 

stroommeter. 
 

2p 27 Jeroen sluit het autolampje (45 W / 12 V) aan op een spanning van 12 V. 
 Bereken de stroomsterkte die Jeroen op de stroommeter afleest. 
 

1p 28 René vergelijkt de stroomsterkte die de energiemeter aangeeft met de 
stroomsterkte door het autolampje. 
De stroomsterkte die de energiemeter aangeeft is: 
A even groot 
B groter 
C kleiner 
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2p 29 René leest op de primaire spoel (Up = 230 V) af dat deze 500 windingen 

heeft. De secundaire spanning is 12 V. 
 Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. Neem hier 

aan dat de transformator ideaal is. 
 

1p 30 De transformator is niet ideaal. 
 Hoe kunnen René en Jeroen dit tijdens het uitvoeren van de proef 

waarnemen? 
 

2p 31 René leest op de energiemeter af dat het opgenomen vermogen van de 
transformator 85 W is. 
Het autolampje brandt met een elektrisch vermogen van 45 W. 
 Bereken het rendement van deze transformator. 
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Happy birds 

 
Een vetbol helpt vogels de winter door te komen. 
 

 
 
De vetbol heeft een massa van 84 gram en een gemiddelde dichtheid van  
0,96 g/cm3. 
 

2p 32 Bereken het volume van de vetbol. 
 

1p 33 Je ziet drie afbeeldingen van de bol die in een bekerglas met water is 
gelegd. 
Welke afbeelding geeft de plaats van de vetbol in het water juist weer? 
 

                                   
 

A B C 

 
De vetbol zit met een constructie aan het raam. 
 

 
 

1p 34 De zuignappen zijn van plastic. 
 Noteer een materiaaleigenschap die plastic geschikt maakt voor deze 

toepassing. 
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3p 35 In de uitwerkbijlage staat een schematische afbeelding van de constructie 
met krachten in punt P. 
 Bepaal met een constructie de resulterende kracht van Fs en Fz. 

Noteer de grootte van deze kracht onder de afbeelding. 
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Black box 

 
Wietse krijgt bij een practicum elektriciteit drie gesloten doosjes met elk 
twee aansluitingen. In elk doosje zit een schakeling. 
De docent geeft hem een stickervel met afbeeldingen van de drie 
schakelingen. 

 

 
de drie doosjes 

+ -

+ -

+ -

 
 het stickervel 
 
Wietse onderzoekt welke schakeling in elk doosje zit. 
 

2p 36 Hij heeft een regelbare gelijkspanningsbron en een stroommeter. 
 Beschrijf hoe Wietse controleert in welk doosje de diode zit. 
 
Wietse plakt op dat doosje de sticker van de diode en neemt een van 
andere twee doosjes. 
 
Hij meet bij dat doosje de stroomsterkte bij verschillende spanningen. 
Van zijn metingen maakt hij een diagram. 
 

U (V)

I
(mA)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,150

0,100

0,075

0,050

0,025

0

 
 

1p 37 Noteer de naam van dit verband tussen spanning en stroom. 
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2p 38 Wietse trekt de conclusie dat in dit doosje een weerstand zit. 
 Bereken de grootte van de weerstand in het doosje. 
 
Wietse plakt op dit doosje de sticker van de weerstand. 
 

2p 39 Wietse sluit dan ter controle het derde doosje aan. Hij meet de 
stroomsterkte bij verschillende spanningen en tekent de grafiek. 
 

U

I

 
 
Over deze grafiek staan in de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Op het derde doosje plakt Wietse de sticker van het lampje en levert de 
doosjes in bij zijn docent. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Autotest 

 
Een sportauto wordt getest op optrekken en afremmen. 
 

 
 
Je ziet de metingen bij het optrekken van de auto. 
 

tijd (s) snelheid (km/h) 

0,0 0 

1,0 40 

3,0 100 

5,5 150 

7,5 180 

9,5 200 

 
Op de uitwerkbijlage staat een diagram. 
 

3p 40 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek van de snelheid 
tegen de tijd. 
 

1p 41 Bepaal en noteer op de uitwerkbijlage de tijd die de sportauto nodig heeft 
om op te trekken tot een snelheid van 70 km/h. 
 

1p 42 Wat is juist over de versnelling tijdens de beweging? 
A De versnelling blijft constant. 
B De versnelling neemt af. 
C De versnelling neemt toe. 
 

1p 43 Wat is juist over de totaal tegenwerkende kracht bij toenemende 
snelheid? 
A Deze kracht blijft gelijk. 
B Deze kracht neemt af. 
C Deze kracht neemt toe. 
 

3p 44 Bij een snelheid van 100 km/h remt de sportauto. De auto staat in 2,3 s 
stil. 
 Bereken de vertraging van deze sportauto tijdens het remmen. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2017-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Thee zetten 

 
 2 Maak elke zin compleet. 

 
De waterdruppels ontstaan als water overgaat van de 
 

 fase naar de  fase. 

 

Deze faseovergang heet  . 

 
 
 

 4 Schets in het diagram de grafiek die het verloop van de temperatuur van 
de thee weergeeft van t = 0 tot t = 50 minuten. 
 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

t (minuten)

T
(°C)

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Carbid schieten 

5 Zet in de tabel in elke regel een kruisje in de juiste kolom. 

chemische 
reactie 

natuurkundig 
proces 

ontstaan van brandbaar gas 

verbranden van het gas 

uitzetten van de gassen 

Buiklanding 

13 Je ziet vier grafieken. Over die grafieken staan twee zinnen. 

tijd tijd tijd tijd

1 2 3 4 

Zet achter elke zin één kruisje in de kolom die hoort bij de valbeweging 
van Darren. 

1 2 3 4 

Het v,t-diagram heeft de vorm van grafiek 

Het s,t-diagram heeft de vorm van grafiek 
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 17 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Bij het plat op zijn buik vallen is 
 

de kracht van het water op zijn lichaam groter kleiner 

 

en de remweg  even lang langer korter .

 
 
 

Vogelbescherming 

 
 18 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Bij rook voor de LDR, neemt de weerstand van de LDR 
af 

. 
toe 

 

Er loopt dan meer stroom door
weerstand 2 

. 
de LDR 

 

Door de transistor loopt 

geen stroom 

. een stroom van de basis naar de collector 

een stroom van de collector naar de emitter

 

De zoemer maakt  geen wel geluid. 
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 22 Zet een kruisje in het vak bij juiste meetbereik (Hi of Lo) en geef op de 
schaalverdeling van het display aan waar de wijzer staat. 
 

 
 

 
 

Dalende spanning 

 
 25 Zet in elke rij één kruisje in de juiste kolom. 

 

 
geleidt geen

stroom 
geleidt 
stroom 

versterkt het 
magnetisch 

veld 

de koperdraad van de spoel    

de laklaag om de koperdraad    

de weekijzeren kern    

 
 

 26 Maak het schema compleet met lampje, spanningsmeter en stroommeter. 
 

230 V
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Happy birds 
 

 35 Bepaal met een constructie de resulterende kracht van Fs en Fz. Noteer 
de grootte van deze kracht onder de afbeelding. 
krachtenschaal: 1 cm ≙ 0,40 N 
 

stangP

touw

Fz

Fs

raam 
 
Fres = ……… N 

 
 
 

Black box 
 

 39 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Bij een tweemaal zo grote spanning is de stroomsterkte 
 

minder dan tweemaal tweemaal meer dan tweemaal zo groot. 
 
Bij een tweemaal zo grote spanning 
 

is de weerstand kleiner even groot groter .
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Autotest 

 
 40 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek van de snelheid 

tegen de tijd. 
 

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

(.............)

tijd (s)

0
0

 
 

 41 Bepaal en noteer de tijd die de sportauto nodig heeft om op te trekken tot 
een snelheid van 70 km/h. 
 
De tijd is ………………. s 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0173-a-17-1-o-E   

erratumblad 2017-1 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

 
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 GL en TL vmbo op vrijdag 19 mei, 
aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de 
kandidaten bekend zijn. 
 
 
Op pagina 1, het voorblad van het examen, staat dat er voor dit examen maximaal 
78 punten te behalen zijn. Dit is onjuist, voor dit examen zijn maximaal 76 punten 
te behalen. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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 GT-0173-a-17-2-o

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 2 

dinsdag 20 juni 
13.30 - 15.30 uur 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Gymzaalgeluid 

 
Shirley en Senna zien dat de gymlerares tijdens de gymles oordopjes in 
heeft. 
Voor hun sectorwerkstuk zoeken ze uit of dat nodig is. 
 

 
 
Op hun smartphone staat een app (programma) om het geluidsniveau te 
meten. 
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1p 1 Ze testen de app door de smartphone bij een apparaat de houden. 
Ze zetten het apparaat aan en uit. 
Je ziet een afbeelding van hun geluidsopname. 
 

0

50

60

70

80

90

100

geluids 
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(dB)
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110  

 
Bij welk apparaat hoort deze geluidsopname? Gebruik de tabel 
ʽGehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
A autoclaxon op 1 m 
B elektrisch scheerapparaat 
C haardroger 
D mp3 speler voluit spelend 
 

1p 2 Shirley en Senna meten met hun smartphone het geluidsniveau tijdens de 
gymlessen. Ze vinden een gemiddeld geluidsniveau van 92 dB. 
Op die dag is de lerares gedurende 7 uur in de gymzaal. 
 Noteer de reden dat de lerares oordopjes in heeft. Gebruik bij je 

antwoord de tabel ‘Maximale blootstellingsduur’ in BINAS. 
 

2p 3 De lerares zegt dat ze vooral last heeft van geluid dat in de gymzaal 
weerkaatst. 
Shirley en Senna sluiten hun sectorwerkstuk daarom af met een 
aanbeveling. 
Je ziet in de uitwerkbijlage twee zinnen uit de aanbeveling. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Luchtig te werk 

 
Hilbert heeft een luchtkrik die met uitlaatgassen wordt opgeblazen. 
 

 

 
In de handleiding staan gegevens van deze luchtkrik. 
 

hoogte (opgeblazen) 50 cm 

oppervlakte grondvlak (opgeblazen) 1850 cm2 

hefvermogen 1500 kg 

 
1p 4 Welke natuurkundige grootheid hoort bij de eenheid kg? 

A gewicht 
B kracht 
C massa 
D vermogen 
 

2p 5 Voor het verwisselen van een wiel krikt Hilbert zijn auto op met de 
luchtkrik. 
De luchtkrik is in 3 minuten volledig opgeblazen. De uitlaatgassen leveren 
daarbij 3600 J nuttige energie. 
 Bereken het nuttig vermogen van de luchtkrik. 
 

3p 6 De totale kracht van de luchtkrik op het grondvlak is 7,2 kN. 
 Bereken de druk onder de luchtkrik in kPa. 
 

2p 7 Na het verwisselen van het wiel laat Hilbert de luchtkrik leeg lopen. Begint 
de auto te zakken, dan is er sprake van een energieomzetting. 
 Zet in het schema op de uitwerkbijlage een kruisje achter de juiste 

energiesoort voor en na deze energieomzetting. 
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Malen 

 
Bij een opgraving is een maal-installatie gevonden. De paal die gebruikt 
werd bij het ronddraaien van de maalsteen is afgebroken. 
 

 
 

1p 8 Je ziet in de uitwerkbijlage een schematisch bovenaanzicht van de maal-
installatie. 
 Teken in de afbeelding met een vector de juiste richting van de 

spierkracht in S om de steen rond te draaien. Gebruik een vector met 
een lengte van 2 cm. 

 

 
 

 3p 9 Om de maalsteen met constante snelheid in beweging te houden, was 
een spierkracht nodig van 275 N. De rolweerstand van de draaiende 
maalsteen was in die situatie 750 N. 

Die spierkracht werd op een afstand  tot het draaipunt D van de 
installatie geleverd. 

 Bereken de afstand . Gebruik de momentenwet en het gegeven in de 
afbeelding. 
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Trillend zaagblad 

 
Max en Anne doen een practicum over het trillen van een zaagblad.  
Je ziet een deel van de opdracht. 
 
Opstelling: 
• Maak het zaagblad vast aan het statief (zie afbeelding). 
• Bevestig een blokje van 50 gram aan het uiteinde van het zaagblad. 
 
Meten: 
• Breng het zaagblad in trilling. 
• Meet met een stopwatch de tijd die nodig is voor 10 trillingen. 
• Noteer die tijd in een tabel. 
• Herhaal de meting 2x en bereken de gemiddelde tijd. 

 

de meetopstelling 
 
Je ziet een tabel met hun meetresultaten. 
 

10 trillingen tijd (s) 

meting 1 4,14 

meting 2 4,10 

meting 3 4,12 

gemiddelde tijd 4,12 
 

3p 10 Bereken de frequentie van het trillende zaagblad. 
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Het doel van de proef is: 
‘Bepaal het verband tussen de trillingstijd en de massa aan het zaagblad’. 
 
Max en Anne klemmen daarvoor aan het zaagblad een steeds grotere 
massa. 
Ze brengen het zaagblad in trilling en berekenen steeds de trillingstijd. 
 
Je ziet een tabel met hun meetresultaten. 
 

massa (g) trillingstijd (s)

50 0,41 

100 0,58 

150 0,71 

200 0,82 

250 0,92 

 
3p 11 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 

grafiek van de trillingstijd tegen de massa. 
 

1p 12 Bepaal en noteer op de uitwerkbijlage de massa van het blokje bij een 
trillingstijd van 0,75 s. 
 

1p 13 Max en Anne verplaatsen het zaagblad een stukje naar rechts. 
 

voor het verplaatsen na het verplaatsen 
 
Aan het uiteinde klemmen ze een massa van 200 g. 
Wat is juist over de trillingstijd van het zaagblad in deze stand? 
A meer dan 0,82 s 
B minder dan 0,82 s 
C ook 0,82 s 
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Leg Press 

 
Mitch traint zijn beenspieren met een apparaat. 
 

 
 
Om zijn beenspieren te belasten, kan Mitch gewichten aan een halter van 
het apparaat bevestigen. Deze gewichten zijn schijven van metaal. 
 

3p 14 De gewichten hebben samen een massa van 120 kg. Het totale volume 
van de gewichten is 15,3 dm3. 
 Bereken de dichtheid en noteer van welk metaal de gewichten 

gemaakt kunnen zijn. 
 

2p 15 Er zijn ook even zware gewichten met een rubberen buitenlaag. 
Vergelijk een gewicht mét rubberen buitenlaag met een gewicht zónder 
die laag. 
Je ziet in de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 
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Mitch duwt de halter met gewichten omhoog. 
 

 
 

2p 16 Bereken met de gegevens in de afbeelding de toename van de zwaarte-
energie van de halter met gewichten bij het omhoog duwen. 
 
Mitch duwt de halter zo hoog mogelijk. Zijn benen zijn dan gestrekt. 
Je ziet in de uitwerkbijlage een afbeelding met de zwaartekracht op de 
halter met gewichten (140 kg) in die stand. 
 

2p 17 Toon met een berekening aan dat de krachtenschaal 1 cm ≙ 400 N is. 
Noteer je berekening op je eigen antwoordblad. 
 

3p 18 Bepaal met een constructie de kracht van de halter met gewichten op de 
benen. Noteer de grootte onder de afbeelding. 
 

1p 19 Er bestaan meer apparaten om beenspieren te trainen. Bij elk apparaat 
worden even zware gewichten verplaatst. 
Bij welk apparaat moet Mitch de grootste spierkracht leveren? 
 
  

 
 

A B C 
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Valhelm 

 
Erik en Maarten testen de werking van een valhelm. 
 

 
 

1p 20 De valhelm heeft een zachte binnenkant. 
 Noteer een veiligheidsvoorziening in een auto waarmee de zachte 

binnenkant te vergelijken is. 
 

1p 21 Wat is juist over het nut van het dragen van een valhelm bij een val? 
A De valhelm vergroot de reactietijd van het hoofd. 
B De valhelm verkleint de remtijd van het hoofd. 
C De valhelm vergroot de remweg van het hoofd. 
D De valhelm verkleint de remweg van het hoofd. 
 
Maarten laat de helm (massa 1,3 kg) vanaf de derde verdieping vallen. 
 

3p 22 De helm raakt de grond met een snelheid van 50 km/h. 
 Bereken van welke hoogte hij de helm heeft laten vallen. 
 

2p 23 Je ziet in de uitwerkbijlage vier grafieken. Over die grafieken staan twee 
zinnen. 
 Zet achter elke zin één kruisje in de kolom die hoort bij de beweging 

van de valhelm. 
 

2p 24 Na de val bekijkt Erik de helm (massa 1,3 kg). De helm is ingedeukt. 
Uit deze indeuking berekent hij dat de helm bij het neerkomen een 
vertraging kreeg van 2,3 · 103 m/s2. 
 Bereken de grootte van de kracht die tijdens het indeuken op de helm 

heeft gewerkt. 
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Slagroom 

 
Voor het maken van verse slagroom kun je een slagroomspuit gebruiken. 
In de houder van de slagroomspuit doe je vloeibare room. 
Op de houder sluit je een patroon met stikstof aan. 
 

 
 
Het stikstof in de patroon is onder hoge druk samengeperst tot een 
vloeistof. 
 

1p 25 Op de patroon staat dit veiligheidspictogram. 
 

 
 
In welke categorie hoort dit pictogram? 
A gebod 
B verbod 
C waarschuwing 
D brandpreventie 
 

2p 26 Druk je de greep van de slagroomspuit in, dan stroomt het stikstof in 
gasvorm uit het patroon. Dit stikstofgas blaast de room op tot verse 
slagroom. 
 Leg uit of er sprake is van een chemische reactie of een natuurkundig 

proces als het stikstof gasvormig wordt. 
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Naafdynamo 

 
Een naafdynamo is een fietsdynamo 
die in de naaf van het voorwiel van 
een fiets is ingebouwd. 
 

 
 

2p 27 Noteer de twee belangrijkste onderdelen in een dynamo waarmee 
elektrische energie wordt opgewekt. 
 

1p 28 De behuizing (buitenkant) van de naafdynamo is gemaakt van aluminium. 
Welke stofeigenschap maakt aluminium geschikt als behuizing? 
A corrosiebestendigheid 
B elektrische geleider 
C glanzend oppervlak 
 

3p 29 Op de naafdynamo zijn een voorlampje en een achterlampje parallel 
aangesloten. Met één schakelaar worden beide lampjes in- of 
uitgeschakeld. 
 Teken op de uitwerkbijlage het schakelschema. 
 
Het vermogen van de dynamo hangt af van de snelheid waarmee je fietst. 
Je ziet een tabel met gegevens bij een bepaalde snelheid. 
 

naafdynamo 

 

lampjes 

spanning 6,0 V vermogen voorlampje 2,4 W 

opgenomen vermogen 4,8 W vermogen achterlampje 0,6 W 

afgegeven vermogen 3,0 W    

 
2p 30 Bereken de stroomsterkte door het voorlampje als dit op de naafdynamo 

is aangesloten. 
 

2p 31 Over de fietslampjes staan op de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 32 Bereken het rendement van de naafdynamo bij deze snelheid. 
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1p 33 Van de naafdynamo zie je een grafiek van het opgenomen vermogen 
tegen de snelheid. 
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Bij welke snelheid is het afgegeven vermogen van de naafdynamo 
3,0 W? 
A 10,2 km/h 
B 17,0 km/h 
C 22,0 km/h 
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Schemerschakelaar 

 
Jurian heeft een bouwpakket voor een schemerschakelaar. 
Met deze schakeling gaat een lamp branden als het donker wordt. 
 

 
 

1p 34 Voor het onderdeel dat maar in één richting stroom doorlaat, staat in de 
handleiding een waarschuwing: 
 
 
 
Bij welk elektronica-onderdeel hoort deze waarschuwing? 
A diode 
B LDR 
C relais 
D weerstand 
 
In het bouwpakket zitten elektronica-onderdelen en een printplaatje. 
Je ziet de printplaat waarop Jurian al een deel van de onderdelen heeft 
gesoldeerd. 
 

 

Let op de plus- en de min-pool! 
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3p 35 Op de printplaat heeft Jurian twee weerstanden van 150 kΩ en 47 kΩ 
parallel gesoldeerd. 
 Bereken de vervangingsweerstand van deze twee weerstanden. 
 
De schemerschakelaar zorgt ervoor dat een lamp gaat branden als het 
donker wordt. Je ziet een vereenvoudigd schema van de schakeling. 
 
In de getekende situatie valt er licht op de LDR en de lamp is uit. 
 

+
12 V 24 V

LDR

-

1 2

3

 
 

1p 36 In het schema staan drie punten aangegeven. 
Waar is de stroom het kleinst als er licht op de LDR valt? 
A punt 1 
B punt 2 
C punt 3 
 

2p 37 Het wordt donker. Op de uitwerkbijlage staan over deze situatie een 
viertal zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en vierde zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 38 Als het donker is, brandt de lamp. De weerstand van de lamp is dan 
5,7 Ω. 
 Bereken de stroomsterkte door de lamp in deze situatie. 
 

1p 39 Jurian heeft na zijn soldeerwerk resten (soldeer)tin. 
Bij het verzamelpunt van de gemeente wordt dit afval in de blikbak 
verzameld. 
 Wat gebeurt er met dit afval? Gebruik BINAS. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Varend bad 

 
Frank heeft een boot waarin je tijdens het varen een warm bad kunt 
nemen. Een houtkachel zorgt voor het verwarmen van het water in de 
boot. 
 

 
 

2p 40 Om het water in de boot op temperatuur te brengen, verstookt Frank 
droog hout. Daarbij komt 136 · 106 J warmte vrij. 
 Bereken de massa aan hout die hierbij verstookt is. Gebruik de tabel 

‘Verbrandingswarmte van enkele stoffen’ in BINAS. 
 

1p 41 Bij de verbranding van hout ontstaan verbrandingsgassen. Een daarvan is 
zwaveldioxide. 
Wat is het gevolg van zwaveldioxide voor het milieu? 
A versterkt broeikaseffect 
B zure regen 
C thermische verontreiniging 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2017-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 
 

Gymzaalgeluid 

 
 3 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Oordopjes verminderen het geluidsniveau bij de 

bron 

. ontvanger 

tussenstof 

 
Wij adviseren in de gymzaal meer gebruik te maken 
 

van materialen die geluid absorberen geleiden reflecteren .

 
 

Luchtig te werk 

 
 7 Zet in het schema een kruisje achter de juiste energiesoort voor en na de 

energieomzetting. 
 
voor de energieomzetting  na de energieomzetting 

bewegingsenergie   bewegingsenergie  

chemische energie   chemische energie  

elastische energie   elastische energie  

zwaarte-energie   zwaarte-energie  

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Malen 

 
 8 Teken in de afbeelding met een vector de juiste richting van de 

spierkracht in S om de steen rond te draaien. Gebruik een vector met een 
lengte van 2 cm. 
 
 

S  
 
 

draaias

Pagina: 196Voor 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).



 GT-0173-a-17-2-u 3 / 6 lees verder ►►►

Trillend zaagblad 

 
 11 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek van de 

trillingstijd tegen de massa. 
 

0,4

0
massa (g)

trillingstijd
(s)

 
 

 12 Bepaal en noteer de massa van het blokje bij een trillingstijd van 0,75 s. 
 
massa = ……….. g 
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Leg Press 

 
 15 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 

 
De massa van beide soorten gewichten is even groot. 
 

 even groot  

Het volume van een gewicht met rubberen laag is groter . 

 kleiner  

 

 even groot

De gemiddelde dichtheid van een gewicht met rubberen laag is groter .

 kleiner 

 
 
 

 17 en 18 Bepaal met een constructie de kracht van de halter met gewichten op 
de benen. Noteer de grootte onder de afbeelding. 
Krachtenschaal: 1 cm ≙ 400 N. 
 
 
 

                    Fz  
 
 
 
Fhalter = …………….. N 
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Valhelm 

 
 23 Je ziet vier grafieken. Over die grafieken staan twee zinnen. 

 

tijd tijd tijd tijd

1 2 3 4 

 
Zet achter elke zin één kruisje in de kolom die hoort bij de beweging van 
de valhelm. 

 1 2 3 4 

Het v,t-diagram heeft de vorm van grafiek     

Het s,t-diagram heeft de vorm van grafiek     

 
 
 

Naafdynamo 

 
 29 Teken het schakelschema. 
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 31 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De stroomsterkte door het voorlampje is 
 

gelijk aan groter dan kleiner dan de stroomsterkte door het achterlampje. 

 
De weerstand van het voorlampje is 
 

gelijk aan groter dan kleiner dan de weerstand van het achterlampje. 

 
Als het voorlampje kapot gaat, wordt de totale elektrische 
 

weerstand groter kleiner . 

 
 
 

Schemerschakelaar 

 
 37 Omcirkel in de tweede en vierde zin de juiste mogelijkheid. 

 
Wanneer het donker is, valt er minder licht op de LDR. 
 

Hierdoor is de weerstand van de LDR groot klein . 

De lamp brandt. 
 

Er loopt dan geen wel stroom door de spoel van het relais. 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 1 

maandag 23 mei 
13.30 - 15.30 uur 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift opgenomen. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Parkeerhulp 

 
Lees de informatie over een parkeerhulp voor auto’s. 
 

Parkeerhulp 
In de parkeerhulp zit een afstandssensor. De afstandssensor is een 
apparaatje dat ultrasoon geluid uitzendt en opvangt. 
Met het tijdsverschil berekent de parkeerhulp de afstand tot een obstakel. 
Op het display licht het lampje bij die afstand op. 

 

 
het display de afstandssensor 

 
Ultrasoon geluid is geluid dat een mens niet kan horen. 
 

1p 1 Vanaf welke frequentie spreken we van ultrasoon geluid? 
 

1p 2 De afstandssensor zendt ultrasoon geluid uit. 
Wat is op dat moment de functie van de afstandssensor? 
A een dB-meter 
B een microfoon 
C een oscilloscoop 
D een toongenerator 
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1p 3 Het ultrasone geluid wordt door een obstakel (voorwerp) weerkaatst en 
door de afstandssensor weer opgevangen. 
Wat is hier de functie van de afstandssensor? 
A een dB-meter 
B een microfoon 
C een oscilloscoop 
D een toongenerator 
 

5p 4 Tussen het uitzenden en ontvangen van het geluidssignaal zit 1,76 ms. 
De luchttemperatuur is 288 K. 
 Bereken op de uitwerkbijlage de afstand die het geluid in deze tijd 

aflegt en kleur het hokje dat op het display oplicht. 
 
De parkeersensor is afgesteld voor gebruik bij een temperatuur van 
288 K. 
 

1p 5 Noteer deze temperatuur in graden Celsius. 
 

3p 6 Over het gebruik van de parkeerhulp bij een hogere temperatuur staan in 
de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. Gebruik de tabel 

‘Voortplantingssnelheid van geluid in enkele stoffen’ in BINAS. 
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Bomen tegen hardrijders 

 
In Engeland is een manier bedacht om hard rijden tegen te gaan. 
Door de bomen steeds dichter bij elkaar te planten, lijkt het of je snelheid 
toeneemt. Daardoor ga je langzamer rijden. 
 

20 m 20 m 17 m17 m

 
 

2p 7 Een lagere snelheid heeft invloed op een aantal grootheden. 
 Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage aan wat de invloed is van een 

lagere snelheid op elke grootheid. 
 
Ver buiten het dorp staan de bomen 20 meter uit elkaar. Vlak bij het dorp 
staan de bomen nog maar 17 meter uit elkaar. 
 

3p 8 De tijd dat een auto de afstand tussen twee bomen aflegt, blijft 1,4 s. 
Dus neemt de snelheid af. 
 Bereken deze snelheidsafname en reken die om naar km/h. 
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2p 9 Je ziet een diagram van de stopafstand tegen de beginsnelheid. 
 

50

40

30

20

10

0 10

stopafstand
(m)

beginsnelheid (km/h)
20 30 40 50 60

0

 
 
Een automobilist rijdt 34 km/h in plaats van de toegestane snelheid van 
50 km/h. 
 Bepaal hoeveel meter de stopafstand hierdoor korter is. 
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Zee van energie 

 
In een dam is een doorgang gemaakt. In deze doorgang wordt een 
getijdencentrale gebouwd. 
 

 

 
   

Met het stromende water wordt elektrische energie opgewekt.  
Je ziet een schema van de energieomzettingen. 
 

bewegings-
energie van 
het water

turbine E generator
elektrische
energie

 
 

1p 10 Welke energiesoort hoort op plaats E? 
A bewegingsenergie 
B chemische energie 
C magnetische energie 
D stralingsenergie 
 

2p 11 Noteer de twee onderdelen in de generator waarmee elektrische energie 
wordt opgewekt. 
 

3p 12 Als het water zakt, stroomt er in één minuut 300 · 106 kg water door de 
opening in de dam. 
De opgenomen energie van de turbine is dan 2,7 · 109 J. 
 Toon met een berekening aan dat het water dan een vermogen van 

45 MW levert. 
 

2p 13 Als deze hoeveelheid water door de opening in de dam stroomt, is het 
rendement van de centrale 40%. 
 Bereken het elektrisch vermogen dat dan door de centrale wordt 

afgegeven. 
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1p 14 Per jaar is de energieopbrengst van de centrale 2 · 108 kWh. 1 kWh levert 
€ 0,10 op. De bouwkosten van de centrale zijn geschat op 500 miljoen 
euro. 
Na hoeveel jaar zijn de bouwkosten volgens de schatting terugverdiend? 
A 5 jaar 
B 10 jaar 
C 25 jaar 
D 100 jaar 
 

1p 15 Eén van de redenen om deze centrale te bouwen is dat energie uit eb en 
vloed duurzaam is. 
 Waarom is deze manier van energieopwekking duurzaam? 
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Vliegensvlug landen 

 
Op een vliegdekschip moeten straaljagers over een zeer korte afstand tot 
stilstand komen. 
 

  

 
Bij het landen haakt de straaljager zich vast aan een kabel en remt af tot 
stilstand. 
 

1p 16 Haakt een straaljager aan de remkabel vast, dan wordt de piloot in de 
veiligheidsgordels geduwd. 
 Noteer het natuurkundig verschijnsel waardoor de piloot in de gordels 

wordt geduwd. 
 

2p 17 Een straaljager (massa 21 900 kg) maakt zijn landing op het 
vliegdekschip. 
Vlak voor het landen heeft de straaljager 39 · 106 J aan bewegingsenergie. 
 Bereken de snelheid in m/s van de straaljager op dat moment. 
 

3p 18 Je ziet in de uitwerkbijlage een vereenvoudigde afbeelding van het 
bovenaanzicht van de straaljager op een bepaald moment tijdens de 
landing. In de figuur is de remkracht van de kabel aangegeven. 
 Construeer in de afbeelding de spankracht in remkabel A. Noteer de 

grootte onder de afbeelding. 
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1p 19 Je ziet twee situaties van de straaljager aan de remkabel.  
Situatie 1 is aan het begin de landing en situatie 2 is halverwege de 
landing op het dek. In beide situaties is de kracht van de kabel op het 
vliegtuig gelijk. 
 

                

A

F

A

F

 
 
 situatie 1 situatie 2 
 
Vergelijk beide situaties. 
Wat is juist over de kracht in remkabel A? 
A Die is in beide situaties gelijk. 
B Die is in situatie 1 groter. 
C Die is in situatie 2 groter. 
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Luchtige auto 

 
1p 20 De meeste auto’s op de weg gebruiken als brandstof benzine, dieselolie 

of LPG. 
Tijdens het rijden stoten deze auto’s schadelijke verbrandingsgassen uit. 
 Noteer één van deze verbrandingsgassen mét het bijbehorende 

milieueffect. 
 

1p 21 Steeds meer fabrikanten ontwikkelen elektrische auto’s. Deze stoten geen 
verbrandingsgassen uit. 
 Waarom is het gebruik van elektriciteit als energiebron niet altijd goed 

voor het milieu? 
 
Er is een alternatief voor de elektrische auto. Dit is een auto met een 
motor die werkt op perslucht. 
 

1p 22 De druk in de volle tank is 35 MPa. 
Hoeveel keer is de druk in de tank groter dan de standaard druk? 
Gebruik de tabel ‘Veel gebruikte waarden’ in BINAS. 
A 3,5 keer 
B 35 keer 
C 350 keer 
D 3500 keer 
 
Je ziet een afbeelding van het chassis (onderstel) en de carrosserie (de 
opbouw). 
 

 
 

    het chassis    de carrosserie 
 

3p 23 In het chassis van de auto is 79 dm3 aluminium verwerkt. 
 Bereken de massa van het aluminium in het chassis. 
 

1p 24 De carrosserie van deze auto is gemaakt van een kunststof die versterkt 
is met glasvezel. Dit materiaal heeft een lage dichtheid. 
 Noteer nog een stofeigenschap die de kunststof met glasvezel 

geschikt maakt als toepassing voor de carrosserie. 
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2p 25 Je ziet enkele gegevens van de persluchtauto. 
 

maximumsnelheid 100 km/h 

actieradius* 120 km 

massa 380 kg 

vermogen 4,5 kW 

*maximaal af te leggen afstand, gemeten bij de maximumsnelheid 
 
 Bereken de tijd dat deze auto op maximumsnelheid kan rijden. 
 

2p 26 De massa van de persluchtauto is kleiner dan die van een elektrische 
auto. 
 

persluchtauto 
 
Over het voordeel van de kleinere massa van de persluchtauto staan op 
de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Licht op de LED 

 
Donna bouwt tijdens de natuurkundeles een schakeling met een batterij, 
een LED en een weerstand. 
 

 
            de schakeling van Donna 
 

2p 27 De LED in de schakeling brandt. 
 Teken in de uitwerkbijlage het schakelschema van deze schakeling. 
 

2p 28 Leg uit wat Donna waarneemt als ze de LED andersom aansluit. 
 

1p 29 In de schakeling is een weerstand opgenomen. 
 Wat is de functie van deze weerstand in de schakeling? 
 
Weerstanden hebben een kleurcode. Deze code geeft de grootte van de 
weerstand aan en een toegestane afwijking (tolerantie). Die kleurcodes 
staan in de tabel ‘Kleurcodes van weerstanden’ in BINAS. 
Een weerstand van 50 · 103 Ω ± 1% heeft de kleurcode groen zwart 
oranje bruin. 
 

1p 30 De weerstand die Donna in haar schakeling zet, heeft een waarde van 
20 · 101 Ω ± 5%. 
Wat is volgens de tabel de kleurcode op deze weerstand? 
A rood zwart bruin goud 
B rood zwart zwart goud 
C zwart rood bruin zilver 
D zwart rood zwart zilver 
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2p 31 Donna meet de spanning over de batterij en de stroom door de 
schakeling. 
Je ziet een afbeelding van de schakeling met plaatsen waar de meters 
kunnen worden aangesloten. 
 

 
 
 Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage aan op welke plaats(en) Donna 

de spanningsmeter en stroommeter juist kan aansluiten. 
 
Donna leest een spanning van 4,50 V en een stroomsterkte van 0,015 A 
af. 
 

2p 32 Bereken het vermogen dat de batterij levert. 
 

2p 33 Bereken de totale weerstand van de schakeling. 
 

1p 34 De waarde van de weerstand is tweemaal zo groot als de weerstand van 
de LED. 
Hoe groot is de spanning over de LED? 
A 1,50 V 
B 2,25 V 
C 3,00 V 
D 4,50 V 
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Alcohol verwarmen 

 
Crista verwarmt in een bakje een hoeveelheid alcohol. In het bakje zit een 
verwarmingselement. Crista sluit het verwarmingselement via een 
transformator en een kWh-meter aan op het lichtnet. 
 

 
 
Het verwarmingselement werkt op een spanning van 6 V. Het lichtnet 
levert 230 V. Neem aan dat de transformator ideaal is. 
 

2p 35 De primaire spoel van de transformator heeft 500 windingen. 
 Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. 
 

1p 36 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de transformator. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
In het bakje schenkt Crista een hoeveelheid alcohol uit een fles. 
 

1p 37 Welk veiligheidspictogram hoort zeker op de fles alcohol te staan? 
 

  
A B C D E 
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Crista schakelt het verwarmingselement in en meet regelmatig de 
temperatuur van de alcohol. 
Je ziet een tabel met haar meetresultaten. 
 

t (min) T (0C) 

0,0 18 

2,5 33 

5,0 48 

7,5 63 

10,0 78 

12,5 78 

15,0 78 

 
3p 38 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle meetpunten uit en teken de 

grafiek van de temperatuur tegen de tijd. 
 

2p 39 Leg uit waarom de temperatuur na 10,0 minuten niet meer verandert. 
Geef in je antwoord aan of hier sprake is van een chemische reactie of 
een natuurkundig proces. 
 

1p 40 Het verwarmingselement heeft een opgenomen vermogen van 20 W. 
Na 15 minuten leest Crista op de kWh-meter af dat er 0,005 kWh is 
omgezet. 
Hoeveel joule is dit? 
A 5 J 
B 300 J 
C 18 000 J  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Motor in de lift 

 
Met een motorlift kan je een motor rechtop stallen. De motorlift bestaat uit 
een beugel met wieltjes. Druk je de beugel naar beneden, dan komt het 
achterwiel van de grond. 
 

motor op de motorlift 
 
In de afbeelding is de vector van de zwaartekracht op schaal 
weergegeven. 
 

1p 41 De zwaartekracht op de motor is 1875 N. 
 Noteer de krachtenschaal die is gebruikt. 
 

3p 42 Toon met een berekening aan dat de kracht op het steunpunt P van de 
motorlift 861 N is. 
 

2p 43 Door het gebruik van de motorlift komt het achterwiel 8 cm omhoog. 
 Bereken de arbeid, die nodig is om punt P 8 cm omhoog te brengen. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2016-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Parkeerhulp 

 
 4 Bereken de afstand die het geluid in 1,76 ms aflegt en kleur het hokje dat 

op het display oplicht. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 
 
 

 6 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Bij een hogere temperatuur is de geluidssnelheid 
groter 

. 
kleiner 

 

Het geluidssignaal is dan 
korter 

onderweg. 
langer 

 

De afstand, die de parkeerhulp berekent, is dan 
te groot 

. 
te klein 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Bomen tegen hardrijders 

 
 7 Kruis in de tabel aan wat de invloed is van een lagere snelheid op elke 

grootheid. 
 

 blijft gelijk neemt af neemt toe 

reactieafstand    

reactietijd    

remweg    

 
 
 

Vliegensvlug landen 

 
 18 Construeer in de afbeelding de spankracht in remkabel A. Noteer de 

grootte onder de afbeelding. 
 
 
 
 
 

380 kN

A

 
 
 
 
 
 
 
FA = …. kN 
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Luchtige auto 

 
 26 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Bij het optrekken heeft een kleinere massa een voordeel, 

dat volgt uit de formule F = m · a a = (ve - vb) / t ρ = m / V .

 

Tijdens het rijden met constante snelheid zorgt een kleinere massa voor 

een kleinere rolwrijving luchtwrijving nettokracht . 

 
 
 

Licht op de LED 

 
 27 Teken het schakelschema van de schakeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 Kruis in de tabel aan op welke plaats(en) Donna de spanningsmeter en 
stroommeter juist kan aansluiten. 
 

 1 2 3 4 5 6 

de spanningsmeter op plaats       

de stroommeter op plaats       

 
 
 

Pagina: 219Voor 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).



 GT-0173-a-16-1-u 4 / 4 lees verder ►►►

Alcohol verwarmen 

 
 36 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Het primaire vermogen is 

even groot als

het secundaire vermogen. groter dan 

kleiner dan 

 

De primaire stroomsterkte is 

even groot als

de secundaire stroomsterkte. groter dan 

kleiner dan 

 
 
 

 38 Zet in het diagram alle meetpunten uit en teken de grafiek van de 
temperatuur tegen de tijd. 
 

0
t (min)

T (°C)

 
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
tijdvak 2 

woensdag 22 juni 
13.30 - 15.30 uur 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Achter dit examen is een erratum opgenomen.
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 

Brulboeiorgel 

 
Hoite heeft een orgel ontworpen dat werkt op de golven van het zeewater. 
De tonen ontstaan doordat het golvende water lucht door de buizen perst. 
 

 

 
1p 1 Hoite kan de buizen korter of langer maken. Hiermee verandert hij de 

toon. Dit kun je vergelijken met het gebruiken van de korte en lange 
snaren van een harp. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over het gevolg van het langer 
maken van een buis. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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3p 2 Met een geluidssensor en een oscilloscoop is één toon van het orgel 
zichtbaar gemaakt. 
 

 
 Bereken de frequentie van deze toon. 
 

1p 3 Welke grootheid van het geluid verandert als de lucht tijdens een storm 
harder door de buizen geperst wordt? 
A amplitude 
B frequentie 
C toonhoogte 
D trillingstijd 
 
Hoite geeft een concert met het brulboeiorgel. Een dB-meter naast Hoite 
geeft 92 dB aan. 
 

1p 4 In welke zone ligt dit geluidsniveau? 
A rustig 
B indringend 
C zeer hinderlijk 
D zeer luid 
E extreem luid 
 

1p 5 Hoite bespeelt het orgel zonder gehoorbescherming. Hij mag dit maar een 
bepaalde tijd doen om geen gehoorbeschadiging op te lopen. 
 Noteer deze maximale tijdsduur. Gebruik de tabel ‘Maximale 

blootstellingsduur’ in BINAS. 
 

2p 6 Een dB-meter op 250 meter afstand van het orgel geeft 38 dB aan. 
 

Bij verdubbeling van de afstand neemt het geluidsniveau met 6 dB af. 

 
 Bereken op welke afstand het geluid van het orgel nog maar 20 dB is. 
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Bouwafval 

 
Bouwafval bestaat uit verschillende materialen. 
 

 
 
Een kraan haalt eerst de grote delen uit het afval. 
 

3p 7 De kraan pakt een stuk beton van 50 dm3. 
 Bereken de massa van dit stuk beton. 
 
Het overgebleven afval komt bij een automatische sorteerinstallatie. 
Elektromagneten halen de voorwerpen waar bepaalde metalen in zitten uit 
het afval. 
 

1p 8 Een elektromagneet is aangesloten op een spanningsbron. 
 Waaruit bestaat een elektromagneet? 
 

2p 9 Teken in de afbeelding op de uitwerkbijlage vier veldlijnen met hun 
richting rond de elektromagneet. 
 

1p 10 Een elektromagneet heeft een aantal voordelen vergeleken met een 
permanente magneet. 
 Noteer twee voordelen van een elektromagneet. 
 

2p 11 In de uitwerkbijlage staat een tabel met een aantal verschillende metalen 
in het afval. 
 Zet een kruisje achter de metalen die de elektromagneet aantrekt. 
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1p 12 Ventilatoren blazen plastic uit het afval. 
Welke stofeigenschap van plastic maakt deze manier van scheiding 
mogelijk? 
A de dichtheid 
B de massa 
C het volume 
 

1p 13 Het restafval bestaat voor een groot deel uit hout. Dit afval kan men 
verbranden of recyclen. 
 Noteer een milieuvoordeel om hout te recyclen. 
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Op en af 

 
Sytse doet op school een practicum over energie en vermogen. 
Lees de practicuminstructie. 
 
Practicuminstructie 
 
Doel van het practicum: 
Bepaal je eigen vermogen. 
 
Benodigdheden: 
- trap 
- meetinstrumenten 
 
Voorbereiding: 
- Bepaal je eigen massa. 
- Meet de hoogte van een traptrede. 
- Tel het aantal traptreden. 
 
Uitvoering: 
Loop zo snel mogelijk de trap op en meet de tijd die daarvoor nodig is.  
 
Verwerking: 
- Bereken de toename van jouw zwaarte-energie na het beklimmen van 
  de trap. 
- Bereken het vermogen dat je hebt geleverd bij het beklimmen van 
  de trap. 
 
Sytse voert de opdracht uit. 
Je ziet een aantal momentopnamen tijdens de uitvoering van het 
practicum. 
 

 

 
2p 14 Bij de benodigdheden staat dat er meetinstrumenten nodig zijn. 

 Noteer drie meetinstrumenten die zeker nodig zijn. 
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Een klasgenoot van Sytse noteert de metingen in een tabel. 
 

massa 60 kg 

hoogte van een trede 15 cm 

aantal treden 22 

benodigde tijd 7,2 s 

 
3p 15 Toon met een berekening aan dat de zwaarte-energie van Sytse boven 

aan de trap is toegenomen met 1980 J. 
 

2p 16 Bereken het nuttig vermogen van Sytse bij het naar boven lopen. 
 

1p 17 Sytse doet het practicum nogmaals, maar loopt nu langzaam de trap op. 
Hij wil de zwaarte-energie en het geleverde vermogen van beide metingen 
vergelijken. 
Welk van de staafdiagrammen past bij de metingen van Sytse? 
 

energie vermogen

Legenda:
snel
langzaam

 

energie vermogen

Legenda:
snel
langzaam

A  B 

   

energie vermogen

Legenda:
snel
langzaam

 

energie vermogen

Legenda:
snel
langzaam

C  D 
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Twike 

 
Lennart heeft een tweedehands Twike gekocht. De Twike is een elektrisch 
voertuig op drie wielen. 
 

 
In de gebruiksaanwijzing van de Twike staan de volgende gegevens: 
 

accupakket actieradius* 

20 Ah 130 km 

 
*maximaal af te leggen afstand, gemeten bij een snelheid bij 60 km/h 
 

1p 18 Tijdens het rijden is er rolweerstand en luchtweerstand. 
Lennart gaat harder rijden dan 60 km/h. 
Wat kun je dan zeggen over de actieradius van de Twike? 
A Die blijft gelijk omdat de elektromotor hetzelfde vermogen levert. 
B Die wordt groter omdat de elektromotor meer vermogen moet leveren. 
C Die wordt kleiner omdat de elektromotor meer vermogen moet leveren. 
 

4p 19 Bij het wegrijden bereikt de Twike in 10 s een snelheid van 50 km/h. 
De massa van de Twike en Lennart samen is 325 kg. 
 Bereken de nettokracht op de Twike bij het wegrijden. 
 

Pagina: 228Voor 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).



 

 GT-0173-a-16-2-o 9 / 16 lees verder ►►►

2p 20 Bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt wordt in het onderhoudsboekje 
bijgehouden welke afstand er is afgelegd. 
 
km-stand bij aankoop: 

0 0 4 2 5 1 5 km 

 
km-stand bij de beurt: 

0 0 5 8 3 2 9 km 

 
De boordcomputer geeft aan dat de gemiddelde rijsnelheid sinds de 
aankoop 65 km/h is geweest. 
 Bereken de tijd die Lennart in zijn Twike heeft gereden. 
 

2p 21 Lennart heeft de brandstofkosten voor het rijden met zijn benzineauto 
uitgerekend. Die kosten zijn € 14,- per 100 km. 
Volgens de fabrikant gebruikt de Twike 5 kWh elektrische energie per 
100 km. 
 Bereken hoeveel Lennart per 100 km bespaart door het gebruik van 

de Twike. 1 kWh kost € 0,28. 
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Nachtlampje 

 
Sommige kinderen vinden het prettig als er ‘s nachts wat verlichting is. 
Dat kan met een nachtlampje. 
 

Type:   Nightlight

230V    ~  50Hz

0,6W

F

 
1p 22 Welke elektrische beveiliging heeft dit nachtlampje? 

 
Het lampje heeft een sensor waardoor het lampje automatisch gaat 
branden als het donker wordt. 
Je ziet een deel van het schakelschema van het lampje. 
 

sensor

b
e

c

?

 
 
 

1p 23 Welk onderdeel zit er op de plaats van het vraagteken? 
A diode 
B LED 
C LDR 
D NTC 
E transistor 
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2p 24 Over het schakelschema staat in de uitwerkbijlage een aantal zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 
 
De weerstand van het lichtgevoelige onderdeel hangt af van de 
hoeveelheid licht die erop valt. In het diagram zie je het verband. 
De hoeveelheid licht wordt uitgedrukt in de eenheid Lux. 
 

0

50

100

150

200

hoeveelheid licht
(Lux) 250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16
weerstand (kΩ) 

 
 

4p 25 Het lichtgevoelige onderdeel wordt beschenen met 50 Lux. De spanning 
over dit onderdeel is 8,4 V. 
 Bereken de stroomsterkte door dat onderdeel. Bepaal eerst de 

weerstand met het diagram. 
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Opstaan 

 
Marie heeft moeite met opstaan. Zij heeft een veerzitting gekocht die haar 
helpt. 
 

 
 

1p 26 Je ziet drie situaties tijdens het opstaan. 
 

 
 
In welke richting verplaatst zich het zwaartepunt van Marie? 
A naar voren en omlaag 
B naar achteren en omlaag 
C naar voren en omhoog 
D naar achteren en omhoog 
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3p 27 Tijdens het opstaan wordt de veerzitting steeds minder ver ingedrukt. 
Je ziet een afbeelding met de kracht die Marie in een bepaalde houding 
op de veerzitting in Z uitoefent.  
D is het draaipunt en V de plaats waar de veerkracht werkt. 
 

40 cm

200 N

16 cm24 cm

V Z D

 
 
 Bereken met de gegevens in de afbeelding de kracht van de veer 

tegen de zitting in punt V. 
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NK schaatsen voor vrouwen 
 
Je ziet een afbeelding tijdens het NK 1000 m schaatsen voor vrouwen. 
 

 
 

2p 28 Tijdens het schaatsen staat de schaatsster op een schaats. 
Haar volledige gewicht van 650 N rust dan op die schaats. 
Het contactoppervlak met het ijs is dan 0,46 cm2. 
 Bereken de druk onder de schaats. 
 

3p 29 De schaatsster (massa = 65 kg) bereikt na een afstand van 60 m een 
snelheid van 37,2 km/h. 
 Bereken de bewegingsenergie bij die snelheid. 
 
Je ziet een tabel met gegevens over de rondetijden en het vermogen dat 
de schaatsster daarbij moet leveren. 
 
rondetijd (s) 36 34 32 30 28 26 

vermogen (W) 286 331 388 459 552 675 
 

2p 30 Zet in het diagram op de uitwerkbijlage alle gegevens uit en teken de 
grafiek van het vermogen tegen de rondetijd. 
 

1p 31 Bepaal en noteer op de uitwerkbijlage het vermogen bij een rondetijd van 
29 seconden. 
 

3p 32 De schaatsster levert een spierkracht van 36 N en rijdt met constante 
snelheid. De luchtweerstand is 80% van de totale wrijving. 
 Teken in de uitwerkbijlage de vector van de luchtweerstand én de 

vector van de wrijving met het ijs. Noteer de grootte van de 
luchtweerstand bij de juiste vector. 

 
3p 33 Om een ronde van 400 m in een tijd van 32 s te schaatsen is een 

voortstuwende kracht nodig. 
 Bereken deze kracht. Bereken eerst de geleverde energie. 
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Elektrische vouwfiets 

 
Een vouwfiets mag je gratis meenemen in de trein. Als je na de treinreis 
nog ver moet fietsen is een elektrische vouwfiets aangenaam. 
Deze geeft je tijdens het fietsen een ‘duwtje in de rug’. 
 

 

 
 
De elektrische vouwfiets heeft voor het leveren van trapondersteuning 
een 36 V accupakket met drie accu’s in serie. 
 

1p 34 Hoe groot is de spanning van één accu? 
A 6 V 
B 12 V 
C 18 V 
D 36 V 
 
De elektromotor is in serie geschakeld met een regelbare weerstand en is 
aangesloten op een accupakket. 
 

2p 35 In de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema. 
 Maak het schema compleet met de regelbare weerstand en de 

elektromotor. 
 

2p 36 Tijdens het fietsen is er in de accu’s sprake van een energieomzetting. 
 Noteer in het schema in de uitwerkbijlage de juiste energiesoorten. 
 
Tijdens het fietsen met maximale ondersteuning loopt er door de motor 
een stroom van 4,0 A. 
 

2p 37 Bereken het maximale vermogen van de elektromotor. 
 

2p 38 De capaciteit van het accupakket is 10 Ah. 
 Bereken de tijd dat de elektromotor bij deze stroomsterkte 

trapondersteuning kan bieden. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In balance 

Ontwerpster Mieke Meijer heeft een lamp met LEDs ontworpen. De lamp 
bestaat onder andere uit twee houten delen waarbij één stroomdraad 
zorgt voor evenwicht. 

messing strip

LEDs

Langs het hout zitten strips van messing. Maken de twee strips contact 
dan gaat de lamp branden. Messing is een goede stroomgeleider. 

1p 39 Noteer nog een stofeigenschap van messing. 

1p 40 Waarom gaat de lamp pas branden als de messing strips contact maken? 

De lamp (3 V) is met een adapter aangesloten op het lichtnet (230 V). 
In de adapter zit onder andere een transformator. 

1p 41 De primaire spoel van de transformator heeft 4000 windingen. 
Hoeveel windingen heeft de secundaire spoel (3 V)? 
A ongeveer 3 
B ongeveer 50 
C ongeveer 4000 
D ongeveer 30 000 

1p 42 De LEDs in de lamp zijn parallel aangesloten. De LEDs branden. 
Wat neem je waar wanneer er één LED stuk gaat? 
A Alle LEDs gaan uit. 
B Eén LED zal niet branden, de rest blijft even fel branden. 
C Eén LED zal niet branden, de rest zal feller branden. 
D Eén LED zal niet branden, de rest zal zwakker branden. 

einde  
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erratumblad 2016-2

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

Centraal examen vmbo  

Tijdvak 2 

Opgaven 

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

Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 GL en TL vmbo op woensdag 22 juni, 
aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de 
kandidaten bekend zijn. 

Op pagina 8 moet vraag 18 worden overgeslagen. 

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

drs. P.J.J. Hendrikse 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2016-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Brulboeiorgel 

 
 1 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Als Hoite de buis langer maakt, klinkt de toon hoger lager . 

 

De frequentie van de toon is dan groter kleiner . 

 
 

Bouwafval 

 
 9 Teken in de afbeelding vier veldlijnen met hun richting rond de 

elektromagneet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 11 Zet een kruisje achter de metalen die de elektromagneet aantrekt. 
 

metaal 
wordt 

aangetrokken 

aluminium  

ijzer  

koper  

nikkel  

 
 
 

Nachtlampje 

 
 24 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 

 
Valt er minder licht op de sensor, dan neemt de weerstand in dat deel van 
de schakeling toe. 
 

Er gaat dan een stroom naar de
basis 

van de transistor lopen. 
collector 

 

Daardoor loopt er een stroom van de

basis naar de collector 

. 
collector naar de basis 

collector naar de emitter 

emitter naar de collector 

Het lampje brandt. 
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NK schaatsen voor vrouwen 

 
 30 Zet in het diagram alle gegevens uit en teken de grafiek van het 

vermogen tegen de rondetijd. 
 

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

0
0 26

vermogen
(W)

rondetijd (s)
28 30 32 34 36 38

 
 
 

 31 Bepaal en noteer het vermogen bij een rondetijd van 29 seconden. 
 
Vermogen = ……………………. 
 

 32 Teken de vector van de luchtweerstand én de vector van de wrijving met 
het ijs. Noteer de grootte van de luchtweerstand bij de juiste vector. 
 

 

Fspier = 36 N
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Elektrische vouwfiets 

 
 35 Maak het schema compleet met de regelbare weerstand en de 

elektromotor. 
 

+ - + - + -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 Noteer in het schema de juiste energiesoorten. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting
 →  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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erratumblad 2016-2 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 GL en TL vmbo op woensdag 22 juni, 
aanvang 13.30 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de 
kandidaten bekend zijn. 
 
 
Op pagina 8 moet vraag 18 worden overgeslagen. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

donderdag 21 mei 
13.30 - 15.30 uur 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Gebruik het BINAS informatieboek. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Achter dit examen is een erratum opgenomen. 

Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift opgenomen. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Spreekwoordelijk gezegd 

 
De Nederlandse taal heeft veel spreekwoorden en gezegden. Je ziet een 
gezegde met zijn betekenis. 
 

Dat is lood om oud ijzer: Dat is hetzelfde 

 
Tijdens een practicum krijgt Mike een ijzeren blokje en een loden kogeltje. 
Hij onderzoekt enkele eigenschappen van deze voorwerpen. 
 

3p 1 Van het ijzeren blokje bepaalt Mike de massa. Hij legt daarvoor het blokje 
op een bovenweger. Het blokje heeft een volume van 6,0 cm3. 
 

 
 Laat met een berekening zien wat de bovenweger aangeeft. Gebruik 

de tabel ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ in BINAS. 
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1p 2 Mike bepaalt het volume van het loden kogeltje. 
Hij doet eerst wat water in een maatcilinder. 
 

100

80

60

FORTUNA
W. - GERMANY
100:2
mL 20 C

 
 
Hoeveel water zit er in de maatcilinder? 
A 80 mL 
B 78 mL 
C 76 mL 
D 74 mL 
E 69 mL 
 

1p 3 Nadat Mike het loden kogeltje in de maatcilinder heeft laten zakken, ziet 
hij dat het waterniveau weinig gestegen is. Daardoor is het volume niet 
nauwkeurig te bepalen. 
 Hoe kan Mike het volume van een kogeltje nauwkeuriger bepalen met 

een maatcilinder? 
 

1p 4 Mike berekent voor het loden kogeltje een massa van 40 g.  
Als Mike een ijzeren blokje met een massa van 40 g heeft, wat is dan juist 
over het volume van dit blokje? 
A Dit is meer dan het volume van het lood. 
B Dit is minder dan het volume van het lood. 
C Beide volumes zijn hetzelfde. 
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SeaKettle 

 
De SeaKettle is een reddingsvlot dat met behulp van de zon uit zeewater 
drinkwater kan maken. 
 

 
 

1p 5 Welke belangrijkste vorm van warmtetransport zorgt voor het verwarmen 
van het zeewater op het dak? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
 

1p 6 Zeewater wordt op een zwart gekleurd dak bovenin de SeaKettle 
gepompt. 
Op de uitwerkbijlage staat over het dak een zin. 
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 7 Het (zee)water op het zwarte dak wordt warm. 
Welke faseovergang wordt versterkt door het warm worden van het 
(zee)water? 
A rijpen 
B smelten 
C condenseren 
D stollen 
E sublimeren 
F verdampen 
 

2p 8 Leg uit waardoor in de opvangbuizen condens ontstaat. 
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3p 9 De zon beschijnt op een dag het dak gedurende 12 uur. Het zonlicht 
levert die dag een gemiddeld vermogen van 900 W/m2. Het dak heeft een 
oppervlak van 3,5 m2. 
 

 
 
 Bereken hoeveel energie in kWh die dag wordt opgevangen.  
 

1p 10 Op die dag is 1,89 kWh energie van het opgevangen zonlicht gebruikt 
voor het maken van drinkwater. 
Om 1 L zeewater om te zetten in drinkwater is 2,3 MJ energie nodig.  
Hoeveel liter schoon drinkwater levert de SeaKettle op die dag? 
A minder dan 1 liter 
B tussen de 1 en 5 liter 
C tussen de 5 en 10 liter 
D meer dan 10 liter 
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Zenuwspiraal 

 
Berkan maakt een zenuwspiraal. Dit is een behendigheidsspel. 
Wanneer de metalen ring de spiraal raakt gaat een lampje branden. 
 

 
3p 11 In de uitwerkbijlage staat een schematische afbeelding van de 

zenuwspiraal. De metalen ring raakt de metalen spiraal. 
 Teken in de afbeelding met een lijn de stroomkring en geef de richting 

van de elektrische stroom aan. 
 

1p 12 De batterij levert een spanning van 4,5 V. 
Berkan gebruikt een lampje van 6 V. 
Wat gebeurt er met het lampje als er een gesloten circuit ontstaat? 
A Het lampje gaat kapot. 
B Het lampje brandt fel. 
C Het lampje brandt zwak. 
D Het lampje gaat niet aan. 
 

Pagina: 248Voor 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).



 GT-0173-a-15-1-o 7 / 18 lees verder ►►►

In plaats van een gloeilampje wil Berkan liever een LED en een zoemer 
gebruiken. 
 

gegevens 

batterij 4,5 V  

LED 2,1 V 20 mA 

zoemer 4,5 V 30 mA 

 
Om de LED goed te laten branden op de batterij (4,5 V) moet hij een 
weerstand in serie met de LED schakelen. 
 

3p 13 In de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema van de 
zenuwspiraal. 
 Maak het schakelschema compleet met LED, weerstand en zoemer. 
 

3p 14 Je ziet de stroomsterkte in dat deel waar de LED staat. 
 

/ = 20 mA 
 
 Bereken de grootte van deze weerstand. Bereken eerst de spanning  
 over de weerstand. 
 

1p 15 Bij een gesloten stroomkring wordt in de LED en in de zoemer elektrisch 
vermogen omgezet. Gebruik de gegevens in de tabel. 
Wat is juist over het omgezette vermogen in de LED? 
A Dit is even groot als in de zoemer. 
B Dit is groter dan in de zoemer. 
C Dit is kleiner dan in de zoemer. 
 

2p 16 Als de ring de spiraal raakt is de totale stroomsterkte in de schakeling 
0,050 A. 
 Bereken het vermogen dat de batterij dan levert. 
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Parkeerhulp 

 
Lees de informatie. 
 
Parkeerhulp met display 
 
Parkeerhulp met afstandssensor. De afstandssensor is een apparaatje 
dat ultrasoon geluid uitzendt en opvangt.  
Met het tijdsverschil berekent de parkeerhulp de afstand tot een obstakel.
 
 

 
het display de afstandssensor 

 
Dorah onderzoekt de parkeerhulp. Ze zet een microfoon bij de 
afstandssensor en sluit de microfoon aan op de computer.  
Als Dorah de parkeerhulp aanzet ziet ze op haar beeldscherm een grafiek 
van het signaal. Rechts zie je een afbeelding van de opstelling. 
 

 
 
 

3p 17 Bereken de frequentie van het signaal in kHz. Noteer eerst de trillingstijd 
van het signaal. 
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Dorah sluit een tweede microfoon aan op de computer.  
Ze zet deze op een meter van de afstandssensor. Dorah ziet op haar 
beeldscherm twee grafieken als ze de parkeerhulp aanzet. 
 

 
 

1p 18 Vergelijk het signaal bij microfoon 1 met het signaal bij microfoon 2.  
Over het signaal staan in de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 19 Dorah zet microfoon 2 verder weg. Ze meet dat het signaal in 4,35 · 10-3 s 
een afstand van 15,0 meter aflegt. 
 Toon met een berekening aan dat de geluidssnelheid 345 m/s is. 
 

2p 20 Dorah vindt met de proef een geluidssnelheid die groter is dan de waarde 
in BINAS. 
Over de mogelijke oorzaken staan in de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.  
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Olie offshore 

 
Om aardolie uit de zeebodem te halen kan een boorplatform worden 
gebruikt. Het boorplatform pompt aardolie omhoog. Via pijpleidingen 
wordt de olie naar het vasteland getransporteerd. 

platform

staanders

bodem

een boorplatform 

Een boorplatform is een platform dat met stalen staanders op de 
zeebodem staat. 
 

1p 21 Noteer een voordeel van staal als constructiemateriaal voor de staanders. 
 

1p 22 Een nadeel van staal is dat het slecht bestand is tegen corrosie. 
 Noem een manier om deze staanders tegen corrosie te beschermen. 
 
In dieper water plaatst men geen boortoren maar een boorspar. 
Een boorspar is een platform gemonteerd op een stalen dobber. 
Deze dobber is gedeeltelijk gevuld met beton zodat de boorspar rechtop  
blijft drijven. 
 

platform
lucht

staal

beton

 

een drijvende boorspar 
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De drijvende boorspar wordt met sleepboten naar de plaats van 
bestemming gesleept. 
 

1p 23 Over de drijvende boorspar staat in de uitwerkbijlage een zin.  
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheid. 
 
Op de plaats van bestemming wordt de boorspar met staalkabels aan de 
bodem verankerd. 
 

zee

1

2
bodem

 
                  boorplatform                     boorspar 

 
 

3p 24 In de uitwerkbijlage staat een vereenvoudigde afbeelding waarin de 
resulterende kracht is gegeven van de kabels op de boorspar. 
 Bepaal met een constructie de spankracht waarmee de linker kabel 

aan de spar trekt. Noteer de grootte van de spankracht naast de 
afbeelding. De schaal in de figuur is 1 cm ≙ 50 MN. 

 
1p 25 Over het boorplatform (1) en de boorspar (2) staan in de uitwerkbijlage 

twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Op spitzen 

 
Spitzen zijn schoenen voor ballet dansers. De spitzen hebben een hard 
blokje in de neus zodat dansers op hun tenen kunnen dansen. 
 

 
2p 26 Vergelijk het op één spitz staan met op twee spitzen staan. 

 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
 

3p 27 Een ballerina (massa 50 kg) staat op één been. Het contactoppervlak 
onder de spitz met de vloer is 5,5 cm2. 
 Bereken de druk onder de spitz in Pa. 
 

1p 28 Je ziet vier afbeeldingen van de ballerina in een pose (houding). In elke 
afbeelding staan twee krachten met hun aangrijpingspunt. 
Welke afbeelding geeft de krachten die op de ballerina werken juist 
weer? 
 

 
 

 
 

 

 

 

A B C D 
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3p 29 De ballerina maakt een verticale sprong waarbij haar zwaartepunt 0,8 m 
hoger boven de dansvloer komt. Na de sprong landt de ballerina (massa 
50 kg) op de vloer. 
 Bereken de snelheid waarmee ze de grond raakt. 
 

2p 30 Noteer twee vormen van energie waarin de bewegingsenergie bij het 
landen en tot stilstand komen wordt omgezet. 
 

1p 31 Om de kans op uitglijden te verkleinen is het oppervlak van de spitzen van 
leer gemaakt. 
Welke natuurkundige grootheid wordt hierdoor vergroot? 
A De druk onder de spitzen. 
B De zwaartekracht op de ballerina. 
C De wrijvingskracht tussen de vloer en de spitzen. 
D Het contactoppervlak tussen de vloer en de spitzen. 
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Plantjes water geven 

 
Raymond krijgt een practicumopdracht van zijn docent. 
Hij moet een opstelling ontwerpen die een signaal geeft wanneer een 
plant water nodig heeft. 
 
Raymond bedenkt eerst de volgende opstelling met een elektrische 
schakeling. 
 
 

+
-

 
Hij maakt de opstelling en houdt de metalen plaatjes tegen elkaar. De 
LED gaat branden. 
Daarna zet hij de metalen plaatjes naast de plant in de potgrond en giet er 
water bij. De LED brandt dan niet. 
Ook met meer water gaat de LED niet branden. 
 

2p 32 Over de oorzaak dat de LED niet brandt en mogelijke oplossingen staan 
in de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid/mogelijkheden. 
 

2p 33 Raymond past zijn schakeling aan met een tweede LED en een relais. 
Een rode LED brandt nu als de potgrond (te) droog is.  
Bij voldoende vocht is de rode LED uit en brandt een groene LED. 
In de uitwerkbijlage staat het schema van zijn aangepaste schakeling 
waarin de LEDs nog ontbreken. 
 Teken in het schakelschema het symbool van de rode LED op de 

juiste plaats. 
 

1p 34 Deze schakeling heeft een belangrijk nadeel. 
 Noteer dat nadeel. 
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1p 35 Er is een schakeling mogelijk die een geluidssignaal geeft als de grond te 
droog wordt. Je ziet drie schakelschema’s. 
Welk schakelschema geeft een geluidssignaal als de plantjes water 
moeten krijgen? 
 

+
-

 

+
-

+
-

A B C 
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Tubeknijper 

 
Marjo heeft een hulpmiddel om tubes goed leeg te kunnen drukken. 
 

 
 
Deze tubeknijper maakt gebruik van een hefboom. 
Je ziet een schematische tekening van de hefboom bij deze tubeknijper. 
De afmetingen zijn op schaal weergegeven. 
 
A

B

D

 
 
 

3p 36 Om in deze situatie lijm uit de tube te drukken moet er bij B een (verticale) 
kracht van 2,4 N werken. D is het draaipunt. 
 Bereken de spierkracht die Marjo dan bij A moet leveren. 
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Vliegen op frituurvet 

 
Sommige vliegtuigen gebruiken een mengsel van biodiesel en kerosine 
als brandstof. Biodiesel wordt gemaakt uit gebruikt frituurvet. 
 

 
1p 37 Welk milieuvoordeel heeft het vliegen op biodiesel uit frituurvet? 

A Het gebruik van biodiesel bespaart grondstoffen. 
B Biodiesel is een vorm van fossiele brandstof. 
C Er ontstaat geen koolstofdioxide bij de verbranding van biodiesel. 
D Het vliegen op biodiesel is goedkoper dan vliegen op kerosine. 
 
Een vliegtuig versnelt voor het opstijgen met 3,3 m/s2. 
 

3p 38 Het vliegtuig bereikt in 25 seconde voldoende snelheid om op te stijgen. 
 Bereken de snelheid die het vliegtuig dan heeft in km/h. 
 

3p 39 Het vliegtuig met passagiers en bagage heeft een massa van 70 ton. 
 Bereken de kracht die de vliegtuigmotoren tenminste moeten leveren  
 om op te kunnen stijgen. 
 

2p 40 Het vliegtuig vliegt van Amsterdam naar Parijs. De vlucht over een 
afstand van 510 km duurt één uur en een kwartier. 
 Bereken de gemiddelde snelheid tijdens deze vlucht. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Geribbeld geluid 

 
Om geluidsoverlast te verminderen zijn op Schiphol ribbels geplaatst in de 
buurt van de startbaan. 
 

Polderbaan Hoofddorp

 
Een vliegtuig levert bij het starten een geluidsniveau van 90 dB in 
Hoofddorp. 
Door de ribbels neemt bij de bebouwde kom van Hoofddorp het 
geluidsniveau van startende vliegtuigen met 9 dB af. 
 

1p 41 In welke zone van gehoorgevoeligheid ligt het geluidsniveau in Hoofddorp 
na het plaatsen van de ribbels? 
A storend bij telefoneren 
B hinderlijk 
C zeer hinderlijk 
D zeer luid 
 

2p 42 De ribbels zijn gemaakt van aarde. Over de invloed van de ribbels op het 
geluid van startende vliegtuigen staan twee zinnen.  
 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
 
Voor het geluidsniveau geldt de volgende regel: 
 

Bij elke halvering van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB af.

 
1p 43 Hoeveel procent van het oorspronkelijke geluid blijft na het plaatsen van 

de ribbels over? 
A 91% 
B 75% 
C 25% 
D 12,5% 
 
 

einde  
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erratumblad 2015-1 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

 
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 GL en TL vmbo op donderdag 21 mei, 
aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 19 moet de zin 
 

Ze meet dat het signaal in 4,35 · 10-3
 s een afstand van 15,0 meter aflegt. 

 
vervangen worden door: 
 

Ze meet dat het signaal in 4,35 · 10-2
 s een afstand van 15,0 meter aflegt. 

 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2015-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

SeaKettle 

 
 6 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 

 een betere absorptie  

Het dak is zwart gekleurd voor een betere reflectie van zonlicht. 

 het beter doorlaten  

 
 

Zenuwspiraal 

 
 11 Teken in de afbeelding met een lijn de stroomkring en geef de richting van 

de elektrische stroom aan. 
 

– +

4,5 V

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 13 Maak het schakelschema compleet met LED, weerstand en zoemer. 
 
 
 

+-

4,5 V

contact ring en spiraal

 
 
 
 

Parkeerhulp 

 
 18 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De frequentie bij microfoon 2 is 

gelijk aan 

de frequentie bij microfoon 1. groter dan 

kleiner dan 

 

De amplitude bij microfoon 2 is 

gelijk aan 

de amplitude bij microfoon 1. groter dan 

kleiner dan 

 
 20 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De temperatuur in het lokaal was
hoger dan 

293 K. 
lager dan 

of 
 

De afstand tussen de geluidssensoren was
groter dan 

15,0 m. 
kleiner dan 
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Olie offshore 

 
 23 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 

 gelijk aan  

De gemiddelde dichtheid van de boorspar is groter dan   

 kleiner dan  

de dichtheid van zeewater. 
 

 24 Bepaal met een constructie de spankracht waarmee de linker kabel aan 
de spar trekt. Noteer de grootte van de spankracht naast de afbeelding. 
De schaal in de figuur is 1 cm ≙ 50 MN. 
 
 
 

Fres  
 
 
 

 25 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Bij 1 is vooral sprake van duwkrachten trekkrachten . 

 

Bij 2 is vooral sprake van duwkrachten trekkrachten . 

 
 

Fspan = …… MN 
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Op spitzen 

 
 26 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
De tegenwerkende kracht van de vloer op de ballerina 
 

is met twee spitzen even groot groter kleiner . 

 

 even groot  

De druk van de ballerina op de vloer met twee spitzen is groter .

 kleiner  

 
 
 

Plantjes water geven 

 
 32 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid/mogelijkheden. 

 

De lamp gaat niet branden omdat de weerstand van de potgrond 

met het water te groot te klein is. 

 

Daarom moet Raymond de metalen plaatjes dieper minder diep

 
in de grond steken, en/of 
 

de afstand tussen de metalen plaatjes groter maken kleiner maken .
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 33 en 34 Teken in het schakelschema het symbool van de rode LED op de  
juiste plaats. 

 

+-

 
 
 

Geribbeld geluid 

 
 42 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

 doorgelaten  

Het meeste geluid wordt door de ribbels geabsorbeerd . 

 gereflecteerd  

 

 amplitude  

De frequentie van het geluid in Hoofddorp wordt daardoor kleiner. 

 trillingstijd  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0173-a-15-1-o-E*  

erratumblad 2015-1 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 

 
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 GL en TL vmbo op donderdag 21 mei, 
aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 19 moet de zin 
 

Ze meet dat het signaal in 4,35 · 10-3
 s een afstand van 15,0 meter aflegt. 

 
vervangen worden door: 
 

Ze meet dat het signaal in 4,35 · 10-2
 s een afstand van 15,0 meter aflegt. 

 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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 GT-0173-a-15-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 2 

donderdag 18 juni 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 

Nat pak 

 
Jasper doet aan triathlon. Een triathlon bestaat uit drie onderdelen: 
zwemmen, fietsen en hardlopen. 
Het zwemmen vindt plaats in buitenwater. De sporters dragen hierbij een 
wetsuit. 
 

 
Een wetsuit is van neopreen (een rubberachtige kunststof) gemaakt. 
Bekijk de informatie over het wetsuit. 
 

 

lichaam
van de 
zwemmer

gasbelletje

koud zwemwater

neopreenstilstaand water
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2p 1 De dichtheid van neopreen zonder gasbelletjes is 1,23 g/cm3. 
Met gasbelletjes is de dichtheid van het wetsuit kleiner dan 1,0 g/cm3. 
In de uitwerkbijlage staat een tabel met materialen en eigenschappen van 
een wetsuit. 
 Geef met vier kruisjes aan welke gunstige eigenschap(pen) elk 

materiaal voor de sporter heeft. 
 

2p 2 Bij het zwemmen is er in het lichaam sprake van een energieomzetting. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de energiesoorten voor en 

na de energieomzetting. 
 

2p 3 Bij het zwemmen leveren de spieren van Jasper 108 kJ nuttige energie. 
Het rendement van deze omzetting is bij Jasper 9,0%. 
 Toon met een berekening aan dat Jasper 1 200 kJ energie heeft 

omgezet. 
 
Vóór het onderdeel fietsen wil Jasper zijn energieniveau weer op peil 
brengen. Hij neemt daarvoor sportvoeding. 
Je ziet een knijpflesje met sportvoeding. 
 

 
2p 4 Om zijn verbruikte hoeveelheid energie aan te vullen heeft hij drie 

knijpflesjes nodig. 
 Bereken hoeveel MJ energie er in één knijpflesje zit. 
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Strandwacht Emily 

 
EMILY is een op afstand bestuurbare reddingsboei. De kustwacht gebruikt 
deze reddingsboei om zwemmers in nood uit het water te halen. 
 

 
 

3p 5 Bij een test in een zwembad is de reddingsboei 60 meter van de 
zwemmer verwijderd. 
De reddingsboei heeft een gemiddelde snelheid van 54 km/h.  
 Bereken hoeveel tijd EMILY nodig heeft om bij de zwemmer te komen. 
 

1p 6 De reddingsboei drijft op het water. Je ziet drie verschillende situaties 
waarin de opwaartse kracht en de zwaartekracht op de reddingsboei 
getekend zijn.  
In welke situatie zijn de krachten juist getekend? 
 

 
                     A                                   B                                C 

 
De reddingsboei is voorzien van een onderwater sonar. Hiermee kan de 
reddingsboei door middel van geluid zelf zwemmers opsporen. 
 

2p 7 Over de sonar staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 8 Bij een test in een zwembad met zoet water meet de sonar een 
tijdsverschil van 0,05 seconde tussen zenden en ontvangen. 
 Bereken de afstand tussen de sonar en de zwemmer. 
 

2p 9 De test wordt herhaald in een bad met zeewater. 
We vergelijken de resultaten in zoet water met die in zout water. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Vliegensvlug stijgen 

 
Op een vliegdekschip moeten straaljagers over een zeer korte afstand 
kunnen opstijgen. 
 

       
 

1p 10 De straalmotoren leveren niet voldoende kracht om de straaljager over 
zo’n korte afstand voldoende snelheid te geven. 
De extra kracht die nodig is voor het opstijgen wordt geleverd door een 
katapult. 
Hoe noem je de kracht van de katapult en de straalmotoren samen? 
A normaalkracht 
B motorkracht 
C resulterende kracht 
D veerkracht 
 

4p 11 Het vliegtuig moet over een korte afstand versnellen om veilig van het dek 
los te komen. 
De katapult en de motoren samen, leveren voor de versnelling een kracht 
van 880 kN. Deze versnelling duurt 2,2 s. 
De massa van het vliegtuig is bij vertrek 24 000 kg. 
 Bereken de snelheid in km/h die het vliegtuig bij het loskomen bereikt. 
 

1p 12 Piloten moeten goed getraind zijn om deze grote versnelling lichamelijk 
aan te kunnen. Je ziet een tabel met g-krachten (1 g = 9,8 m/s²) en de 
symptomen voor ongetrainde mensen. 
Welke symptomen heeft een ongetraind persoon als hij een versnelling 
van 36,7 m/s2 ondervindt? 
 

A 1 tot 2 g Goed te verdragen, tinteling in de buik 

B 2 tot 3 g Verkleining van het gezichtsveld treedt op 

C 3 tot 4 g Gezichtsveld wordt wazig en kleuren vallen weg 

D 4 tot 5 g Geheugenverlies 

E 5 tot 6 g Bewusteloosheid 
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Varend bad 

 
Frank heeft een boot gebouwd waarin je tijdens het varen een warm bad 
neemt. 
 

 
 
Voor het verwarmen van het water verbrandt Frank (droog) hout in een 
houtbrander. 
 

1p 13 Bij de verbranding van het hout ontstaan verbrandingsgassen. 
 Noteer één van deze gassen die het broeikaseffect versterkt. 
 

1p 14 In de wand van de houtbrander loopt een waterleiding. Daar neemt het 
water warmte op. 
De leiding loopt ook door de binnenwand van de boot. Daar staat het 
water warmte af aan het badwater. 
Door welke vorm van warmtetransport wordt de warmte via de 
binnenwand aan het badwater afgestaan? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
 

1p 15 Na een dag varen wil Frank de boot aanmeren. Hij merkt dat de boot 
hoger is komen te liggen. 
 Noteer een reden waardoor de boot hoger in het water is komen te 

liggen. 
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Niets aan de haak 

 
Een mobiele kraan wordt gebruikt voor het verplaatsen van zware 
voorwerpen. 
 

 
 

1p 16 De ijzeren kraan is tegen corrosie beschermd. 
 Noem een manier om het ijzer van deze kraan tegen corrosie te 

beschermen. 
 

3p 17 De kraanarm bestaat uit ijzeren profielen en kabels met een totaal volume 
van 95,3 dm3. 
 Bereken de massa van de kraanarm. 
 

3p 18 In de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van een deel van de 
kraanarm. Er zijn twee krachten getekend vanuit het punt waar de last 
aan de kraanarm hangt. 
 Bepaal met een constructie de resultante van deze twee krachten. 

Noteer de grootte onder de figuur. De krachtenschaal is 
1 cm ≙ 1000 N. 

 
1p 19 Aan de haak hangt een blok beton. Het blok beweegt van de kraan af. 

 

 
 
Over de kracht in de spankabel staat in de uitwerkbijlage een zin. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheid. 
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Oranje dolt met geluidsmeters 

 
In een aantal steden staan geluidssensoren die het vliegtuiglawaai 
registeren. 
Behalve vliegtuiglawaai registreren de sensoren ook ander geluid. 
Tijdens de tv-uitzending van een wedstrijd van het Nederlands elftal in 
Japan registreerden geluidssensoren in woonwijken het gejuich bij het 
eerste Nederlandse doelpunt. 
 
In het diagram zie je een deel van de registratie van één van de 
geluidssensoren. 
 

90

80

70

60

50

40

30
14:38 14:40 14:42 14:44

geluidssterkte
(dB)

tijd

 
1p 20 Welke zone hoort bij het laagst gemeten geluidsniveau door de 

geluidssensor? 
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Je ziet een afbeelding met de maximaal gemeten geluidssterkte in een 
aantal steden (in dB) tijdens het doelpunt (tussen 14:39 en 14:40 uur). 
 

 
1p 21 In welke plaats stond de geluidssensor waarvan de geluidsmeting is 

weergegeven? Gebruik bij je antwoord ook het diagram met de 
tijdregistratie. 
A Amsterdam 
B Amstelveen 
C Haarlem 
D Leiden 
 

2p 22 Voor het geluidsniveau geldt de volgende regel: 
 
Bij elke verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met 
3 dB toe. 
 
Vergelijk het geluidsniveau in Haarlem met dat in Amsterdam. 
 Bereken hoeveel maal zoveel geluid er in Amsterdam is gemaakt. 
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Zaklamp op netspanning 

 
Er is een zaklamp te koop met een accu. De accu wordt opgeladen door 
een oplader op netspanning. 
 

 

  

 
3p 23 Het opladen van een lege accu duurt 3 uur. Het opgenomen vermogen 

van de lader is 3 W. 
 Bereken de energie in kJ die de lader in die tijd opneemt. 
 

3p 24 In de lader wordt de wisselspanning van het lichtnet omgezet in een 
gelijkspanning. 
In de uitwerkbijlage staat een schema waarin dit stapsgewijs is 
weergegeven. 
 Omcirkel bij elke stap het onderdeel dat nodig is. 
 

2p 25 De capaciteit van de opgeladen accu is 2400 mAh. Schakel je de zaklamp 
in dan loopt er een stroom van 200 mA. 
 Bereken hoeveel uur de zaklamp met opgeladen accu licht kan geven. 
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Opbeurend 

 
Herman heeft een steekwagen met elektromotor die pakketten kan 
optillen en verplaatsen. Verwaarloos in de volgende vragen de 
zwaartekracht op de steekkar. 
 

 
 

1p 26 Herman kan de steekkar in verschillende standen vasthouden. 
 In welk van de drie standen is de spierkracht het kleinst? 
 

P

F

 

P

P

A B C 

 
Herman plaatst een pakket van 60 kg (Fz = 600 N) op de steekkar. 
 

P

F

 
 

3p 27 Bereken de kracht die nodig is om de steekkar in evenwicht te houden. 
Gebruik de afmetingen in de afbeelding.  
 

2p 28 De motor van de steekkar brengt het pakket 0,9 m omhoog. 
 Bereken hoeveel arbeid de motor tenminste moet leveren. 
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Draadweerstand 

 
Ryan en Ayo zijn bezig met een practicum schakelingen. 
 

 
 
Op een gelijkspanningsbron sluiten ze een gloeilampje aan in serie met 
een draadweerstand. De lengte van de draad is instelbaar door een 
aansluitpunt te verplaatsen. 
 

1p 29 Welk schema geeft de opstelling juist weer? 
 

 

+ - + -

A B C D 
 

1p 30 Ryan en Ayo meten de spanning over en de stroom door het lampje. 
Je ziet een deel van het schakelschema. 
 

2

3

1

 
 
Op welke plaatsen kunnen de meters worden gezet voor een juiste 
meting? 
A A-meter bij 1 of 3 en de V-meter bij 2 
B A-meter bij 2 en de V-meter bij 1 
C A-meter bij 2 en de V-meter bij 1 of 3 
 
De draadweerstand staat ingesteld op 0 Ω. 
 

2p 31 Ryan leest op de meters af: 3,0 V en 0,24 A. 
 Bereken het vermogen van het lampje. 
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Ayo verschuift de aansluiting op de draadweerstand naar rechts. De 
lengte van de draad tussen de aansluitpunten wordt zo groter. 
 

 
 
Ryan meet de spanning over en de stroom door het lampje tijdens het 
verschuiven. 
De spanningsbron blijft op 3,0 V staan. 
 

U (V) I (A) 

3,0 0,24 

2,5 0,23 

2,0 0,21 

1,5 0,18 

1,0 0,14 

0,5 0,08 

 
3p 32 Bereken de grootte van de draadweerstand als de spanning over het 

lampje 2,0 V is. 
 

3p 33 Op de uitwerkbijlage staat een diagram. 
 Zet de meetpunten uit in dat diagram en teken de grafiek. 
 

1p 34 Hoe groot is de spanning over het lampje bij een stroom van 100 mA? 
A 0,55 V 
B 0,65 V 
C 0,75 V 
D 0,85 V 
 

1p 35 Wat is juist over de weerstand van het gloeilampje bij lagere spanning? 
A deze wordt kleiner 
B deze is constant 
C deze wordt groter 
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Met ballonnen de lucht in 

 
Jonathan steekt Het Kanaal tussen 
Engeland en Frankrijk over op een 
stoel met daaraan 
54 heliumballonnen vastgemaakt. 
Elke ballon levert dezelfde 
stijgkracht. 
 

 
1p 36 De kabels van de middelste ballonnen staan recht omhoog. De kabels van 

de buitenste ballonen staan schuin. Dit komt doordat de middelste 
ballonnen een kracht opzij leveren. 
Over de spankracht in de buitenste kabels staat in de uitwerkbijlage een 
zin. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 37 De ballonnen leveren samen een kracht van 2000 N omhoog. Het geheel 
wordt met zakken vol water zwevend gehouden. 
De totale massa van de materialen en Jonathan samen is 165 kg.  
 Bereken hoeveel liter water er in de waterzakken zit (1 kg ≙ 1 L). 
 

2p 38 Jonathan kan tijdens de vlucht de hoogte aanpassen door water uit de 
zakken te laten lopen of een ballon los te knippen. 
De vlieghoogte is na een tijdje te laag geworden. 
 Leg uit wat Jonathan moet doen om te stijgen. 
 Gebruik in je antwoord de begrippen zwaartekracht en nettokracht. 
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Vloeistof verwarmen 

 
Met een elektrisch verwarmingsapparaat wordt een vloeistof verwarmd. 
 

 
 
Je ziet een diagram van de temperatuur tegen de tijd. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
T (K)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
t (min)  

 
2p 39 Bepaal welke vloeistof hier is verwarmd. Noteer eerst de temperatuur die 

je afleest. 
 

2p 40 Leg uit waarom de temperatuur na enige tijd niet meer stijgt terwijl je de 
vloeistof toch blijft verwarmen. 
 

1p 41 Wat geeft het diagram weer? 
A een chemische reactie 
B een natuurkundig proces 
C Het geeft geen chemische reactie of natuurkundig proces weer. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2015-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Nat pak 

 
 1 Geef met vier kruisjes aan welke gunstige eigenschap(pen) elk materiaal 

voor de sporter heeft. 
 

materialen 
eigenschappen 

drijft in water isoleert 

Neopreen zonder gasbelletjes    

Neopreen met gasbelletjes   
Stilstaand water (ρ = 1,0 g/cm3) 
tussen het lichaam en neopreen 

  

 
 

 2 Noteer in het schema de energiesoorten voor en na de energieomzetting. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting 

 →  + warmte 

 
 

Strandwacht Emily 

 
 7 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Bij het uitzenden van het signaal werkt de sonar als 
 

dB-meter luidspreker microfoon oscilloscoop . 

 
Bij het opvangen van het signaal werkt de sonar als 
 

luidspreker microfoon oscilloscoop versterker . 

 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 9 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De snelheid van geluid in zeewater is gelijk aan groter dan kleiner dan

 
de snelheid van geluid in zoet water. 

 
Het door de sonar gemeten tijdsverschil is in zeewater 

 

gelijk aan groter dan kleiner dan dat in zoet water. 

 
 

Niets aan de haak 

 
 18 Bepaal met een constructie de resultante van deze twee krachten. Noteer 

de grootte onder de figuur. De krachtenschaal is 1 cm ≙ 1000 N. 
 
 

Fz

Fspan

kraanarm

 
 
 
Fr = …….. N 

 
 

 19 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 
Als het blok van de kraan af beweegt, zal de kracht in de 
 

spankabel gelijk blijven groter worden kleiner worden . 
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Zaklamp op netspanning 

 
 24 Omcirkel bij elke stap het onderdeel dat nodig is. 

 
 
 

U

t

U

U

t

U

t

tnetspanning

condensator
diodes

transformator

condensator
diodes

transformator

condensator
diodes

transformator

gelijkspanning
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Draadweerstand 

 
 33 en 34 Zet de meetpunten uit in het diagram en teken de grafiek. 

 

0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

I (A)

U (V) 
 
 

Met ballonnen de lucht in 

 
 36 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 
De spankracht in de kabels aan de buitenste ballonen is 
 

groter dan kleiner dan even groot als de spankracht  

 
in de kabels aan de middelste ballonnen. 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-14-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 82 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Practicum elektriciteit 

 
Sorana en Dibi doen een practicum over elektriciteit.  
Ze zetten een weerstand in serie met een fietslampje en een 
stroommeter. Deze sluiten ze aan op een regelbare spanningsbron.  
Met een schakelaar kunnen ze het circuit sluiten of onderbreken. 
 

 
 

2p 1 Sorana en Dibi gebruiken een spanningsmeter om de spanning over het 
fietslampje te meten.  
Op de uitwerkbijlage zie je een deel van hun schakeling. 
 Maak het schakelschema compleet met schakelaar, lampje en 

spanningsmeter. 
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De spanningsbron zetten ze op verschillende standen.  
Ze lezen bij elke stand de spanning over en de stroom door het lampje af. 
Je ziet een tabel met hun meetresultaten. 
 

U (V) 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

I (mA) 0,0 23,2 33,5 42,0 52,5 59,0 61,2 

 
4p 2 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van de stroomsterkte 

tegen de spanning. 
 

4p 3 De weerstand die in serie met het lampje staat is 130 Ω. 
 Bereken de totale weerstand van de schakeling bij een spanning over 

het lampje van 2,0 V. 
 

1p 4 Waarom loopt de grafiek van het lampje niet volgens een rechte lijn? 
A De spanning neemt niet gelijkmatig toe. 
B De stroomsterkte neemt bij elke meting steeds meer toe. 
C De weerstand van het lampje neemt af. 
D De weerstand van het lampje neemt toe. 
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Schaduwdoek 

 
Bert en Selma willen een schaduwdoek kopen om boven hun zithoek in de 
tuin te hangen. 
 

 
 
Ze lezen in een folder van de leverancier: 
 
Het materiaal waarvan wij het doek maken is 320 g/m2. 
 
 

1p 5 Volgens Bert is hier de dichtheid gegeven. 
 Waarom heeft Bert geen gelijk? 
 
In de folder staat ook: 
 
Het gewicht van het schaduwdoek zonder bevestigingsmateriaal  
is 1,8 kg. 
 
 

1p 6 Natuurkundig gezien klopt deze zin niet. Deze zin staat ook in de 
uitwerkbijlage. 
 Verbeter deze zin zodat die natuurkundig klopt. 
 

2p 7 Bereken de oppervlakte van het doek. 
 

2p 8 Bert en Selma willen het schaduwdoek vooral op warme zonnige dagen 
gebruiken om koel te zitten. Het doek is in een witte en een zwarte 
uitvoering te koop.  
 Leg uit waarom de zwarte uitvoering geen verstandige keuze is om op 

warme dagen koel te kunnen zitten. 
 

1p 9 Het doek is van geweven kunststofvezels gemaakt. Kunststofvezels zijn 
een goede warmte isolator. 
 Noem nog een stofeigenschap waarom juist dit materiaal geschikt is 

om als schaduwdoek te gebruiken. 
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Solar Impulse 

 
De Solar Impulse is een vliegtuig op zonne-energie. 
 

 
 
Gegevens van de Solar Impulse. 
 

maximale snelheid 70 km/h 

take-off snelheid 35 km/h 

take-off tijd 2 min 42 sec 

 
4p 10 Om op te kunnen stijgen is een minimale snelheid nodig: de take-off 

snelheid. 
De take-off snelheid van de Solar Impulse wordt 2 min 42 sec na de start 
bereikt.  
 Toon met een berekening aan dat de versnelling 0,06 m/s2 is. 
 

2p 11 De Solar Impulse heeft een massa van 1600 kg.  
 Bereken de kracht die nodig is om die versnelling te halen. 
 

2p 12 Om normaal te blijven ademen moet er in de cockpit een luchtdruk van 
ongeveer 1000 hPa zijn.  
De Solar Impulse vliegt op zijn maximale hoogte (8500 m). 
 Leg uit of de druk in de cockpit hoger of lager is dan de luchtdruk 

buiten de cockpit. Gebruik bij je antwoord de tabel ‘Luchtdruk en 
hoogte’ in BINAS. 
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Smulballon 

 
Meesterkok Angélique Schmeinck 
kookt op een hoogte van 700 m in 
de mand van een heteluchtballon. 
Gasten genieten tijdens het diner 
van het eten en het uitzicht. 

1p 13 Met een gasbrander wordt de lucht in de ballon verwarmd. Als de lucht 
voldoende verwarmd is, gaat de ballon omhoog. 
Wat is juist over de dichtheid van de lucht in de ballon? 
A Die is gelijk aan de dichtheid van de lucht buiten de ballon. 
B Die is groter dan de dichtheid van de lucht buiten de ballon. 
C Die is kleiner dan de dichtheid van de lucht buiten de ballon. 

2p 14 Het voedsel moet op een bepaalde hoogte hangen om door de hitte in de 
ballon te garen. Het eten wordt binnenin de ballon in een pakketje aan 
een kabel naar boven gehesen. De kabel loopt over twee vaste katrollen.  
 

pakketje voedsel

mand

ballon

 
 
Over de functie van deze katrollen staan in de uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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1p 15 Het voedsel wordt in de ballon verwarmd bij een temperatuur die ligt 
tussen 80 °C en 120 °C. 
Angelique takelt een pakketje met soep omhoog. 
Welke faseovergang vindt in het pakketje plaats als de soep kookt? 
A rijpen 
B smelten 
C stollen 
D sublimeren 
E verdampen 
 
In de mand staan gasflessen met (vloeibaar) propaan. 
 

1p 16 Tijdens de ballonvaart neemt de hoeveelheid propaan in de flessen af. 
De ballon (met mand en inhoud) blijft op dezelfde hoogte varen. 
Wat is juist over de kracht omhoog op de ballon? 
A De kracht omhoog blijft gelijk. 
B De kracht omhoog neemt af. 
C De kracht omhoog neemt toe. 
 

3p 17 Tijdens de vlucht is 26 000 L propaangas verbrand. 
 Bereken hoeveel energie bij deze verbranding is vrijgekomen. Gebruik 

bij je antwoord de tabel met ‘Verbrandingswarmte van enkele stoffen’ 
in BINAS. 
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Tweel 

 
Een bandenmaker heeft een band ontworpen die rond blijft door spaken 
van sterk, synthetisch rubber in plaats van door lucht: de Tweel. 
 
 
 
Voordelen Tweel: 

 geen klapband meer 
 kleinere rolweerstand 
 brandstof besparing 
 geen reservewiel nodig 

 

 
De bandenmaker maakt één testrit met een auto met luchtbanden en één 
met Tweels.  
 

1p 18 Beide soorten banden worden getest met dezelfde auto en bij dezelfde 
snelheid. Vergelijk de rit met luchtbanden met de rit met Tweels. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 19 Tijdens de testrit rijdt de auto over een stoeprand. 

 
 
In deze situatie werken er op de rubberspaken verschillende krachten.  
Welke krachten werken er op de spaken bij A en B? 
A Bij A werken drukkrachten en bij B trekkrachten. 
B Bij A werken trekkrachten en bij B drukkrachten. 
C Bij A en B werken vooral drukkrachten. 
D Bij A en B werken vooral trekkrachten. 
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Tijdens de testrit met de Tweels is langs de testbaan een geluidsniveau 
van 79 dB gemeten. 
Het rolgeluid van autobanden mag niet meer dan 70 dB zijn. 
 

2p 20 Voor het geluidsniveau geldt de volgende woordformule: 
 
Bij verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB 
toe. 
 
 Bereken hoeveel keer het geluid harder is dan toegestaan. 
 

1p 21 Om aan het toegestane geluidsniveau te voldoen worden voorstellen 
gedaan voor het aanpassen van de auto. 
Welk voorstel kan bijdragen aan het verminderen van het gemeten 
rolgeluid langs de testbaan? 
A De binnenkant van de motorkap isoleren. 
B De cabine isoleren. 
C De wielen afdekken. 
D Een spoiler onder de neus van de auto aanbrengen. 
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Bagijnetoren 

 
Voor de aanleg van een 
spoortunnel in Delft moet de 
Bagijnetoren verplaatst worden. 
De toren krijgt eerst een nieuwe 
fundering van beton. 
 
De nieuwe fundering van beton 
was nodig om de toren in zijn 
geheel te kunnen verplaatsen. 
 
 Bagijnetoren op zijn nieuwe fundering 
 

1p 22 De nieuwe fundering wordt gemaakt door vloeibaar beton in een bak 
onder de toren te storten. 
Petra zegt: “Het beton gaat stollen”.  
Coert zegt: “Het beton wordt hard door een chemische reactie.” 
Wie heeft of hebben gelijk? 
A alleen Coert 
B alleen Petra 
C geen van beide 
D Petra en Coert 
 

4p 23 De fundering heeft een oppervlakte van 64 m2 en een dikte van 0,40 m. 
 Bereken de massa van het beton van de fundering. 
 

2p 24 De toren en fundering hebben samen een gewicht van 2800 kN.  
De fundering heeft een oppervlakte van 64 m2. 
 Bereken de druk op de ondergrond. 
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Aan de nieuwe fundering worden stalen balken gemonteerd. Een kraan 
brengt de balk op de gewenste plek. Tijdens het hijsen hangt de balk aan 
twee kabels. 
 

 
 

3p 25 Op de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de balk vóór het plaatsen. 
 Construeer in de afbeelding de kracht van kabel A op punt P. Noteer 

de grootte onder de afbeelding. 
 

1p 26 Je ziet twee manieren om de kabels aan de balk vast te maken. 
 

1

A

2

A

 
Vergelijk de kracht in kabel A op manier 2 met die op manier 1. 
Wat is juist? 
A De kracht in kabel A is op beide manieren even groot. 
B Op manier 2 is de kracht in kabel A groter. 
C Op manier 2 is de kracht in kabel A kleiner. 
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Op naar de top 

 
In wintersportgebieden brengt een skilift mensen naar de top van een 
berghelling. Als er sneeuw ligt, kunnen ze op ski’s of met een snowboard 
naar beneden.  
 

 
 

1p 27 De skilift brengt een vader met zijn drie kinderen naar boven. 
Je ziet een afbeelding van twee manieren om plaats te nemen in de skilift. 
 

manier 1: juist manier 2: fout 
 
Over het op de juiste manier plaatsnemen in de skilift staan in de 
uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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De skilift brengt de vader met kinderen (totale massa 225 kg) omhoog. 
 

snelheid      2,4 m/s
vermogen         90 kW

950 m

13
9 

m

 

        gegevens van de skilift 
 

3p 28 Bereken hoeveel minuten de rit langs de helling duurt. 
 

3p 29 Bereken de toename van de zwaarte-energie van de vader met kinderen. 
 
De skilift wordt aangedreven door een elektromotor op een spanning van 
400 V. 
 

3p 30 Bereken met behulp van de gegevens van de skilift de stroomsterkte door 
de elektromotor. 
 

2p 31 Vergelijk de elektromotor van de skilift met dezelfde motor op 
netspanning. 
In de uitwerkbijlage staan drie zinnen. 
 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 32 De skilift werkt 8 uur per dag continu met een vermogen van 90 kW.  
1 kWh kost € 0,25. 
 Bereken de energiekosten van het gebruik van de skilift per dag. 
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Vinvis zingt toontje lager 

 
Blauwe vinvissen communiceren met elkaar door te zingen. 
 

blauwe vinvis 
 
Als vinvisvrouwtjes dichtbij zijn, zingen de mannetjes zachter en lager. 
 

2p 33 Amerikaanse onderzoekers hebben gemeten dat de frequentie van de 
laagste toon afneemt van 22 Hz naar 15 Hz. 
 Leg uit of mensen tonen van 15 Hz kunnen horen. 
 

1p 34 De onderzoekers hebben onder water geluidsopnamen gemaakt. 
Welk apparaat hebben ze daarbij in ieder geval gebruikt? 
A decibelmeter 
B echolood 
C luidspreker 
D microfoon 
 

3p 35 Je ziet van een bepaalde toon het beeld op een oscilloscoop. 
 

10 ms  
 
 Bereken de frequentie van deze toon. Rond je antwoord af op een 

heel getal. Bepaal eerst de trillingstijd van de toon.
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2p 36 Als vinvisvrouwtjes dichtbij zijn, zingen de mannetjes zachter en lager. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over deze veranderingen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheden. 
 
 

Licht in de tent 

 
Er is een LED-lamp op batterijen te koop die over een tentpaal kan 
worden geschoven. 
 

de LEDs van de LED-lamp de batterijen 
 

1p 37 LEDs hebben een hoger rendement dan gloeilampjes. 
 Hoe merk je het hogere rendement van LEDs? 
 

1p 38 Wat is het milieuvoordeel van het gebruik van LEDs in plaats van 
gloeilampjes? 
 

2p 39 Elke LED in deze lamp werkt op een spanning van 6 V. Een batterij levert 
een spanning van 1,5 V. Met een schakelaar wordt het elektrische circuit 
gesloten of onderbroken. 
Over deze LED-lamp staan in de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 40 De batterijen hebben een totale capaciteit van 3000 mAh.  
De LED-lamp kan 15 uur branden op volle batterijen. 
 Bereken de stroomsterkte die de batterijen leveren. 
 

3p 41 Het rendement van de LED-lamp is 50%. De lamp brandt 15 uur op volle 
batterijen. 
 Bereken hoe lang een gloeilamp met dezelfde lichtopbrengst kan 

branden op volle batterijen. Gebruik de tabel 'Rendementen bij 
energieomzettingen’ in BINAS. 

 

einde  

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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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2014-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Practicum elektriciteit 

 
 1 Maak het schakelschema compleet met schakelaar, lampje en 

spanningsmeter. 
 

+
-

A

 
 
 
 

 2 Teken in het diagram de grafiek van de stroomsterkte tegen de spanning. 
 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

I
(mA)

U (V) 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Schaduwdoek 

 
 6 Verbeter deze zin zodat die natuurkundig klopt. 

 

 van het schaduwdoek zonder bevestigingsmateriaal 

 

 is  . 

 
 

Smulballon 

 
 14 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Met de katrollen verandert de richting van de kracht niet wel . 

 
 alleen met de bovenste katrol. 

 
 
 

Tweel 

 
 18 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Bij de rit met de Tweels is de totale wrijvingskracht gelijk  groter kleiner . 

 

De benodigde kracht naar voren is dan gelijk groter kleiner . 

 

De kracht om het zakje op te hijsen met deze katrollen 

is even groot als

 is groter dan 

is kleiner dan 
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Bagijnetoren 

 
 25 Construeer in de afbeelding de kracht van kabel A op punt P. Noteer de 

grootte onder de afbeelding. 
 

F = 42,5 kN

P

Q

A

 
 
De kracht van kabel A op punt P = …….... kN 
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Op naar de top 

 
 27 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Op manier 1 is de arm van de zwaartekracht op de vader 
 

even groot als groter dan kleiner dan op manier 2. 

 
Op manier 1 is het moment van de zwaartekracht op de vader 
 

even groot als groter dan kleiner dan op manier 2. 

 
 
 

 31 Omcirkel in de tweede en derde zin de juiste mogelijkheid. 
 
De spanning over de elektromotor van de skilift is groter dan de spanning  
 
over dezelfde elektromotor op netspanning. 
 
De stroomsterkte door de elektromotor op netspanning is 
 

even groot als groter dan kleiner dan de stroomsterkte door de  

 
elektromotor van de skilift. 
 
Het vermogen van de elektromotor op netspanning is 
 

even groot als groter dan kleiner dan het vermogen van de  

 
elektromotor van de skilift. 
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Vinvis zingt toontje lager 

 
 36 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheden. 

 

Wanneer de vinvis zachter zingt, is de amplitude trillingstijd 

 

van het signaal groter kleiner .

 
Wanneer de vinvis met een lage toon zingt, is de 
 

amplitude trillingstijd van het signaal groter kleiner .

 
 

Licht in de tent 

 
 39 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De batterijen staan in serie parallel geschakeld. 

 

De LEDs staan in serie parallel ten opzichte van elkaar. 

 

De schakelaar staat in serie parallel met de LEDs. 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0173-a-14-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Gevaarlijk stil 

 
Er zijn steeds meer hybride auto’s. Dit betekent dat die auto een 
benzinemotor én een zeer stille elektromotor heeft. 
Bij lage snelheden rijdt deze auto op de elektromotor en is bijna niet 
hoorbaar. 
 

 
 

1p 1 Het geluidsniveau bij een snelheid van 25 km/h is voor een voetganger te 
vergelijken met boomblaadjes in de wind. 
 Welk geluidsniveau (in dB) hoort de voetganger als de auto nadert? 

Gebruik de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 
Er is een luidspreker ingebouwd zodat de auto bij lage snelheid wel 
hoorbaar is. 
 

1p 2 Deze luidspreker produceert meer geluid als de snelheid toeneemt. 
Welke grootheid verandert als de luidspreker meer geluid maakt? 
A de amplitude 
B de frequentie 
C de trillingstijd 
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2p 3 Tijdens het optrekken neemt het geluidsniveau van de luidspreker toe van 
40 dB tot 55 dB. 
 
Voor het geluidsniveau geldt de volgende woordformule: 
 
Bij verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB 
toe. 
 
 
 Bereken hoeveel maal het geluid is toegenomen. 
 

1p 4 Je ziet een diagram met de gehoordrempel van een mens.  
De gehoordrempel geeft aan hoeveel dB nodig is om een bepaalde 
frequentie te kunnen horen. 
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De luidspreker produceert op een bepaald moment een geluidsniveau van 
40 dB. 
 Bepaal hoe groot de frequentie van de luidspreker ten minste moet 

zijn om gehoord te worden. 
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Kwik 

 
Kwik is een metaal met een aantal bijzondere eigenschappen. 
Het is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. 
Bijna alles blijft drijven op kwik. 
 

een munt drijvend op kwik 
 

1p 5 Vergelijk de dichtheid van de munt met de dichtheid van kwik. 
Kies het juiste antwoord. 
A De dichtheid van de munt is even groot als de dichtheid van kwik. 
B De dichtheid van de munt is groter dan de dichtheid van kwik. 
C De dichtheid van de munt is kleiner dan de dichtheid van kwik. 
 

2p 6 Je ziet een afbeelding van munt A en een afbeelding van munt B. Beide 
drijven op kwik. De munten zijn even groot maar zijn van verschillend 
materiaal. 
 

munt A
kwikniveau

munt B
kwikniveau

 
 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen waarbij munt A met munt B 
vergeleken wordt. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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1p 7 Je ziet een deel van de veiligheidskaart van kwik. 
 

KWIK 

WIJZE VAN OPNAME: 
Kwikdamp kan worden 
ingeademd en door de huid 
worden opgenomen.  
 
INADEMINGSRISICO: 
Bij kamertemperatuur verdampt 
kwik waardoor het bij inademing 
zeer schadelijk is voor de 
gezondheid. 

VERPAKKING & ETIKETTERING 

???? gevaarlijk voor 
waterrijk milieu 

 
 Welke tekst hoort op de plaats van de vraagtekens? 
 

1p 8 Proeven met kwik moeten in de zuurkast worden uitgevoerd. 
 

 
 
In de zuurkast staat de afzuiging constant aan, om de kwikdampen af te 
voeren. 
 Noteer nog een voorzorgsmaatregel die je tijdens een practicum kunt 

nemen om aanraking met kwik te vermijden. 
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Noodstop op nat wegdek 

 
Bij een test is bij verschillende snelheden een noodstop gemaakt op een 
nat wegdek. 
Je ziet een diagram met de reactie- en remtijden. 
 

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

tijd (s)

snelheid (km/h)

Legenda:
reactietijd
remtijd

 
 

1p 9 Wat klopt volgens het diagram over de reactietijd bij toenemende 
snelheden? 
A De reactietijd blijft gelijk. 
B De reactietijd neemt af. 
C De reactietijd neemt toe. 
D De reactietijd is steeds anders. 
 
Bekijk de noodstop bij een snelheid van 90 km/h (25 m/s). 
 

3p 10 Bereken de remvertraging bij deze snelheid. 
 

3p 11 De reactieafstand bij deze snelheid is 25 meter. 
 Bereken de stopafstand. 
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1p 12 Je ziet drie afbeeldingen met onder elke afbeelding de nettokracht op de 
auto tijdens de noodstop. De auto komt van rechts. 
Welk van deze situaties geeft de nettokracht op de auto tijdens het 
remmen juist weer? 
 

 
A B C 

 
2p 13 Op de uitwerkbijlage staat een v,t-diagram van deze noodstop op een nat 

wegdek. 
 Schets in het diagram de grafiek van een noodstop onder dezelfde 

omstandigheden, maar dan op een droog wegdek. 
 

Pagina: 313Voor 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).



 GT-0173-a-14-2-o 8 / 17 lees verder ►►►

Tubewall 

 
De Tubewall is een snel op te zetten waterkering (dam). 
Deze beschermt de omgeving tegen overstromingen. 
 

 
De Tubewall bestaat uit een flexibele kunststof buis (zoals de binnenband 
van een fiets). Aan de tube zit een flap van hetzelfde materiaal waarop 
het water drukt. 
Je ziet een doorsneetekening van de Tubewall in gebruik. 
 

 
 

1p 14 Vergelijk de druk van de lucht in de tube met de druk van de buitenlucht. 
 Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
 

1p 15 De Tubewall is gemaakt van een kunststof. 
 Noteer één stofeigenschap die deze kunststof geschikt maakt voor  

de Tubewall. 
 

2p 16 Het water drukt op de flap en tegen de tube van de Tubewall. 
De wrijving (32,5 kN) tussen de flap en de ondergrond voorkomt dat  
de Tubewall gaat schuiven. 
 Teken in de afbeelding op de uitwerkbijlage vanuit punt A de 

wrijvingskracht van 32,5 kN. Gebruik de schaal onder de afbeelding. 
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Practicum dichtheid 

 
Tijdens een practicum krijgen Dillon en Amir de opdracht om de dichtheid 
van een stof te bepalen. 
Ze krijgen vijf verschillende blokjes van die stof. Voor hun metingen 
gebruiken ze een bovenweger en een maatcilinder. 
 

 
 

2p 17 Beschrijf de handelingen die Dillon en Amir moeten uitvoeren om het 
volume van een blokje te bepalen. 
 

2p 18 In de uitwerkbijlage staat een diagram waarin hun meetresultaten zijn 
uitgezet. 
 Noteer de juiste grootheid langs de horizontale as en teken de grafiek 

die het verband weergeeft tussen de gemeten grootheden. 
 

3p 19 Bereken met de gegevens in het diagram de dichtheid die Dillon en Amir 
gevonden hebben. 
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Schreeuwend opladen 

 
John kan de accu van zijn mobieltje opladen 
door er tegen te schreeuwen. 
 

 
1p 20 Het opladen lukt alleen bij schreeuwen met een geluidsniveau van 

minimaal 100 dB. 
 In welke zone van de gehoorgevoeligheid ligt dit geluidsniveau? 

Gebruik de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 
Bij het schreeuwen breng je energie over naar het mobieltje. 
In het mobieltje zit een onderdeel waarin een energieomzetting 
plaatsvindt waardoor de accu wordt opgeladen. Dit onderdeel werkt 
hetzelfde als een microfoon. 
 

3p 21 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de energieomzettingen die 
nodig zijn om de accu op te laden. 
 Noteer in elke zin de juiste energiesoort(en) bij elke energieomzetting. 
 

1p 22 Na twee dagen is de opgeladen accu leeg. De accu levert een spanning 
van 3,7 Volt. De gemiddelde stroomsterkte in die twee dagen is 37,5 mA. 
Hoe groot is het vermogen dat de accu in die twee dagen gemiddeld 
levert? 
A 0,099 mW 
B 0,139 mW 
C 10,14 mW 
D 139    mW 
 

2p 23 Het schreeuwen levert een vermogen van 0,08 W. De energie in de volle 
accu is 6,7 Wh. 
 Bereken hoeveel uur je zou moeten schreeuwen om de lege accu 

volledig op te laden. 
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Bagijnetoren 

 
Voor de aanleg van een spoortunnel in Delft moet de Bagijnetoren 
verplaatst worden. Men plaatst de toren op stalen rails. 
Na de bouw van de tunnel is de toren weer terug geschoven op zijn 
oorspronkelijke plaats. 
 

 
 

3p 24 Om de Bagijnetoren van 280 ton (1 ton = 1000 kg) op de rails te plaatsen 
is de toren eerst met vijzels opgetild. 
De zwaarte-energie van de toren neemt daarbij met 0,14 MJ toe. 
 Bereken hoe hoog de toren is opgetild. 
 
De Bagijnetoren wordt daarna 15 meter horizontaal verschoven. 
 

3p 25 Voor het verschuiven is een kracht nodig van 90 kN. 
 Bereken de arbeid in MJ die tenminste geleverd is bij het verschuiven. 
 

2p 26 Het verschuiven van de Bagijnetoren duurt 2 uur. 
 Bereken de gemiddelde snelheid waarmee de toren is verschoven. 
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Mini Kin 

 
Britt heeft een Mini Kin gekocht. Deze heeft ze op haar fiets gemonteerd. 
 

 
 
In de Mini Kin zit een windmolen die verbonden is met een ingebouwde 
dynamo. Zo wordt de bewegingsenergie van de molen omgezet in 
elektrische energie. Met deze elektrische energie wordt een accu 
opgeladen. 
 

2p 27 Welke twee onderdelen in de dynamo zijn van belang bij het opwekken 
van een elektrische stroom? 
 

1p 28 De opgewekte spanning van de dynamo is niet direct te gebruiken voor 
het opladen van de accu.  
Welk onderdeel is daarvoor nodig? 

 
2p 29 Met de accu van de Mini Kin kan Britt de batterij van haar mobiele 

telefoon opladen. 
Britt wil spanning en stroomsterkte meten bij het opladen van de lege 
accu van haar mobiele telefoon.  
In de uitwerkbijlage zie je een deel van het schakelschema dat zij 
gebruikt. 
 Maak het schakelschema compleet door de symbolen onder het 

schema op de juiste plaats te tekenen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 -   

A B C D E 
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Slacklining 

 
Sander doet aan slacklining. Hij spant een nylon band tussen twee palen. 
Vervolgens balanceert hij over de band van de ene naar de andere paal. 
 

 
3p 30 Sander (massa 60 kg) tilt steeds een voet op en zet die voorzichtig voor 

de andere voet. 
Als hij op één voet staat is het contactoppervlak met de band 6,5 cm2. 
 Bereken de druk onder zijn voet. 
 

4p 31 In de uitwerkbijlage staat een afbeelding van de situatie waarbij Sander 
op één been staat. 
 Bepaal met een constructie de kracht in band A. Noteer de grootte 

onder de afbeelding. Teken eerst de tegenwerkende kracht van de 
band op Sander. 

 
2p 32 Sander verplaatst zich voorzichtig naar het midden van de gespannen 

band. 
 Leg met behulp van een schets uit hoe de kracht in band A is 

veranderd. 
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Animal Chaser 

 
Een Animal Chaser is een apparaat dat geluid uitzendt om katten uit de 
tuin te houden. 
Je ziet een afbeelding met het frequentiebereik van de Animal Chaser. 
 

 
 

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Frequentie
in kilohertz

Animal
Chaser

Hoogste
toon piano

50-59
jaar

40-49 jaar

30-39 jaar

18-29 jaar

Bovengrens

 

 
 

 
1p 33 Noteer de hoogste frequentie die de Animal Chaser kan produceren. 

 
2p 34 In de folder van het apparaat staat dat de tonen van de Animal Chaser 

hoorbaar zijn voor de leeftijdsgroep 18-29 jaar. 
 Leg met de gegevens in de afbeelding uit of elke toon die de Animal 

Chaser maakt hoorbaar is voor deze leeftijdsgroep. 
 

1p 35 In de Animal Chaser zit boven de luidspreker een infraroodsensor. 
Waarop reageert een infraroodsensor? 
A geluid 
B magnetisme 
C warmte 
D zichtbaar licht 
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Je ziet een vereenvoudigd schakelschema van de Animal Chaser. 
 

9 V

sensor zoemer

 
 

2p 36 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de werking van deze 
schakeling. 
 Omcirkel in de tweede zin de juiste mogelijkheden. 
 

3p 37 Als de zoemer niet werkt (stand-by stand) loopt er een stroom van 
0,046 mA door de weerstand. 
De spanning over de weerstand is dan 0,5 V. 
 Bereken de grootte van de weerstand in kΩ. 
 

1p 38 De Animal Chaser staat een heel jaar (365 dagen) aan. Het gemiddeld 
geleverde vermogen in dat jaar is 4,5 mW.  
Hoeveel energie is er in dat jaar omgezet? 
A 142 kJ 
B 142 MJ 
C 142 GJ 
 

2p 39 De Animal Chaser krijgt zijn energie via een adapter die aangesloten is op 
het lichtnet. 
In de adapter zit een transformator die de netspanning (230 V) omzet 
naar de juiste spanning. De primaire spoel heeft 460 windingen. 
 Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. 
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Metronoom 

 
Om in de muziek een vast tempo te spelen, gebruik je een metronoom die 
de maat tikt. Het tempo van de tikken stel je in door een ‘gewichtje’ op 
een plaats langs een metalen slinger te zetten. 
De slinger beweegt heen en weer. 
Elke keer als de slinger door de evenwichtsstand (verticale stand) gaat, 
hoor je een harde tik. 
 
Je ziet de metronoom met het ‘gewichtje’ in twee standen. 
 

stand A stand B 
 

1p 40 In stand A is het ‘gewichtje’ zó geplaatst dat de slinger  
40 slingerbewegingen per minuut maakt. 
Een slingerbeweging is het een keer heen en weer terug bewegen. 
Hoe groot is de frequentie van de slinger in deze stand? 
A 0,025 Hz 
B 0,67   Hz 
C 40      Hz 
D 2400  Hz 
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2p 41 Je ziet een uitvergroting van de schaalverdeling van de metronoom. 
 

 
 
In deze stand van het ‘gewichtje’ maakt de metronoom 160 tikken per 
minuut. 
De metronoom is geijkt op een temperatuur van 20 ºC. 
 Leg uit wat er aan het aantal tikken per minuut verandert als de 

temperatuur hoger wordt. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2014-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Kwik 

 
 6 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
 gelijk aan  

De dichtheid van munt A is groter dan de dichtheid van munt B. 

 kleiner dan  

 
Omdat beide munten hetzelfde volume hebben is de massa van munt A 
 

gelijk aan groter dan kleiner dan de massa van munt B. 

 
 

Noodstop op nat wegdek 

 
 13 Schets in het diagram de grafiek van een noodstop onder dezelfde 

omstandigheden, maar dan op een droog wegdek. 
 

snelheid

tijd 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 324Voor 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).



 GT-0173-a-14-2-u 2 / 5 lees verder ►►►

Tubewall 

 
 14 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 
 gelijk aan  

De druk van de lucht in de tube is groter dan de druk van de buitenlucht.

 kleiner dan   

 
 

 16 Teken in de afbeelding vanuit punt A de wrijvingskracht van 32,5 kN. 
Gebruik de schaal onder de afbeelding. 
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Practicum dichtheid 

 
18 en 19 Noteer de juiste grootheid langs de horizontale as en teken de grafiek die 

het verband weergeeft tussen de gemeten grootheden. 
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…......................……….. (g)  
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Schreeuwend opladen 

 
 21 Noteer in elke zin de juiste energiesoort(en) bij elke energieomzetting. 

 
In het onderdeel dat werkt als een microfoon wordt 
 

 omgezet in  . 

 

Daarna wordt deze energie in de accu opgeslagen als  .

 
 

Mini Kin 

 
 29 Maak het schakelschema compleet door de symbolen onder het schema 

op de juiste plaats te tekenen. 
 

 

+
-accu

Mini Kin

lege telefoon
accu

AV
+ -
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Slacklining 

 
 31 Bepaal met een constructie de kracht in band A. Noteer de grootte onder 

de afbeelding. Teken eerst de tegenwerkende kracht van de band op 
Sander. 
 
 
 

Fz = 600 N

A

 
 
FA = ………. N 

 
 

Animal Chaser 

 
 36 Omcirkel in de tweede zin de juiste mogelijkheden. 

 
Als een kat in de buurt van het apparaat loopt, wordt de weerstand van de 
sensor kleiner. 
 

Er loopt dan een grotere stroom naar de basis collector emitter  

 

en er loopt stroom van 

basis naar collector 

. 
collector naar basis 

collector naar emitter 

emitter naar collector 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0173-a-13-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 24 mei

13.30 - 15.30 uur
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Speler moet de 
schijf voor de  
lijn loslaten 

vegers 
beïnvloeden 
richting en 
snelheid van 
de schijf 

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Curling 

 
Curling is een sport waarbij een schijf over een ijsbaan wordt geschoven.  
Het doel is zo dicht mogelijk bij het centrum van een cirkel op het ijs te 
komen. 
 

 
 
Een curlingschijf bestaat uit een steen van graniet met een kunststof handvat. 
 

Pagina: 330Voor 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).



 

 GT-0173-a-13-1-o 3 / 17 lees verder ►►►

 
een curlingschijf 

 
3p 1 De massa van de steen zonder handvat is 19,1 kg.  

 Bereken het volume van de granieten steen. Gebruik de tabel 
‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ in BINAS. 

 
2p 2 Voor gebruik wordt er op de steen een kunststof (plexiglas) handvat 

gemonteerd. 
Het monteren van het handvat op de steen heeft invloed op verschillende 
grootheden van de curlingschijf.  
 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage achter iedere grootheid één kruisje 

in de juiste kolom. 
 
De speler glijdt samen met de curlingschijf over het ijs. Die duwt de schijf 
in de richting van de cirkel.  
Vegers kunnen de snelheid en richting van de schijf beïnvloeden door 
snel over het ijs voor de schijf te vegen. 
 

1p 3 Het vegen veroorzaakt een faseovergang. 
 Noteer de naam van deze faseovergang. 
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Toeren 

 
Er is een sportauto te koop die oplaadbare batterijen gebruikt als 
energiebron. Deze auto stoot geen verbrandingsgassen uit. 
 

2p 4 Leg uit of het rijden op elektrische energie een milieuvoordeel oplevert. 
 

 
toegepaste 
materialen 

dichtheid 
(g/cm3) 

aluminium 2,70 
carbonfiber 1,75 
glas 2,60 
magnesium 1,74 
rubber 1,20 
staal 7,80 

de elektrische auto  
 
De motorkap, het kofferdeksel en de deuren van de auto zijn gemaakt van 
carbonfiber (koolstof versterkt met glasvezel). Carbonfiber is erg sterk. 
Met dit materiaal kun je ook mooie vormen maken. 
 

1p 5 Noteer nog een stofeigenschap van carbonfiber die deze stof geschikter 
voor deze auto maakt dan staal. 
 

2p 6 De auto bereikt vanuit stilstand in 4,2 s een snelheid van 100 km/h 
(27,8 m/s). 
 Bereken de versnelling. 
 
Je ziet een tabel met de afstand die je bij een bepaalde snelheid af kunt 
leggen (het bereik bij volle batterijen). 
 

snelheid (km/h) bereik (km) 
60 1000 
80 560 

100 360 
120 250 
160 140 
200 90 

 
3p 7 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van het bereik van 

de auto tegen de snelheid. 
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1p 8 De maximale snelheid op een aantal Nederlandse snelwegen is 130 km/h. 
 Bepaal hoeveel kilometer het bereik van de elektrische auto bij deze 

snelheid is. 
 

1p 9 Uit de gegevens en de grafiek blijkt een verband tussen het bereik en de 
snelheid. We vergelijken het bereik van de auto bij 60 en bij 120 km/h. 
Hoe verandert het bereik van de auto als de snelheid twee keer zo groot 
is? 
A Het bereik is twee keer zo groot. 
B Het bereik is twee keer zo klein. 
C Het bereik is vier keer zo groot. 
D Het bereik is vier keer zo klein. 
 

1p 10 Om voor een verkeerslicht tot stilstand te komen is kracht nodig voor het 
remmen. 
Je ziet drie situaties waarin onder de afbeelding de nettokracht op een 
auto is weergegeven. De auto komt van rechts. 
Welk van deze situaties geeft de nettokracht op de auto tijdens het 
remmen juist weer? 
 

 
A B C 
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Berkelbike 

 
De Berkelbike is een driewieler waarop mensen met een spierverlamming 
kunnen fietsen. 
 

 

 
In de Berkelbike zit een kleine computer die stroomstootjes naar 
elektrodes in een fietsbroek van de fietser stuurt. 
Via de fietsbroek worden deze stroomstootjes doorgegeven aan de 
beenspieren. Hierdoor trekken de beenspieren samen en kunnen de 
benen bewegen.  
 

1p 11 De computer werkt op een spanning van 7,2 V. Deze wordt geleverd door 
zes batterijen van 1,2 V. 
In welk schema zijn de batterijen juist aan de computer geschakeld? 
 

 
 
 

+ -computer + -computer + -computer + -computer

A B C                    D 
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2p 12 Vanuit de computer lopen snoertjes naar de speciale fietsbroek. In de 
fietsbroek zitten elektrodes tegen de huid gedrukt. Tussen de elektrodes 
en de huid zitten vochtige sponsjes. 
 Leg uit waarom deze sponsjes vochtig gemaakt worden. 
 

2p 13 Tussen de elektrodes loopt tijdens een stroomstootje een stroomsterkte 
van 150 mA (0,150 A) door de huid. De weerstand van de huid tussen de 
elektrodes is 900 Ω. 
 Toon met een berekening aan dat de gebruikte spanning 135 V is. 
 

1p 14 In de computer zit elektronica die van de gelijkspanning een 
wisselspanning maakt. Een transformator brengt de spanning van 7,2 V 
omhoog naar 135 V. 
Wat is de verhouding tussen het aantal windingen in de primaire spoel en 
de secundaire spoel? 
A np : ns = 1 : 19 
B np : ns = 19 : 1 
C np : ns = 1 : 972 
D np : ns = 972 : 1 

 
4p 15 Tussen de elektrodes loopt er tijdens een stroomstootje een stroomsterkte 

van 0,150 A door de huid. Dit gebeurt bij een spanning van 135 V. 
De elektrische energie van een stroomstootje is 1,9 J. 
 Bereken hoeveel ms het stroomstootje duurt. Bereken eerst het 

vermogen. 
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Een moment voor winterbanden 

 
Bij sneeuw en gladheid heeft een autoband soms onvoldoende grip op de 
weg. Daarom vervangt Jason zijn banden door winterbanden. 
 

1p 16 De fabrikant van de winterbanden raadt aan om deze bij temperaturen 
onder de 8 °C te gebruiken. 
 Reken 8 °C om naar Kelvin. 
 
Jason gebruikt bij het omwisselen van de autobanden een wielsleutel. 
 

wielsleutel op de wielbout 
 

3p 17 Volgens de fabrikant moet Jason de wielbouten vastdraaien met een 
moment van 180 Nm. 
 Toon met een berekening aan dat de grootte van de benodigde 

spierkracht 450 N is. 

2p 18 Bij het vastdraaien levert Jason een arbeid van 30 J. 
 Bereken hoe ver hij het handvat heeft verplaatst met deze spierkracht. 
 

2p 19 De wielsleutel die Jason gebruikt is uitschuifbaar. 
 

  
 
 Leg uit of Jason na het uitschuiven een grotere of kleinere kracht op 

dezelfde bout moet leveren. 
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Deze lamp  gaat 30 keer  langer     mee  dan een  normale gloeilamp

Minder vermogen bespaart vermogen 

 
Lees de folder van een Nederlandse LED-lampenfabrikant. 
 

 
 

1p 20 Bij het berekenen van de energiebesparing gaat de fabrikant uit van een 
kWh-prijs. 
 Wat kost 1 kWh volgens de fabrikant? 
 

2p 21 Het nuttig vermogen van de spaarlamp is 1 W. 
 Bereken het rendement van de spaarlamp. 
 

1p 22 Volgens de fabrikant draagt het gebruik van een LED-lamp bij aan een 
vermindering van de CO2-uitstoot (koolstofdioxide). 
Waarom is CO2 schadelijk voor het milieu? 
A CO2 breekt de ozonlaag af. 
B CO2 is een giftig gas. 
C CO2 veroorzaakt zure regen. 
D CO2 versterkt het broeikaseffect. 
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Omhoog door de zwaartekracht 

 
Het Engelse dorpje Lynton ligt hoog boven het vissersdorp Lynmouth.  
Om boven te komen kunnen voetgangers gebruik maken van een treintje 
langs een steil spoor. 
 

 
 
Twee treintjes zijn met een rondlopende kabel met elkaar verbonden.  
 

B

A

 
 
Onder in elk treintje zit een watertank. De watertank wordt bovenaan met 
water uit een beekje gevuld. 
Zakt treintje A (met volle watertank) naar beneden dan beweegt treintje B 
(met lege watertank) omhoog. 
 

3p 23 Bovenaan stappen passagiers in treintje A. Het treintje heeft met 
passagiers een massa van 10 000 kg.  
De watertank wordt daarna gevuld met 3000 L water (1 L = 1 dm3). 
Na het vullen beweegt het treintje naar beneden.  
Het hoogteverschil is 150 m. 
 Bereken de afname van de zwaarte-energie van treintje A met 

passagiers en volle watertank. 
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3p 24 Treintje A gaat met een gemiddelde snelheid van 5,0 km/h omlaag. Het 
spoor is 263 m lang. 
 Bereken hoe lang het treintje erover doet om beneden aan te komen. 
 

1p 25 Zakt treintje A naar beneden, dan beweegt treintje B omhoog. 
Tijdens de verplaatsing van de treintjes is er sprake van een 
energieomzetting. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de twee energiesoorten  

in dát deel van de beweging waarbij de treintjes een constante 
snelheid hebben. 

 
2p 26 Tijdens een rit omhoog en een rit omlaag werken een aantal krachten op 

een treintje. 
Je ziet een situatie tijdens een rit met twee krachten evenwijdig aan de 
helling. Het treintje beweegt nu niet met constante snelheid. 
 

 
 
Over de mogelijke beweging van het treintje in deze situatie staan in de 
uitwerkbijlage twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Meten met de snelheid van het geluid 

 
Het bepalen van de afstand tussen twee muren tot 3 m kan gemakkelijk 
met een rolmaat. Voor het meten van afstanden groter dan 3 m is een 
ultrasone afstandsmeter praktischer. 
 

 
 

1p 27 Wat betekent ultrasoon? 
A een heel hard geluid 
B een heel hoog geluid 
C een heel laag geluid 
D een heel zacht geluid 
 
De afstandsmeter zendt tijdens een afstandsmeting een geluidssignaal 
uit. Even later vangt de afstandsmeter het weerkaatste signaal op.  
Met het tijdverschil bepaalt de afstandsmeter de afstand. 
 
Volgens de handleiding bij de afstandsmeter moet je de meter loodrecht 
op een harde muur richten. Je ziet een aantal afbeeldingen uit de 
handleiding. 
 

 
geluidssignaal harde muur geluidssignaal zachte muur 

 
1p 28 Waarom werkt de afstandsmeter niet goed als deze gericht wordt op een 

zachte muur? 
A Het geluidssignaal wordt dan doorgelaten. 
B Het geluidssignaal wordt dan geabsorbeerd. 
C Het geluidssignaal wordt dan gereflecteerd. 
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1p 29 Waarom werkt de afstandsmeter niet als deze scheef op een muur gericht 
wordt? 
 

1p 30 De afstandsmeter kan volgens de handleiding een maximale afstand van 
13,5 m meten. 
 

 
 
Waarom kan de afstandsmeter geen grotere afstanden meten? 
A De amplitude van het geluidssignaal is te groot. 
B De amplitude van het geluidssignaal is te klein. 
C De frequentie van het geluidssignaal is te groot. 
D De frequentie van het geluidssignaal is te klein. 
 
Je ziet een tabel met een aantal voortplantingssnelheden van geluid in 
lucht bij verschillende temperaturen. 
 

temperatuur  
(°C) 

voortplantings- 
snelheid (m/s) 

15 340 
20 343 
25 346 

 
De afstand tussen twee muren wordt met behulp van de afstandsmeter 
bepaald. 
 

3p 31 Tijdens de meting zit er 0,015 s tussen het uitgezonden en ontvangen 
geluidssignaal. De temperatuur in de ruimte bedraagt 20 0C. 
 Bereken de afstand tussen de twee muren. 
 

2p 32 In de afstandsmeter zit een temperatuursensor. Deze sensor zorgt ervoor 
dat de afstandsmeter bij verschillende temperaturen de juiste afstand 
aangeeft. 
Over het meten van geluid bij hogere temperaturen staan in de 
uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Licht in balans 

 
Jaring heeft boven zijn tafel een dubbele hanglamp. De hoogte van de 
lampen is in te stellen met behulp van twee gewichten. 
 

 

 
3p 33 Als Jaring de schakelaar omzet, gaan de lampen gelijktijdig aan.  

Elke lamp in de hanglamp werkt op netspanning. 
Je ziet in de uitwerkbijlage een deel van het schakelschema van deze 
verlichting. 
 Maak dit schakelschema compleet met de schakelaar en twee lampen. 
 
Elk snoer loopt van contactpunt C via een losse katrol met een gewicht en 
een vaste katrol naar de lamp. 
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In de uitwerkbijlage staat de schematische tekening nogmaals.  
In de tekening is de kracht in snoer S gegeven. In het andere deel van het 
snoer werkt een even grote kracht. 
 

3p 34 Bepaal met een constructie in de uitwerkbijlage de zwaartekracht op het 
gewicht en noteer de grootte onder de figuur. 
 

1p 35 Jaring hangt de rechter lamp lager om aan tafel te kunnen lezen.  
Door de wrijving in de (vaste) katrol blijft de lamp op die hoogte. 
 

 
Wat gebeurt er met de spankracht in snoer S als Jaring de rechter lamp 
omlaag brengt? 
A De spankracht in snoer S blijft gelijk. 
B De spankracht in snoer S neemt af. 
C De spankracht in snoer S neemt toe. 
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Practicum elektromotor 

 
Pjotr en Zoraya doen onderzoek aan een elektromotor (M). 
 

 
 
Tijdens hun onderzoek levert de spanningsbron steeds dezelfde 
spanning. Als de stroomkring gesloten is, loopt er een stroom van 0,2 A 
door de elektromotor. 
 

1p 36 Over de stroomsterkte door de ampèremeter na het sluiten van de 
stroomkring staat in de uitwerkbijlage een zin. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 
De regelbare weerstand staat ingesteld op 5 Ω. De weerstand van de 
elektromotor is 7 Ω. 
 

3p 37 Bereken de spanning die de spanningsbron levert. 
 

2p 38 Pjotr zet de schuif van de regelbare weerstand een stukje naar rechts.  
 

 
 
Door het verplaatsen van de schuif veranderen een aantal grootheden. 
In de uitwerkbijlage staan drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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1p 39 Zoraya past de schakeling aan. Ze zet een tweede motortje in serie met 
de elektromotor. 
Pjotr waarschuwt dat ze nu de ampèremeter op een groter bereik moeten 
zetten. Zoraya beweert dat dat niet nodig is. 
 Wat is de reden dat Zoraya gelijk heeft? 
 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2013-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Curling 

 
 2 Zet in de tabel achter iedere grootheid één kruisje in de juiste kolom. 
 

 blijft gelijk neemt af neemt toe 

de massa    

de dichtheid    

het volume    

 
 

Toeren 

 
7 en 8 Teken in het diagram de grafiek van het bereik tegen de snelheid. 

 
bereik
(km)

0                   40                   80                  120                160                200
snelheid (km/h)  

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Omhoog door de zwaartekracht 

 
 25 Noteer in het schema de twee energiesoorten in dát deel van de 

beweging waarbij de treintjes een constante snelheid hebben. 
 

treintje A  treintje B   

zwaarte-energie  →  +  

 
 

 26 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Het treintje beweegt 
versneld 

omhoog. 
vertraagd 

 

Het treintje beweegt 
versneld 

omlaag. 
vertraagd 

 
 

Meten met de snelheid van het geluid 

 
 32 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Als de temperatuur stijgt, wordt de geluidssnelheid 
groter 

. 
kleiner 

 

Als de temperatuur stijgt, is het geluidssignaal
korter 

onderweg. 
langer 

 
Als de temperatuur boven kamertemperatuur stijgt, zou zonder 
temperatuursensor een 
 

te 
grote 

afstand worden gemeten. 
kleine 
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Licht in balans 

 
 33 Maak het schakelschema compleet met de schakelaar en twee lampen. 

 
 

 
 
 

 34 Bepaal met een constructie de zwaartekracht op het gewicht met de katrol 
en noteer de grootte onder de figuur. 
 
 

S

Fs = 1,4 N

 
 
Fz = ………. N 
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Practicum elektromotor 

 
 36 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 

 even groot als  

De stroomsterkte door de ampèremeter is groter dan  

kleiner dan  

de stroomsterkte door de elektromotor.   

 
 

 38 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

 blijft gelijk  

De totale weerstand van de stroomkring wordt groter . 

wordt kleiner  

   

 

 blijft gelijk  

De hoofdstroom door de schakeling wordt groter . 

wordt kleiner  

   

 

De elektromotor zal  
langzamer 

gaan draaien. 
sneller 

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0173-a-13-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Erasmusbrug afgesloten voor vallend ijs 

 
Op 26 januari 2010 werd de Erasmusbrug voor alle verkeer afgesloten. 
Een plaat ijs in de top van de pyloon dreigde naar beneden te vallen. 
 

 
pyloon van de 
Erasmusbrug 

 

 
1p 1 Het ijs ontstond toen water ging 

A condenseren. 
B smelten. 
C stollen. 
D verdampen. 
 

4p 2 Men schatte dat de plaat ijs (-4°C) een dikte van 5 cm en een oppervlakte 
van 2500 dm2 had. 
 Bereken met de geschatte afmetingen de massa van de ijsplaat. 

Gebruik de tabel ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ in BINAS. 
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Men verwijderde het ijs met behulp van warmtekanonnen. Deze bliezen 
hete lucht tegen de stalen binnenkant van de pyloon. 
 

2p 3 Een warmtekanon gebruikt propaangas als brandstof. 
 Leg uit of het verbranden van propaan een chemische reactie of een 

natuurkundig proces is. 
 

2p 4 Je ziet een schematische tekening van deze situatie. 
 

1

2
3

warmte-
kanon

pyloon

ijsplaat

 
Tijdens het verwarmen is er warmtetransport tussen de genummerde 
onderdelen. 
In de uitwerkbijlage staat dezelfde tekening en een tabel. 
 Zet in de tabel in elke rij één kruisje bij de belangrijkste vorm van 

warmtetransport. 
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Looplamp 

 
Er is een energiezuinige looplamp met LED’s op de markt. 
Deze 9 V looplamp is aan te sluiten op een 12 V aansluiting in een auto. 
In de stekker zit een weerstand. Zie het schakelschema. 
 

 
 
 

de looplamp met stekker 

V

A+-

weerstand

U = 9 V

12 V I = 0,3 A

looplamp

 
 het schema van de looplamp op 12 V 

 
1p 5 Wat is de functie van de weerstand in deze schakeling? 

 
3p 6 Bereken de grootte van de gebruikte weerstand met de gegevens in het 

schema van de looplamp. 
 

1p 7 In de looplamp zitten 28 LED’s. Elke LED werkt op een spanning van 
1,3 V. 
Hoe zijn de LED’s in de looplamp geschakeld? 
A in serie 
B parallel 
C een combinatie van serie en parallel 
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Achtbaan 

 
In een pretpark is de achtbaan een belangrijke attractie. In de achtbaan 
beweeg je versneld en vertraagd. 
 
 

looping

60 m 45 m P

 
 

 

Met een ketting worden drie gekoppelde wagentjes langs de eerste helling 
naar het hoogste punt van de baan getrokken. Daarna worden ze 
losgelaten. 
 

1p 8 Aan het eind van de eerste afdaling schieten de wagentjes de looping in. 
Neem aan dat de wagentjes wrijvingsloos over de baan rijden. 
Over de energiesoort(en) in het hoogste punt van de looping staat in de 
uitwerkbijlage een zin. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 9 Na de looping gaan de wagentjes weer omhoog. Je ziet drie tekeningen 
waarin de nettokracht op de wagentjes is weergegeven op plaats P van 
de baan. 
In welke figuur is de nettokracht op de wagentjes juist weergegeven? 
 

PFnetto

 

PFnetto = 0 N P

Fnetto

A B C 

 
3p 10 De wagentjes naderen het eind van de baan met een snelheid van 30 m/s. 

Daar worden ze afgeremd tot stilstand. 
De vertraging bedraagt 0,5 · g (g is de valversnelling). 
 Bereken na hoeveel tijd de wagentjes stil staan. 
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Cargohopper 

 
De Cargohopper is een elektrisch voertuig. Hij rijdt zonder uitlaatgassen 
zachtjes zoemend door Utrecht. 
 

Cargohopper met laadbakken zonnepanelen op dak van laadbakken
 
De zonnepanelen wekken overdag voldoende energie op om de accu’s 
volledig op te laden. 
Je ziet een schema met de energiestroom en de opbrengst van de 
zonnepanelen. 
 

stralingsenergie 
→ zonnepanelen

elektrische energie 
→ accu’s 

100% 30% 
 

2p 11 Als de zon schijnt leveren de zonnepanelen een vermogen van 1350 W 
aan de accu’s. Het rendement van deze zonnepanelen is 30%. 
 Bereken het opgenomen vermogen van de zonnepanelen. 
 
Je ziet een tabel met gegevens van de Cargohopper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capaciteit accu’s 1200 Ah 

werkspanning van de elektromotor 48 V 

vermogen elektromotor  6 kW 

topsnelheid 15 km/h 

aantal accu’s (12 V) 4 
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1p 12 De accu’s zijn zó geschakeld dat ze de werkspanning van de elektromotor 
leveren. 
In welk van de volgende vereenvoudigde schakelschema’s staan de 
accu’s op de juiste manier geschakeld? 
 

+- +-

+- +-

 

+ - + -

+- +-

A 

 

B 

+
-

+
-

+
-

+
-

 

+
-

+
-+

-
+

-

C D 

 

 
2p 13 De capaciteit van de accu’s samen is 1200 Ah. 

De stroomsterkte door de elektromotor is tijdens het rijden 125 A. 
 Bereken hoeveel uur de Cargohopper zonder zonnepanelen kan rijden 

met volledig opgeladen accu’s. 
 

1p 14 De Cargohopper draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de 
binnenstad. 
 Noem nog een ander milieuvoordeel van het rijden met de 

Cargohopper. 
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Toeren 

 
Er is een auto te koop die accu’s gebruikt als energiebron. Deze auto 
stoot geen verbrandingsgassen uit. 
 

 

de elektrische auto 
 
Bij de auto is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lichte materialen. 
 

1p 15 Het gebruik van lichte materialen heeft invloed op de rolweerstand. 
De rolweerstand is evenredig met de massa van een auto. 
In de uitwerkbijlage staat een zin. 
 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 
In de handleiding van de auto staat de volgende tabel. 
 

snelheid (km/h) vermogen (kW) 
0 0 

50 4 
80 10 

120 25 
175 68 
210 105 

 

3p 16 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van het vermogen 
van de auto tegen de snelheid. 
 

1p 17 De maximum snelheid op Nederlandse autowegen is 100 km/h. 
 Bepaal met behulp van het diagram het vermogen bij die snelheid. 
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1p 18 De snelheid van de auto hangt af van het vermogen. 
Als het vermogen van de auto twee keer zo groot is, dan is de snelheid 
A ook twee keer zo groot. 
B meer dan twee keer zo groot. 
C minder dan twee keer zo groot. 
 

1p 19 Bij een constante snelheid van 100 km/h is de nettokracht op de auto 0 N. 
Wat is juist over de nettokracht op de auto bij een constante snelheid van 
130 km/h? 
A De nettokracht is bij beide snelheden even groot. 
B De nettokracht is bij 130 km/h groter. 
C De nettokracht is bij 130 km/h kleiner. 
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Slecht rijgedrag door verkoudheid. 
Verkouden automobilisten rijden net zo slecht als mensen die  

een dubbele whiskey op hebben. Dat meldt de BBC. 
 

Verkouden bestuurders hebben onder meer een langere 
reactieafstand. Bij 30 km/u was die één meter langer dan bij 

gezonde mensen. 

Bij 100 km/u hadden ze zelfs 3,3 meter meer nodig  om tot 
stilstand te komen. 

Verkouden automobilisten 

 
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van verkoudheid op het rijgedrag 
van automobilisten. 
Lees de teletekstpagina. 
 

 
 

Uit het onderzoek blijkt dat verkouden bestuurders een grotere 
reactieafstand hebben. 
 

1p 20 Wat bedoelen we met reactieafstand? 
 

1p 21 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de invloed van verkoudheid bij 
remmen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Een onderdeel van het onderzoek was het uitvoeren van een noodstop. 
 

1p 22 Je ziet vier s,t-diagrammen. In elk diagram is lijn (1) die van een noodstop 
bij een gezonde bestuurder. De beginsnelheid is steeds gelijk. 
In welk diagram geeft de stippellijn (2) de noodstop bij een verkouden 
bestuurder juist weer? 
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3p 23 Uit het onderzoek blijkt dat bij een snelheid van 30 km/h de reactieafstand 
door verkoudheid met 1 meter toeneemt. 
 Laat met een berekening zien dat de reactietijd dan is toegenomen 

met 0,12 s. 
 

3p 24 Van één van de metingen zijn de gegevens in een v,t-diagram uitgezet. 
 

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

snelheid
(m/s)

tijd (s) 
 
Bij het remmen wordt de bewegingsenergie van de auto (massa 1250 kg) 
omgezet in warmte. 
 Bereken met behulp van het diagram de bewegingsenergie van de 

auto voor het remmen. 
 

1p 25 In de uitwerkbijlage staat een tabel met bewegingen die bij de grafiek 
kunnen horen. 
 Zet achter elk deel van de grafiek één kruisje in de juiste kolom. 
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Hengellamp 

 
Inez heeft een hengellamp aan haar plafond hangen. Deze lamp kan in 
alle richtingen vrij draaien. Met een contragewicht kan Inez de lamp in 
evenwicht brengen. 
 

 
het draaiend deel en het contragewicht de hengellamp 

 
3p 26 Het contragewicht heeft een massa van 750 gram. De massa van de 

stang mag je verwaarlozen. 
 Bereken de totale massa van de lampenkap met fitting en gloeilamp. 

Gebruik de gegevens in de afbeelding rechts boven. 
 

2p 27 Inez vervangt de gloeilamp door een LED-lamp met een grotere massa. 
De hengellamp is dan niet meer in evenwicht. 
 

                    

                 LED-lamp en gewone gloeilamp 

Inez kan de hengellamp met de LED-lamp met grotere massa op 
verschillende manieren weer in evenwicht brengen. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Stemmige viool 

 
Liesbeth speelt viool. Voordat ze gaat spelen, stemt ze haar instrument.  
Ze gebruikt een stemapparaatje. 
 

 
Liesbeth stemt de A-snaar               stemapparaatje 
 

1p 28 Voor de A-snaar stelt Liesbeth de frequentie in op 440. 
 Welke eenheid hoort bij het getal 440? 
 

2p 29 Liesbeth strijkt de A-snaar aan. Daarna spant ze de snaar strakker om 
deze op de juiste toon te stemmen. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 30 Liesbeth heeft alle snaren juist gestemd. Ze strijkt nu op dezelfde manier 
als bij de A-snaar een dunnere snaar aan. 
Wat is dan groter? 
A de amplitude 
B de trillingstijd 
C de frequentie 
 

2p 31 Het stemapparaat vergelijkt het geluid van de viool met de ingestelde 
frequentie. 
 
 
In het stemapparaat zit daarvoor 
een microfoon (MIC). 
 

 
 

In de microfoon is tijdens het stemmen sprake van een energieomzetting. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de juiste energiesoorten. 
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MP3 USB-oplader 

 
Een mp3-speler met USB-aansluiting is op te laden via de computer. 
Voor op reis is een USB-oplader op netspanning te koop. 
 

            mp3-speler aan de USB-oplader 
 

2p 32 In de oplader zit een transformator. Een diode en een condensator maken 
de spanning geschikt voor het opladen van de accu van de mp3-speler. 
In de uitwerkbijlage staat een deel van het schakelschema van de USB-
oplader. 
 Maak het schakelschema compleet door een condensator en een 

diode op de juiste plaats te tekenen. 
 

     het typeplaatje van de oplader 
 

2p 33 De primaire spoel van de transformator in de oplader heeft 
460 windingen. De secundaire spanning is 5 V. 
 Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel. 
 

2p 34 Toon met een berekening aan dat het afgegeven vermogen van de 
oplader 2,5 W is. Gebruik de gegevens op het typeplaatje. 
 

1p 35 Hoe groot is het rendement van de USB-oplader? 
A   2% 
B 11% 
C 22% 
D 50% 
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Koelbox 

 
Piet gebruikt op de camping een koelbox om levensmiddelen koel te 
houden. 
 

1

koel-
element

deksel

bak

zakje met
levensmiddelen

2

3 4

 
 
Hij gebruikt daarvoor een koelelement. Een koelelement is een gesloten 
plastic doos met een vloeistof erin. 
Leg je het koelelement in een diepvriezer dan bevriest de vloeistof. 
Piet haalt een koelelement uit de diepvriezer en zet het samen met een 
zakje met levensmiddelen in de koelbox. Dan sluit hij de koelbox af met 
het deksel. 
 

2p 36 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de richting waarin de lucht 
stroomt.  
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 37 Een koelelement werkt beter als de vloeistof in het element niet alleen is 
afgekoeld, maar ook bevroren is. 
 Leg uit waarom een koelelement beter werkt als de vloeistof bevroren 

is. 
 

2p 38 Leg uit waarom het deksel niet altijd goed sluit als deksel en bak van 
verschillend materiaal zijn gemaakt. 
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Stemvork 

 
Op school wordt een proef gedaan met een stemvork. Op één been van 
deze stemvork is een pennetje vastgemaakt waarmee het trillen zichtbaar 
kan worden gemaakt. Op een glasplaat is daarvoor een dun laagje roet 
aangebracht. 
 

3p 39 Als Michael de stemvork aanslaat, trilt de stemvork met een frequentie 
van 256 Hz. 
Michael trekt de spitse punt van de trillende stemvork over de glasplaat. 
 

 
 
Je ziet een schematische weergave van een deel van het spoor op de 
glasplaat. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm  
 
 Bereken de tijd waarin deze trillingen zijn gemaakt. 
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1p 40 De nog steeds trillende stemvork wordt een aantal seconden na de eerste 
keer opnieuw over de glasplaat getrokken. Dat gebeurt met dezelfde 
snelheid. 
Welk van de afbeeldingen geeft het beste weer welk spoor de tweede 
keer ontstaat? (Het eerste spoor is gestippeld weergegeven.) 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

  

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

 
In een folder over een gehoorbeschermer staat een diagram. 
 

tijd (uur)

geluids-
niveau

(dB)

0 11
4

2 3 4 5 6 7 8

110

100

90

80

1
2  

 
Het gebied onder de grafiek geeft aan hoe lang er per werkdag zonder 
gehoorbeschermers gewerkt mag worden bij een bepaald geluidsniveau. 
 

1p 41 Kees werkt per dag 8 uur in een fabriek. 
 Bij hoeveel decibel hoeft Kees nog net geen gehoorbeschermers te 

dragen? 
 

2p 42 Kees gebruikt in de fabriek af en toe een kleine luchtcompressor zonder 
gehoorbeschermers te dragen. 
 Leg met de grafiek uit hoeveel uur hij dat per dag maximaal mag doen. 

Gebruik de tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 
 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2013-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Erasmusbrug afgesloten voor vallend ijs 

 
 4 Zet in de tabel in elke rij één kruisje bij de belangrijkste vorm van 

warmtetransport. 
 

1

2
3

warmte-
kanon

pyloon

ijsplaat

 
 

onderdelen geleiding straling stroming 

van 1 naar 2    

van 2 naar 3    

 
 

Achtbaan 

 
 8 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 

 
In het hoogste punt van de looping hebben de wagentjes 
 

alleen 
bewegingsenergie 

alleen 
zwaarte-energie 

bewegingsenergie en 
zwaarte-energie 

.

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Toeren 

 
 15 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Hoe meer onderdelen in de auto worden vervangen door lichte materialen, 

hoe groter kleiner de rolweerstand. 

 
 

16 en 17 Teken in het diagram de grafiek van het vermogen van de auto tegen  
      de snelheid. 
 

vermogen
(kW)

0 50 100 150 200 250
snelheid (km/h)  

 
 

Verkouden automobilisten 

 
 21 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Verkoudheid heeft geen wel invloed op de remweg. 

 

Verkoudheid heeft geen wel invloed op de stopafstand. 
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 25 Zet achter elk deel van de grafiek één kruisje in de juiste kolom. 
 

deel van de 
grafiek 

constante 
snelheid 

versneld vertraagd 

van 0,0 tot 1,2 s    

van 1,2 s tot 8,0 s    

 
 

Hengellamp 

 
 27 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Ze kan daarvoor op dezelfde plaats een lichter zwaarder 

contragewicht gebruiken. 
 
Ze kan daarvoor het bestaande contragewicht 
 

naar het draaipunt toe van het draaipunt af verplaatsen. 

 
 

Stemmige viool 

 
 29 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De frequentie van een strakker gespannen snaar is groter kleiner . 

 

De toon klinkt dan hoger lager . 

 
 
 

 31 Noteer in het schema de juiste energiesoorten. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting
 →  
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MP3 USB-oplader 

 
 32 Maak het schakelschema compleet door een condensator en een diode 

op de juiste plaats te tekenen. 
 

 
 

+

-
USB aansluitingnetspanning

 
 
 

Koelbox 

 
 36 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

1

koel-
element

deksel

bak

zakje met
levensmiddelen

2

3 4

 
 

Over de bodem van de koelbox stroomt lucht 
van 3 naar 4 

. 
van 4 naar 3 

 

Bovenin stroomt lucht 
van 1 naar 2 

. 
van 2 naar 1 

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-12-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
Tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Teveel decibellen op Zandvoort 

 
Motoren van racewagens veroorzaken 
veel geluidsoverlast voor omwonenden. 
Tijdens een A1 Grand Prixrace werd aan 
de rand van het racecircuit een 
geluidsniveau van 155 dB gemeten. 

A1 Grand Prix Zandvoort 
 

2p 1 Leg uit of er kans op ernstige gehoorbeschadiging is als je tijdens een race 
zonder oordopjes aan de rand van het circuit staat. Gebruik bij je antwoord de 
tabel ‘Gehoorgevoeligheid’ in BINAS. 
 

3p 2 Tijdens de race wordt bij de dichtstbijzijnde huizen een geluidsniveau van 79 dB 
gemeten. Omwonenden mogen maximaal 55 dB ervaren. 
Voor metingen aan het geluidsniveau geldt de volgende regel: 
 
Bij elke verdubbeling van het geluid neemt het geluidsniveau met 3 dB toe. 
 
 Bereken hoeveel keer het geluid voor omwonenden harder is dan 

toegestaan. 
 

2p 3 Rond het circuit van Zandvoort ligt een aarden wal. 
Over de functie van de aarden wal voor de omwonenden staan in de 
uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Magneetverf 

 
Robert wil de foto’s van zijn vriendin met 
magneetjes ophangen.  
Daarom schildert hij één wand van zijn 
kamer met magneetverf. 

 
1p 4 In de verf zitten deeltjes die aangetrokken worden door een magneet. 

Van welke stof kunnen deze deeltjes zijn gemaakt? 
A aluminium 
B chroom  
C ijzer 
D koper 
E magnesium 
F tin 
 

2p 5 Magneten werken storend op computers. 
 Leg uit of Robert de bussen met magneetverf veilig tegen zijn computer kan 

zetten. 
 

1p 6 Eén van de bestanddelen van deze verf heeft een kookpunt van 373 K. 
 Welke stof kan dit zijn? 
 

4p 7 Robert gebruikt 6,0 kg verf bij het schilderen van de wand. De magneetverf heeft 
een dichtheid van 2,4 kg/dm³.  
De wand die hij schildert heeft een oppervlak van 500 dm2 (5,0 m²). 
 Bereken de dikte van de aangebrachte verflaag in millimeter. Bereken eerst 

het volume van de hoeveelheid verf.  
 

1p 8 De verf droogt doordat het oplosmiddel eruit verdwijnt. 
Van welke faseovergang is daarbij sprake? 
A condenseren 
B rijpen 
C smelten 
D stollen 
E sublimeren (vervluchtigen) 
F verdampen 
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LED-lamp 

 
Een fabrikant heeft een automatische LED-lamp op de markt gebracht. De LED-
lamp gaat automatisch aan als het donker wordt. Je ziet de verpakking van de 
LED-lamp. 
 

 
 
 

1p 9 Welk onderdeel zorgt ervoor dat de lamp automatisch aangaat? 
A LDR 
B LED 
C NTC 
 

1p 10 We vergelijken het vermogen van de LED-lamp met een gloeilamp van 25 W. 
Hoeveel keer zuiniger in gebruik is deze LED-lamp vergeleken met een 
gloeilamp van 25 W? 
A 2 keer 
B 8 keer 
C 12,5 keer 
D 50 keer 
 

1p 11 Deze lamp draagt bij aan minder uitstoot van CO2 (koolstofdioxide). 
Wat is het belangrijkste milieu-effect van CO2? 
A CO2 veroorzaakt smog. 
B CO2 veroorzaakt zure regen. 
C CO2 versterkt het broeikaseffect. 

 
4p 12 De LED-lamp brandt 8 uur per nacht. 1 kWh kost € 0,24. 

 Bereken met de gegevens op de verpakking wat de energiekosten van deze 
lamp per jaar zijn. 
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2p 13 De lamp is voorzien van energielabel A. Een gloeilamp die op dezelfde spanning 
brandt en dezelfde lichtsterkte heeft, krijgt energielabel F. Dit betekent dat de 
LED-lamp zuiniger is dan de gloeilamp. 
Op de uitwerkbijlage staan vier zinnen over deze LED-lamp vergeleken met de 
gloeilamp. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
 

Auto aan de haak 

 
Op een autokerkhof worden afgedankte auto’s verwerkt. 
Met een kraan verplaatst men de autowrakken. 
 

 
 

1p 14 De auto haalt men uit elkaar om de verschillende materialen te recyclen. 
 Wat is recyclen? 
 
De dieselmotor van de kraan levert een nuttige arbeid van 58 500 J om de auto 
met een gewicht van 9600 N omhoog te hijsen. 
 

2p 15 Bereken hoeveel meter de auto omhoog is gehesen. Rond je antwoord af op één 
decimaal. 
 

1p 16 In de dieselmotor wordt diesel verbrand. Daarbij komt veel meer energie vrij dan 
nodig is om de auto tot die hoogte op te tillen. 
 Noem de belangrijkste soort van energieverlies bij het gebruik van de 

dieselmotor. 
 

3p 17 In de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van de twee kabels (B en 
C) waarmee de auto aan de hijskabel (A) hangt. De auto trekt onder invloed van 
de zwaartekracht met een kracht van 9600 N aan kabel A. 
 Bepaal met behulp van een constructie de kracht die kabel B in punt P 

uitoefent. Noteer die grootte onder de figuur. 
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Zicht bij weinig licht 

 
Bernard heeft een nieuwe auto gekocht. In de handleiding staat een tabel met 
de remweg van deze auto bij verschillende snelheden. 
 

 
 

snelheid (km/h) remweg (m) 

0 0 

25 5 

50 20 

75 45 

100 80 

125 125 

 
3p 18 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van de remweg tegen de 

snelheid. 
 

1p 19 Over het verband tussen de remweg en de snelheid van de auto staat op de 
uitwerkbijlage een zin. 
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheden. 
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Met dimlicht (gewoon licht) kun je in het donker 70 meter vooruit zien. De auto 
van Bernard heeft infrarood nachtzicht. Met infrarood nachtzicht kun je op een 
display 140 meter vooruit zien. 
 

 

de display met infrarood nachtzicht ’s nachts twee keer zo ver  
zien met nachtzicht 

1p 20 Het infrarood nachtzicht 
A verkleint de afstand die je aflegt tijdens de reactietijd. 
B verkleint de afstand die je aflegt tijdens het remmen. 
C vergroot de afstand die je aflegt tijdens het remmen. 
D vergroot de afstand die je voor je kunt zien. 
 

3p 21 Bernard rijdt met een snelheid van 80 km/h (22 m/s) in het donker. Zijn 
reactietijd is 0,8 s. Hij heeft het infrarood nachtzicht van zijn auto ingeschakeld. 
Plotseling steekt een wild zwijn op 100 m afstand de weg over. 
 Laat met een berekening zien dat Bernard voor het zwijn tot stilstand komt. 

Gebruik je grafiek om de remweg te bepalen. 
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Het oude bureau 

 
Henk heeft in zijn bureau een beveiligde schuiflade gemaakt. Open je die lade 
dan gaat er een zoemer af. Sluit je de lade dan stopt de zoemer. 
 

 

 

+

 
 

het bureau van Henk de alarmschakeling 
 

1p 22 In de schakeling die Henk heeft gemaakt zit een reedcontact. 
 Wat is nodig om een reedcontact te sluiten? 
 

2p 23 In de schakeling is een transistor opgenomen. In de uitwerkbijlage staan twee 
zinnen over de werking van de transistor. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 24 Op de zoemer staat 9,0 V; 30 mA. 
 Bereken de weerstand van de zoemer als deze op de juiste spanning werkt. 
 

2p 25 Op de blokbatterij staat 520 mAh. Dat wil zeggen dat bij een stroomsterkte van 
520 mA een volle batterij 1 uur energie kan leveren. 
 Bereken hoeveel uur de zoemer (30 mA) maximaal kan werken totdat de 

volle batterij helemaal leeg is. 
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2p 26 Als Henk de lade sluit stopt de zoemer meteen. Hij breidt zijn schakeling daarom 
uit met een condensator. Zijn aangepaste schakeling ziet er als volgt uit: 
 

+

 
 
 Leg uit hoe de condensator de werking van de schakeling verandert. 
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Erben Wennemars de schaatser 

 
Je ziet een afbeelding van Erben Wennemars in de starthouding tijdens een 
500 meter WK sprint. 
 

 
 

2p 27 Het aangrijpingspunt van de zwaartekracht is met een witte stip (Z) aangegeven. 
De massa van Erben is 82 kg. In de uitwerkbijlage staat dezelfde figuur. 
 Teken in die afbeelding de grootte van de zwaartekracht op Erben in de 

juiste richting. Noteer de krachtenschaal die je kiest. 
 

1p 28 Bij de start stond Erben (massa 82 kg) heel even op één schaats. Het ijzer van 
de schaats heeft een contactoppervlak van 5,0 cm2 met het ijs. 
Hoe groot is op dat moment de druk onder het ijzer als hij op één schaats staat? 
A  8,2 N/cm2 
B  16,4 N/cm2 
C  82 N/cm2 
D  164 N/cm2 
E 1640 N/cm2 
 
Bij schaatswedstrijden staan langs de schaatsbaan stootkussens. Deze 
voorkomen in de meeste gevallen ernstige blessures bij een valpartij. 
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1p 29 De stootkussens langs de baan staan bol. Over de druk van de lucht in de 
stootkussens staat in de uitwerkbijlage een zin.  
 Omcirkel in die zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 30 In de laatste bocht schoof de linkerschaats onder Erben vandaan. Daarna klapte 
hij met een snelheid van 50 km/h (13,9 m/s) tegen de stootkussens. 
 Bereken de bewegingsenergie van Erben (massa 82 kg) op het moment dat 

hij tegen de stootkussens botste. 
 
In de eerste 0,20 seconde van de botsing met het stootkussen nam de snelheid 
van Erben af van 13,9 m/s tot 2,0 m/s. 
 

2p 31 Toon met een berekening aan dat de vertraging van Erben 59,5 m/s2 was. 
 

2p 32 Bereken de kracht op Erben waardoor hij een vertraging van 59,5 m/s2 
ondervindt. 
 

1p 33 Door de veerkracht van het stootkussen schoof Erben weer terug de baan op.  
De wrijvingskracht met het ijs zorgde ervoor dat hij uiteindelijk stil kwam te 
liggen. 
Je ziet drie afbeeldingen waarin de nettokracht vlak na de botsing met het 
stootkussen is weergegeven. Erben beweegt over het ijs naar rechts. 
Welk van deze afbeeldingen geeft de nettokracht juist weer?  
 

 

 
 A B C 
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Mistmaker 

 
Teun heeft een wurgslang in een bak (terrarium). De slang houdt van vochtige 
lucht. Daarom heeft Teun een mistmaker in de bak gezet. 
 

 

vernevelen van water  
 
In de mistmaker zit een zeer snel trillende plaat in een laagje water. De plaat trilt 
met een frequentie van 1,7 MHz.  
Deze trillingen vernevelen het water waardoor mist ontstaat. 
 

1p 34 Welke fase heeft mist? 
A gasvormig 
B vast 
C vloeibaar  
 

2p 35 Leg aan de hand van de menselijke gehoorgrenzen uit of Teun het geluid van de 
trillende plaat kan horen. 
 

3p 36 Bereken de trillingstijd van de trillende plaat. 
 

2p 37 De trillende plaat is van dun keramisch materiaal gemaakt en niet van ijzer. In 
de uitwerkbijlage staat een tabel met eigenschappen. 
 Geef in de tabel van elke eigenschap met kruisjes aan of deze wel of niet 

belangrijk is voor de trillende plaat. 
 

2p 38 De mistmaker werkt op een spanning van 24 volt. Als het apparaat is 
aangesloten, loopt er een stroomsterkte van 1,2 A. 
 Bereken het opgenomen vermogen van de mistmaker. 
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Pastatang 

 
Charlotte schept aan tafel spaghetti op met een pastatang. Dit is een metalen 
tang waarmee ze gemakkelijk een hoeveelheid pasta optilt. 
 

 
 

 
3p 39 Met haar hand knijpt zij de pastatang in B samen en klemt daarmee een 

hoeveelheid spaghetti tussen de twee uiteinden bij A.  
De kracht in A is 1,2 N. 
 Bereken met de momentenwet de grootte van de spierkracht bij B. Meet 

daarvoor de afstanden in de afbeelding. 
 

2p 40 Bij het oppakken van een volgende portie spaghetti, klemt Charlotte de tang bij 
C samen. De kracht op de spaghetti bij A is ook nu 1,2 N.  
 Leg uit of ze nu een grotere of kleinere spierkracht moet leveren. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2012-1 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Teveel decibellen op Zandvoort 

 
 3 Omcirkel in elke de zin de juiste mogelijkheid. 

 
 De aarden wal absorbeert een deel van het geluid. 
 

Daardoor verandert de frequentie van het geluid wel niet . 

 

Daardoor verandert de amplitude van het geluid wel niet . 

 
 

LED-lamp 

 
 13 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De spanning over de LED-lamp is 

even groot als

die over de gloeilamp. groter dan 

kleiner dan 

 

Het vermogen van de LED-lamp is 

even groot als

dat van de gloeilamp. groter dan 

kleiner dan 

 

De stroomsterkte door de LED-lamp is 

even groot als

die door de gloeilamp. groter dan 

kleiner dan 

 

De lichtsterkte van de LED-lamp is 

even groot als

die van de gloeilamp. groter dan 

kleiner dan 

 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Auto aan de haak 

 
 17 Bepaal met behulp van een constructie de kracht die kabel B in punt P uitoefent. 

Noteer die grootte onder de figuur. 
 

B C

Fz = 9600 N

A

P

 
 
 
Kracht in kabel B = …………. N 
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Zicht bij weinig licht 

 
 18 Teken in het diagram de grafiek van de remweg tegen de snelheid. 

 

0
0 25 50 75 100 125

remweg (m)

snelheid (km/h)  
 

 19 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheden. 
 

Als de snelheid van de auto verdubbelt, wordt de remweg
2 

maal zo 
groot  

.
4 klein 

 
 

Het oude bureau 

 
 23 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

 basis  

Als het circuit gesloten wordt, gaat er een stroom lopen door de collector .

 emitter  

 

Daardoor gaat er een stroom lopen van 

collector naar basis 

. 
basis naar collector 

collector naar emitter 

emitter naar collector 
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Erben Wennemars de schaatser 

 
 27 Teken in de afbeelding de grootte van de zwaartekracht op Erben in de juiste 

richting. Noteer eerst de krachtenschaal die je gebruikt. 
 
Krachtenschaal 1 cm   ………… N 
 

 
 

 29 Omcirkel in de zin de juiste mogelijkheid. 
 

 gelijk aan  

De druk van de lucht in het stootkussen is groter dan de luchtdruk buiten. 

 kleiner dan  

 
 

Mistmaker 

 
 37 Geef in de tabel van elke eigenschap met kruisjes aan of deze wel of niet 

belangrijk is voor de trillende plaat. 
 

eigenschappen wel niet 

bestand tegen corrosie   

bestand tegen hoge temperaturen   

goede elektrische geleider   

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
Tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Windruis onder de helm 

 
 
 
 
Motorrijders kunnen gehoorschade 
oplopen door windruis onder de 
helm.  
 

 
1p 1 Waarmee wordt het geluidsniveau gemeten? 

A decibelmeter 
B microfoon 
C oscilloscoop 
D toongenerator 
 
De oren van de motorrijder 
kunnen maar een korte tijd 
belast worden met een hoog 
geluidsniveau zonder schade 
op te lopen. 
 
In het diagram is de maximale 
belastingtijd gegeven voor 
verschillende geluidsniveaus.  
 

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)

 
1p 2 Wat is de maximale belastingtijd bij een geluidsniveau van 85 dB? 
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Bij een test werd de windruis onder de helm bij verschillende snelheden 
gemeten. Van de resultaten is de volgende tabel gemaakt.  
 

snelheid (km/h) windruis (dB) 

70 88 

85 91 

100 94 

115 97 

130 100 

 
3p 3 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van de windruis tegen de 

snelheid. Zet eerst zichtbaar alle metingen in het diagram. 
 

1p 4 De motorrijder ondervindt bij een bepaalde snelheid een windruis van 90 dB. 
 Bepaal met welke snelheid hij rijdt. 
 

2p 5 De motorrijder rijdt met een snelheid van 70 km/h op de invoegstrook van een 
snelweg. Hij geeft gas tot hij de maximaal toegestane snelheid van 130 km/h 
heeft. 
Voor het geluidsniveau geldt de volgende woordformule: 
 

 
 Bereken hoeveel maal zo groot het geluid onder zijn helm wordt. 
 

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

 
In sommige landen is drinkwater niet vanzelfsprekend. Daar is een oplossing 
voor bedacht: de Waterkegel. 
 

 

 

condens

waterdamp

zonlicht
stolp

schoon water
vuil water

waterpan

rubber stop

Waterkegel in gebruik 
 

 
schoon drinkwater doorsnede van de Waterkegel  
 
Je ziet de gebruiksaanwijzing van de Waterkegel. 
 

 
 
De waterpan heeft een groot oppervlak met daarop een dun laagje vuil water. 
 

1p 6 Noem een reden waarom de waterpan met vuil water een groot oppervlak heeft. 
 

1p 7 Het water verdwijnt in de loop van de dag uit de waterpan. 
Door welke vorm van warmtetransport wordt de buitenkant van de stolp 
verwarmd? 
A geleiding 
B straling 
C stroming  
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3p 8 De zon schijnt gemiddeld 12 uur per dag. Het oppervlak van de stolp wordt 
beschenen met een gemiddeld vermogen van 1500 W. 
 Bereken hoeveel kWh stralingsenergie er gemiddeld per dag op de stolp 

valt. 
 

1p 9 Op een dag valt er 60 MJ energie op de stolp. Om 1 L water om te zetten in 
waterdamp is 0,38 MJ energie nodig. Het rendement van de Waterkegel is 1,0%.  
Hoeveel liter schoon water levert de Waterkegel die dag op? 
A minder dan 1 L 
B tussen 1 en 2 L 
C tussen 2 en 4 L 
D meer dan 4 L 
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Winterbanden 

 
Bij een besneeuwd wegdek kan een 
auto in een slip raken doordat de 
banden geen grip meer hebben.  
`s Winters rijden daarom ook in 
Nederland steeds meer auto’s met 
winterbanden. 
 

 
Winterbanden hebben een ander profiel dan zomerbanden. Ze hebben veel 
meer inkepingen. Daardoor wordt het loopvlak in strookjes verdeeld. 
 
Je ziet een afbeelding van een winterband en een vergrootte tekening van de 
strookjes in het loopvlak bij een rijdende en stilstaande auto. 
 

 rijdende auto stilstaande auto 
 

1p 10 Over de strookjes staan in de uitwerkbijlage twee zinnen.  
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
De buitenlaag van de winterband bestaat uit een speciaal soort rubber dat 
flexibel blijft bij lage temperaturen. 
’s Zomers kan de winterband beter niet gebruikt worden. De banden worden te 
warm en slijten snel. 
 

1p 11 Welke eigenschap van rubber zorgt ervoor dat de banden hun warmte niet goed 
kwijt kunnen? 
A Rubber is een warmtegeleider. 
B Rubber is elastisch. 
C Rubber is een warmte-isolator. 
D Rubber heeft een kleine dichtheid.  
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1p 12 Als de bandenspanning van de winterband verhoogd wordt, neemt één van de 
tegenwerkende krachten op de rijdende auto af. 
 Welke tegenwerkende kracht neemt af bij een hogere bandenspanning? 
 
Je ziet een deel van een testrapport van zomer- en winterbanden. 
 
Vergelijking zomer- en winterband bij droog en besneeuwd wegdek  

 

type band  zomerband winterband 

droog wegdek  
bij 100 km/h (27,8 m/s) 

remweg 42 m 39 m 

remtijd 3,02 s 2,81 s 

  

besneeuwd wegdek  
bij 50 km/h (13,9 m/s) 

remweg 65 m 61 m 

remtijd 9,36 s 8,78 s 

 
2p 13 Bekijk de testresultaten van de winterband bij een besneeuwd wegdek. 

 Laat met een berekening zien dat de remtijd bij de winterband klopt. 
 

3p 14 Bij een droog wegdek moet de remvertraging van een auto minstens 7,2 m/s2 
zijn. 
 Ga met een berekening na of bij de test met de zomerband deze wettelijke 

eis gehaald is. Noteer na de berekening je conclusie. 
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Licht in de auto  

 
Als je de deur van een auto opent 
gaat er een lampje in de auto 
branden. 
 

 
2p 15 Op het lampje in de auto staat: 12 V; 0,8 A. 

 Bereken de weerstand van dit lampje bij deze spanning. 
 
Bij het sluiten van de deur gaat na enige tijd het licht vanzelf uit. De schakeling 
die daarvoor zorgt, ziet er als volgt uit: 
 

12 V
33 k

schakelaar
van de deur

 
 
Is de deur open, dan is de schakelaar gesloten. Als je de deur sluit, gaat de 
schakelaar open. 
 

2p 16 Over de werking van de schakeling staat in de uitwerkbijlage een aantal zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 17 Als de deur gesloten wordt, brandt het lampje nog ongeveer 10 seconden. 
Het is mogelijk een lichtere of een zwaardere condensator in de schakeling te 
plaatsen. 
In een zwaardere condensator kun je meer energie opslaan.  
Wat zal er met het lampje gebeuren als in deze schakeling een zwaardere 
condensator gebruikt wordt?  
A Het lampje gaat kapot. 
B Het lampje gaat feller branden. 
C Het duurt korter voor het lampje uitgaat. 
D Het duurt langer voor het lampje uitgaat. 
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Gloeilamp energieverslinder 

 
Je ziet informatie over twee verschillende lampen die evenveel licht geven. 
 

 

 
 

gloeilamp 40 watt 
 

 

 
 

LED-lamp 2,4 watt 

Een wolfraamdraad in de lamp 
wordt heet en straalt licht uit. 
Van alle elektrische energie die 
de lamp in gaat, wordt 5% nuttig 
gebruikt. 

In deze LED-lamp zitten 
meerdere LED’s. 
Een LED is een elektronische 
component die licht uitzendt als 
er stroom in de doorlaatrichting 
wordt gestuurd. 
 

 
1p 18 De gloeidraad in de gloeilamp is van wolfraam. 

 Wat is de maximale temperatuur in graden Celsius van de gloeidraad 
voordat hij smelt. 

 
1p 19 Welke elektronische component heeft in een stroomkring dezelfde werking als 

een LED? 
A diode 
B LDR 
C NTC 
D transistor 
 

2p 20 Beide lampen zijn aangesloten op de netspanning (230 V). 
 Leg uit dat de weerstand van de LED-lamp groter is dan die van de 

gloeilamp. 
 

1p 21 Toon met een berekening aan dat het nuttig vermogen van de gloeilamp 2,0 watt 
is. 
 

2p 22 De gloeilamp geeft evenveel licht als de LED-lamp. Het nuttig vermogen van 
beide lampen is 2,0 watt. 
 Bereken het rendement van deze LED-lamp. 
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Eénwieler 

 
Rian en Lieke fietsen op een éénwieler. Lieke is nog aan het oefenen om niet 
om te vallen. Ze fietst minder stabiel dan Rian. 
 
 

 
Rian Lieke 

 
1p 23 In welke richting moet Lieke haar zwaartepunt (Z) verplaatsen om stabieler te 

fietsen? 
A meer naar voren 
B meer naar achteren 
C naar beneden 
D naar boven 
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Rian trapt met een kracht van 60 N. Je ziet een afbeelding van de stand van 
haar trappers. De schaal van de foto is 1 : 10. 
 

 
 

3p 24 Bereken het moment van de kracht op de voorste trapper. Meet in de tekening 
de arm van de kracht op. 
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Densimeter 

Met een densimeter kun je de dichtheid van wijn bepalen. Dit meetinstrument 
bestaat uit een afgesloten glazen buis met onderin korrels lood.  
De schaalverdeling van de densimeter staat in het smalle deel van de glazen 
buis. Als de densimeter in een vloeistof drijft, is op het vloeistofniveau de 
dichtheid af te lezen. 

 

 
densimeter densimeter drijvend in wijn 

Bij het maken van wijn laat men druiven gisten. Hierbij wordt suiker omgezet in 
alcohol. De dichtheid van het mengsel neemt daarbij af. Als je de dichtheid meet 
weet je dus iets over het alcoholpercentage. 
 

2p 25 Leg uit waardoor de dichtheid van de wijn tijdens het gistingsproces kleiner 
wordt. Gebruik de tabellen ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ en ‘Gegevens 
van enkele vloeistoffen’ in BINAS. 

1p 26 Je ziet een deel van de schaalverdeling van een densimeter. De densimeter 
drijft in gistende wijn. De gegevens op de schaalverdeling hebben als eenheid 
g/mL. 
 

0,9

1,0

1,1

1,2  

 Wat is de dichtheid van deze wijn? 
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2p 27 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de densimeter tijdens het gisten. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

2p 28 Over het gedeelte van de buis met de schaalverdeling staan in de uitwerkbijlage 
ook twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid.  
 

1p 29 Als de densimeter in de vloeistof drijft, werken er twee krachten op de 
densimeter: de kracht omhoog (Fomhoog) en de zwaartekracht (Fz). 

In welke tekening zijn deze krachten juist getekend? 
 

 

 

    

Fomhoog

Fz Fz Fz

Fomhoog

Fomhoog

 
 

A B C  

1p 30 Wanneer de densimeter stuk valt moeten de loodkorrels niet zomaar 
weggegooid worden. Lood is slecht voor het milieu. 
 Waarom is lood slecht voor het milieu? 
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Elektrisch toeren 

 
In Amerika is een sportauto te koop die geen verbrandingsgassen uitstoot.  
Deze auto gebruikt oplaadbare batterijen als energiebron.  
Als de batterijen leeg zijn kun je deze thuis weer opladen. 
 

 

De auto krijgt zijn energie uit een batterijpack. 
 

 

het batterijpack in de auto 
 

de oplaadbare batterijen in het 
batterijpack 

 
 

gegevens van het batterijpack 
 

spanning 1 oplaadbare 
batterij 

3,8 V 

aantal oplaadbare 
batterijen 

3831 

spanning batterijpack 375 V 

maximaal vermogen 200 kW 

energie batterijpack 50 kWh 
 

 

vermogen elektromotor 
bij verschillende snelheden 

snelheid (km/h) vermogen (kW) 

0 0 

50 4 

80 10 

120 30 

210 105 
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2p 31 Bereken hoe lang het batterijpack het maximale vermogen kan leveren. 
 
De oplaadbare batterijen in het batterijpack zijn zó geschakeld, dat ze samen 
een spanning van 375 V leveren. 
 

1p 32 Hoe heet de manier waarop de oplaadbare batterijen in het batterijpack 
geschakeld zijn? 
A een combinatie van serie- en parallelschakeling 
B een hotelschakeling 
C een parallelschakeling 
D een serieschakeling 
 

2p 33 Bereken de stroomsterkte door de elektromotor bij een snelheid van 120 km/h. 
 
Thuis worden de lege batterijen weer opgeladen. 
 

het 'bijtanken' van de auto 
 

2p 34 De lader werkt op netspanning. De spanning die nodig is voor het opladen van 
het batterijpack is 375 V. Daarom zit er in de lader een transformator. 
In de uitwerkbijlage staan drie zinnen over de lader. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Stilettorun 

 
In Hoorn is een hardloopwedstrijd voor vrouwen gehouden. Ze moesten op hoge 
(stiletto) hakken zo snel mogelijk een afstand van 200 meter afleggen. 
Je ziet winnares Sarah vlak voor de finish. 
 

 
 

 
Je ziet het afstand-tijd-diagram van de stilettorun van Sarah. 
 
afstand

(m)

tijd (s)

A

B

C
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2p 35 Het diagram is verdeeld in drie stukjes (A, B en C). Bij ieder stukje hoort een 
soort beweging. 
In de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 Zet in de tabel achter elk stukje één kruisje in de kolom die de juiste 

beweging aangeeft. 
 

2p 36 Vergelijk de beweging van Sarah in de stukken B en C. 
In de uitwerkbijlage staan twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 37 Om vooruit te komen moet Sarah haar voet afzetten tegen het asfalt. Een kracht 
tussen de schoen en het asfalt zorgt ervoor dat ze vooruit komt. 
In de uitwerkbijlage staat een tabel met verschillende krachten. 
 Zet in de tabel één kruisje achter de juiste kracht. 
 

1p 38 Sarah rent na de finish nog door om niet voorover te vallen. 
Welk natuurkundig begrip zou het voorover vallen van Sarah veroorzaken? 
A spierkracht 
B remkracht 
C traagheid 
D zwaarte-energie 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Doorsluizen 

 
Lees het krantenartikel. 
 

 

Houten sluisdeuren op reis 
 
Harlingen  
Vier houten sluisdeuren van 14 
bij 9 meter zijn in Harlingen op 
een ponton gehesen. De deuren 
van elk 80 ton worden naar 
Antwerpen verscheept.  

 
 

1p 39 Een sluisdeur hangt aan een takel met een vaste en een losse katrol. 
Welke uitspraak is juist? 
A Alleen de losse katrol verkleint de benodigde kracht. 
B Alleen de vaste katrol verkleint de benodigde kracht. 
C Beide katrollen verkleinen de benodigde kracht. 
D Geen van de katrollen verkleinen de benodigde kracht. 
 
De massief houten sluisdeur van 80 ton (1 ton = 1000 kg) heeft een gemiddelde 
dikte van 0,5 m. 
 

4p 40 Laat met een berekening zien dat de sluisdeur van ebbenhout gemaakt kan zijn. 
Gebruik bij je antwoord de tabel ‘Gegevens van enkele vaste stoffen’ in BINAS. 
 

3p 41 In de uitwerkbijlage staat een vereenvoudigde tekening van de losse katrol. Aan 
de katrol hangt aan twee kabels een sluisdeur (massa 80 ton). 
 Construeer de kracht waarmee door de sluisdeur aan kabel A wordt 

getrokken. Noteer de grootte onder de tekening. 
 

3p 42 Om een sluisdeur naar het ponton te verplaatsen tilt een kraan de deur 2,5 m 
omhoog. 
 Toon met een berekening aan dat de kraan daarvoor een nuttige arbeid van 

2,0 MJ verricht. 
 

2p 43 De sluisdeur ligt op houten balken op het ponton. De deur heeft een 
contactoppervlak met de balken van 12,5 m2. 
 Bereken de druk van de sluisdeur op de balken. 
 

einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2012-2 

 

uitwerkbijlage 

 
 
 
 

Windruis onder de helm 

 
 3,4 Teken de grafiek van de windruis tegen de snelheid. 

 

60

80

85

90

95

100

80 100 120 140

windruis
(dB)

snelheid (km/h) 
 

Winterbanden 

 
 10 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Door de strookjes is het contactoppervlak van de band met het wegdek 
 

tijdens het rijden groter kleiner  dan tijdens stilstand. 

 

Daardoor is tijdens het rijden de druk op het wegdek groter kleiner . 

 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Licht in de auto 

 
 16 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
Als de deur open gaat, wordt de schakelaar gesloten.  
 

Daardoor loopt er stroom naar de basis collector emitter  waardoor de  

 
transistor schakelt. 
 

Tegelijkertijd wordt de condensator opgeladen ontladen . 

 
Als de deur dicht gaat, wordt de schakelaar geopend. Er loopt dan een stroom 
 

van de condensator naar  de transistor het lampje . 

 

Het lampje brandt totdat de accu condensator transistor  leeg is. 

 
 

Densimeter  

 
 27 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

Als de densimeter drijft, is de dichtheid van de densimeter 

 

gelijk aan groter dan kleiner dan de dichtheid van de vloeistof. 

 
Omdat de dichtheid van de wijn tijdens het gisten afneemt, 
 

zal de densimeter dan omhoog omlaag bewegen. 

 
 

 28 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
Als de buis met de schaalverdeling smaller is, 
 

komen de maatstrepen dichter bij verder uit elkaar te staan. 

 

Daardoor neemt de nauwkeurigheid van de densimeter toe af . 
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Elektrisch toeren 

 
 34 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 

De lader werkt op wisselspanning gelijkspanning . 

 

De lader levert wisselspanning gelijkspanning aan het batterijpack.  

 

De secundaire spoel van de trafo in de lader heeft meer minder   

 
windingen dan de primaire spoel. 
 
 

Stilettorun 

 
 35 Zet achter elk deel van de beweging één kruisje in de kolom die hoort bij de 

soort beweging. 
 

 rust eenparige 
beweging 

versnelde 
beweging 

vertraagde 
beweging 

A     

B     

C     

 
 36 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
In deel B van de beweging is de gemiddelde snelheid van Sarah 
 

groter dan gelijk aan kleiner dan haar gemiddelde snelheid in deel C. 

 
In deel B van de beweging is de bewegingsenergie van Sarah 
 

groter dan gelijk aan kleiner dan haar gemiddelde bewegingsenergie 

 
in deel C. 
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 37 Zet in de tabel één kruisje achter de kracht die ervoor zorgt dat haar afzet wordt 
overgebracht op de weg. 
 

spierkracht  

veerkracht  

wrijvingskracht  

zwaartekracht  

 
 

Doorsluizen 

 
 41 Construeer de kracht waarmee aan kabel A wordt getrokken. Noteer de grootte 

onder de tekening. 
 

1 cm = 100 kN

<

A

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-11-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
Tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 26 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Oorverdovend gesnurk  
 
 
Harry kan flink hard snurken. Voor 
Annelies, die naast hem ligt, maakt hij 
soms evenveel lawaai als een voorbij 
denderende vrachtwagen. 
Annelies slaapt er al maanden slecht 
van. 
 

 
In de tabel zie je hoe lang je aan een bepaald geluidsniveau per dag mag 
worden blootgesteld. 
 

dagelijks veilig te 
verdragen (minuten) 

geluidsniveau (dB) 

480 80 
300 82 
180 84 
120 86 
30 92 
8 98 

 
4p 1 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van het geluidsniveau 

tegen de veilige tijdsduur. 
 

1p 2 Harry snurkt op een bepaald moment met een geluidsniveau van 87 dB. 
 Bepaal hoe lang Annelies dit geluidsniveau veilig kan verdragen. 

 
2p 3 Annelies besluit oordoppen te kopen. Door het gebruik van oordoppen verandert 

het geluid dat Annelies waarneemt. 
Wat verandert er vooral aan het geluid dat Annelies waarneemt, door het 
gebruik van oordoppen? 

 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid.
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Lichte jeep  
 
Terreinwagens zoals een Jeep zijn 
vaak zware auto's.  
De carrosserie (opbouw van de auto) 
is van staal. 
Om brandstof te besparen heeft 
autofabrikant Chrysler de Jeep Willys2 
ontworpen. 
De carrosserie van deze Jeep is 
gemaakt van aluminium bespoten met 
koolstofvezel. 
 

 
Jeep Willys2 van Chrysler 

 
1p 4 Als er minder brandstof wordt gebruikt, ontstaan er ook minder 

verbrandingsgassen. 
Eén van deze verbrandingsgassen versterkt het broeikaseffect. 

 Welk gas is dat? 
 
Enkele gegevens van de Jeep zijn: 
 

Massa auto: 1350 kg 
 
Dun aluminium plaatwerk bespoten 
met koolstofvezel 

 
Carrosserie: 
 

 

 
Geschikt voor recycling: 95% 

 
1p 5 Wat wordt bedoeld met: “Geschikt voor recycling: 95%”? 

A 95% van de carrosserie is van aluminium. 
B 95% van de carrosserie is koolstofvezel. 
C 95% van de carrosserie kan hergebruikt worden. 
D 95% van de carrosserie is gemaakt met duurzame energie. 
 

3p 6 De Jeep Willys2 rijdt 1 op 12. Dat betekent dat deze Jeep met 1 liter benzine een 
afstand van 12 km aflegt. Van het model Willys is ook een Jeep van staal 
gemaakt. Deze heeft een massa van 1850 kg. 
Voor elke 100 kg die de stalen Jeep meer weegt dan de Jeep Willys2, wordt met 
1 liter benzine een 4% kleinere afstand afgelegd. 

 Bereken hoeveel kilometer de stalen Jeep minder aflegt met 1 liter benzine 
dan de Jeep Willys2. 

 
2p 7 De carrosserie van de Jeep Willys2 bestaat uit een aluminium frame. 

 Leg uit waarom een aluminium frame wordt gebruikt en geen stalen frame. 
Gebruik bij je antwoord de tabel met gegevens van enkele vaste stoffen in 
BINAS.
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Gedempt geluid 
 
Sia reist regelmatig met de trein. Ze luistert graag naar muziek en heeft een 
speciale hoofdtelefoon gekocht. 
 
 
 

 
 

Philips hoofdtelefoon met actieve 
geluidsdemping 
 
Omgevingsgeluid wordt tot 75% 
verminderd 
Ideaal voor in vliegtuigen en treinen 
 
● kabellengte 1,2 m 
● maximaal ingangsvermogen 500 mW
● actieve geluidsdemping werkt 
 tussen  50 - 1500 Hz 

de nieuwe hoofdtelefoon van Sia  
 
De hoofdtelefoon van Sia onderdrukt omgevingsgeluiden. Door de actieve 
geluidsdemping wordt het volume van tonen tussen 50 en 1500 Hz uit de 
omgeving verminderd. Ze hoort haar muziek daardoor met minder storende 
geluiden. 
 

2p 8 Over de invloed van de actieve geluidsdemping op het omgevingsgeluid staat in 
de uitwerkbijlage een tabel.  

 Wat is de invloed van de actieve geluidsdemping op tonen tussen 50 en 
1500 Hz van het omgevingsgeluid? 

 Zet achter elke grootheid één kruisje op elke regel in de juiste kolom. 
 
Sia neemt haar hoofdtelefoon mee naar school en vraagt haar natuurkunde 
docent of ze de werking mag testen. 
Met een toongenerator maakt ze verschillende tonen en ze controleert met de 
hoofdtelefoon op of die tonen worden gedempt. 
 

 

  
 de opstelling waarmee Sia haar hoofdtelefoon test 
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Sia stelt de toongenerator in op een bepaalde toon. 
Ze zet de knop time/div op de oscilloscoop in de stand 2 ms/div. 
Dit betekent dat één hokje op het scherm 2 ms voorstelt. 
Je ziet het signaal weergegeven in de afbeelding. 
 

2 ms  
 

4p 9 Leg uit of deze toon in het gebied van de actieve geluidsdemping (tussen 50 en 
1500 Hz) ligt. Bereken eerst de frequentie van het signaal en geef je conclusie. 
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Hond wordt olifant 
 
 
Honden worden vaak los vervoerd in 
een auto. Bij een botsing is dat erg 
gevaarlijk voor de hond en de 
bestuurder van de auto. 
De hond vliegt bij een botsing tegen 
de bestuurder voorin de auto. 
 
Op de foto zie je een botsproef met 
een verzwaarde speelgoedhond en 
een dummy (pop). 

 
botsproef zonder gordel 

 
Bij de botsproef rijdt een auto met constante snelheid van 13,9 m/s (50 km/h) 
voordat hij tegen een muur rijdt. 
 

2p 10 De auto heeft een massa van 645 kg. 
 Bereken de bewegingsenergie van de auto voor de botsing. 

 
1p 11 In welke energiesoort wordt die bewegingsenergie tijdens de botsing 

hoofdzakelijk omgezet? 
 

1p 12 Tijdens de botsing is de vertraging van de auto 228 m/s2. 
In welke tijd komt de auto tot stilstand? 
A 0,22 ms 
B   6,1 ms 
C    61 ms 
D  220 ms 
 

2p 13 Tijdens de botsing vliegt de hond naar voren. 
 Leg uit of de hond dan eenparig óf versneld óf vertraagd beweegt. 

 
3p 14 De hond botst tegen de dummy aan. We gaan ervan uit dat bij het raken van de 

dummy de hond ook een vertraging van 228 m/s2 ondervindt. De verzwaarde 
hond heeft een massa van 22 kg. 
De kracht waarmee de dummy bij de botsing de verzwaarde hond afremt, is 
volgens onderzoekers even groot als de zwaartekracht op een jonge olifant  
(5,0 · 103 N). 

 Laat met een berekening zien of dat klopt. 
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Bij een volgende botsproef krijgt de 
hond een veiligheidsgordel om. 
 

 
1p 15 Wat doet een veiligheidsgordel? 

A De veiligheidsgordel vergroot de kracht. 
B De veiligheidsgordel verkleint de botstijd. 
C De veiligheidsgordel verlengt de remweg. 
 
 
Het is ook mogelijk de hond in een 
‘bench’ (kooi) in de bagageruimte  
te vervoeren. 
De bench moet dan strak tegen  
de achterbank vastgezet zijn. 
Bij een botsing komt de hond dan met 
zijn zijkant tegen de brede kant  
van de bench. 
 
 

1p 16 Waarom is bij een botsing een bench ook veilig voor de hond? 
A De druk op de hond is dan klein. 
B De kracht op de hond is dan klein. 
C De vertraging van de hond is dan klein. 
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Gitaarconcert op windenergie 
 
Gitarist Jan Akkerman heeft in een weiland in Groningen een bijzonder concert 
gegeven.  
 

 
 
De energie voor zijn geluidsinstallatie is geleverd door een vlieger.  
Bij het stijgen van de vlieger rolt een touw uit die aan de vlieger vastzit.  
Door het uitrollen gaat een dynamo draaien waarbij energie wordt opgewekt. 
Met deze energie worden accu’s opgeladen. 
 

1p 17 Hoe heet de kracht waarmee het touw aan de vlieger trekt? 
A elektrische kracht 
B spankracht 
C veerkracht 
D windkracht 
 

3p 18 In de uitwerkbijlage staat een tekening met de richting van de kracht in het touw 
en de windkracht op een bepaald moment tijdens het oplaten. 

 Construeer in die tekening de resultante (nettokracht) van die twee krachten 
en noteer de grootte eronder. 
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2p 19 In de dynamo vindt een energieomzetting plaats. 
 Noteer in het schema op de uitwerkbijlage de energiesoort voor en na de 

energieomzetting. 
 

3p 20 Tijdens het oplaten (in 100 s) levert de wind 45 000 J energie aan de dynamo. 
De dynamo levert dan een gemiddeld vermogen van 360 W. 

 Bereken het rendement van de dynamo bij het oplaten. 
 

3p 21 In de accu’s is voor het concert 2,5 kWh energie opgeslagen. 
Jan Akkerman heeft apparatuur met een totaal vermogen van 6 kW gebruikt. 

 Bereken hoeveel minuten Jan Akkerman heeft kunnen spelen met de 
opgeslagen hoeveelheid energie.  
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Bovenleiding onder spanning 
 
Een bovenleiding wordt gebruikt om elektrische treinen van energie te voorzien. 
 

 
 
De bovenleiding hangt aan een constructie die is vastgemaakt aan een stalen 
balk. De onderkant van die stalen balk zit verzonken in een fundament. De 
bovenleiding is van koper. 
 

2p 22 Er zijn twee soorten krachten waartegen de verschillende onderdelen van de 
constructie bestand moeten zijn.  

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage in de juiste kolom kruisjes bij de 
reden(en) waarom er voor deze materialen is gekozen. 

 
1p 23 De koperen bovenleiding is goed bestand tegen krachten en weersinvloeden. 

Wat is de andere reden dat de bovenleiding van koper is gemaakt? 
A Koper heeft een kleine dichtheid. 
B Koper is een goede elektrische geleider. 
C Koper is een metaal. 
D Koper is verspaanbaar. 
 

2p 24 De constructie staat buiten in weer en wind. De stalen balk moet daarom tegen 
weersinvloeden beschermd worden.  

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruisje achter de mogelijke 
manier(en). 
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Langs de stalen balk hangt een contragewicht.  
Dit contragewicht wordt gebruikt om de bovenleiding strak te houden.  
 

3p 25 Het betonnen contragewicht heeft een massa van 500 kg. 
 Bereken hoeveel dm3 beton er voor het contragewicht is gebruikt. 

 
Het contragewicht zit met een kabel vast aan het grote wiel van het spantoestel. 
De bovenleiding zit vast aan een kleiner wiel. De wielen vormen één geheel en 
kunnen draaien om een draaipunt. In figuur 1 zijn de wielen vereenvoudigd 
weergegeven als schijven. 
Figuur 2 geeft de richting van de krachten en de afmetingen weer. 
 

bovenleiding
korte arm

draaipunt

contragewicht
500 kg

lange
arm

 

Fbovenleiding

Fz

20 cm

60 cm

figuur 1 figuur 2 
 

3p 26 Bereken met behulp van de gegevens in figuur 2 de grootte van de spankracht 
in de bovenleiding als het contragewicht stil hangt. 
 

4p 27 De bovenleiding krimpt ’s winters waardoor de bovenleiding het contragewicht 
5 cm omhoog trekt. 

 Bereken de arbeid die de kracht van de bovenleiding verricht. 
 

1p 28 Er is een nieuw model spantoestel. De schijf waar het contragewicht aan 
gemonteerd zit, is groter. Het kleine wiel is even groot, de rest van de 
constructie is hetzelfde. 
Wat gebeurt er door deze verandering met de kracht in de bovenleiding? 
A De kracht in de bovenleiding blijft gelijk. 
B De kracht in de bovenleiding wordt groter. 
C De kracht in de bovenleiding wordt kleiner.  
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Deurmat alarm 
 
Annet wil horen of iemand haar kamer binnenkomt. Als iemand op de deurmat 
stapt, moet een zoemer afgaan. Ze ontwerpt daarvoor een alarmsysteem. 
 

A

B

A
 

 
Annet verbindt de twee lagen van stof A met het alarmsysteem. 
Als iemand op de deurmat stapt, maken de twee lagen van stof A contact met 
elkaar via de openingen in stof B. Het geheel werkt als een schakelaar. 
 

2p 29 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage één kruisje achter elk materiaal om aan te 
geven of het geschikt is voor stof A óf voor stof B. 
 
Op de zoemer voor het alarmsysteem staat: 3,6 V; 15 mA.  
Deze zoemer kan Annet niet direct op een spanningsbron van 9 V aansluiten.  
Ze neemt daarom in serie met de zoemer een weerstand op in de schakeling. 
 

3p 30 Toon met een berekening aan dat de grootte van de weerstand die Annet moet 
gebruiken 360 Ω is. 
 
 

+
Ub = 9V

deurmat

360

 
 
het alarmsysteem 
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Als iemand bij het binnenkomen doorloopt, raakt hij de mat maar even aan.  
De zoemer maakt dan heel kort geluid. 
Annet wil het geluid langer horen en past de schakeling aan. Ze voegt een 
transistor en een condensator toe. Zie het schakelschema. 
 

deurmat

+
Ub = 9V

A
15 mA

 
 

2p 31 Over de werking van de transistor in deze schakeling staan op de uitwerkbijlage 
twee zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

4p 32 Als nu iemand op de deurmat stapt, maakt de zoemer 6 s geluid. Annet wil 
weten of de batterij snel leeg raakt. 
De batterij die ze gebruikt heeft een capaciteit van 220 mAh. 
Voor de capaciteit geldt de volgende formule: C = I · t. 
 Bereken na hoeveel keer op de deurmat stappen een volle batterij leeg zal 

zijn. 
 
 

Pagina: 423Voor 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).



 GT-0173-a-11-1-o 14 lees verder ►►►

Regelbare weerstand 
 
Jorien en Freek onderzoeken tijdens een practicum een parallelschakeling.  
Ze gaan na of een verandering van de weerstand in de ene stroomkring 
gevolgen heeft voor de stroomsterkte in de andere stroomkring. 
 

 
2p 33 Als spanningsbron gebruiken Jorien en Freek een voedingskastje dat de 

netspanning van 230 V~ omzet naar 12 V  .  
In het voedingskastje zit een transformator met aan de primaire kant een spoel 
met 400 wikkelingen. 
 Bereken het aantal wikkelingen van de secundaire spoel. 
 

1p 34 Welk onderdeel is zeker nodig om van wisselspanning een gelijkspanning te 
maken? 
 

 

 

 

transistor weerstand diode potentiometer
    

A B C D 
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Je ziet het schema van de schakeling die Jorien en Freek gebruiken.  
  

 

+
mA

120 mA

mA
80 mA

280

150

0-1000

12V

 
 

2p 35 In serie met de regelbare weerstand hebben Jorien en Freek een vaste 
weerstand van 280 Ω opgenomen. 

 Leg uit waarom ze de vaste weerstand niet weg mogen laten. 
 

3p 36 Bereken op welke waarde Jorien en Freek de regelbare weerstand hebben 
ingesteld. 
 

2p 37 Jorien en Freek stellen de regelbare weerstand in op een kleinere waarde. 
 Leg uit wat er met de stroomsterkte door de weerstand van 150 Ω gebeurt 

als de regelbare weerstand kleiner wordt gemaakt. 
 
 
 
 

einde  

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. 

GT-0173-a-11-1-o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2011-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Oorverdovend gesnurk 
 

1 en 2 Teken de grafiek van het geluidsniveau tegen de veilige tijdsduur. 
 

geluidsniveau
(dB)

tijd (minuut)

80

0 100

 
 

 3 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De frequentie blijft gelijk wordt hoger wordt lager . 

 

De geluidstrillingen worden geabsorbeerd versterkt . 

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Gedempt geluid 
 

 8 Zet achter elke grootheid één kruisje op elke regel in de juiste kolom. 
 
 blijft 

gelijk 
wordt 
groter 

wordt 
kleiner

de amplitude van tonen tussen 50 - 1500 Hz    

de frequentie van tonen tussen 50 - 1500 Hz    

de trillingstijd van tonen tussen 50 - 1500 Hz    

 
 

Gitaarconcert op windenergie 
 

 18 Construeer in de tekening de resultante van de kracht in het touw en de 
windkracht en noteer de grootte eronder. 
De schaal is 1 cm  100 N.  

 
 
 

Ftouw

Fwind

 
 
Fr = …………. N 
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 19 Noteer in het schema de energiesoort voor en na de energieomzetting bij de 
dynamo. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting 

……………………….… → ……………………….…   

 
 

Bovenleiding onder spanning   
 

 22 Zet in de tabel in de juiste kolom kruisjes bij de reden(en) waarom er voor deze 
materialen is gekozen. 
 

constructie bestand tegen 
trekkrachten 

bestand tegen 
drukkrachten 

koperen bovenleiding   

stalen balk   

 
 24 Zet in de tabel een kruisje achter de mogelijke manier(en) om de stalen balk 

tegen weersinvloeden te beschermen. 
 

schuren  

verspanen  

verven  

verzinken  

 
 

Deurmat alarm 
 

 29 Zet achter elk materiaal één kruisje of het geschikt is voor stof A óf stof B. 
 

materiaal stof A stof B 

rubber   

kunststof   

aluminium   
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 31 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

 basis  

Als iemand op de deurmat staat, loopt er een stroom door de collector .

 emitter  

 

collector naar basis 

basis naar collector 

collector naar emitter 
Daardoor gaat er een stroom lopen van 

emitter naar collector 

. 

 
 

einde  GT-0173-a-11-1-u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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 GT-0173-a-11-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
Tijdvak 2 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Turby 
 
 
Bert heeft een windmolen op zijn dak 
laten plaatsen. Dit is een speciaal 
voor in steden ontworpen windmolen, 
de Turby. 
Hiermee kan hij grotendeels in zijn 
elektrische energie voorzien. 
 

 de Turby windmolen 
 
Bij de Turby wordt een tabel geleverd met de opbrengst van de Turby bij 
verschillende windsnelheden. 
 

windsnelheid (m/s) opbrengst (W) 
  0       0 
  4     65 
  6   220 
10 1000 
12 1730 
14 2750 

 
1p 1 Vul in het diagram op de uitwerkbijlage de grootheid in langs de verticale as. 

Kies uit: 
− capaciteit 
− energie 
− spanning 
− stroom 
− vermogen 
 

3p 2 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de grafiek van de gegevens in de 
tabel. 

Pagina: 431Voor 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).



 GT-0173-a-11-2-o 3 lees verder ►►►

3p 3 Op een bepaalde dag wordt er 12 uur lang een windsnelheid gemeten van 
ongeveer 8 m/s. 

 Bereken met behulp van de grafiek hoeveel energie de Turby die 12 uur 
heeft geleverd. 

 
1p 4 Wat gebeurt er met de opbrengst als de windsnelheid tweemaal zo groot wordt? 

A Dan wordt de opbrengst van de Turby 2 x zo groot. 
B Dan wordt de opbrengst van de Turby 4 x zo groot. 
C Dan wordt de opbrengst van de Turby 6 x zo groot. 
D Dan wordt de opbrengst van de Turby 8 x zo groot. 
 

1p 5 Als het hard waait levert de Turby meer elektrische energie dan Bert nodig 
heeft. De Turby kan dan het overschot aan energie doorgeven aan het 
elektriciteitsnet. 
Welke grootheid moet dan bij zowel de Turby als het elektriciteitsnet gelijk zijn? 
A De spanning. 
B De stroomsterkte. 
C Het vermogen. 
 

1p 6 Bert heeft de Turby niet alleen aangeschaft om energiekosten te besparen maar 
ook vanwege het milieu. 

 Noem een milieuvoordeel van het gebruik van de Turby. 
 

Pagina: 432Voor 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).



 GT-0173-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

Met de Thalys naar Paris 
 
Ivo en Marleen willen voor een weekend naar Parijs. Zij kiezen als 
vervoermiddel voor de Thalys, de hogesnelheidstrein die dagelijks van 
Amsterdam naar Parijs gaat. De Thalys heeft een topsnelheid van 300 km/h.  
 

 
 

2p 7 Om het treinstel (4,25 ·105 kg) in beweging te zetten leveren de elektromotoren 
gemiddeld een kracht van 2,25 ·105 N. 

 Toon met een berekening aan dat de versnelling direct na het vertrek van de 
trein 0,53 m/s2 is. 

 
3p 8 Bereken hoe lang het duurt om met die versnelling de topsnelheid van 300 km/h 

te halen. Ga er van uit dat de versnelling constant is. 
 

1p 9 In werkelijkheid neemt de versnelling na vertrek langzaam af. 
Over de luchtwrijving én over de resulterende kracht op de trein in dat deel van 
de beweging staan op de uitwerkbijlage twee zinnen. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 
In een reisplanner vinden Ivo en Marleen de volgende gegevens: 
  

Afstand (km) Thalys 
       0 Amsterdam CS  17.23 uur vertrek 
   200 Brussel  20.23 uur aankomst 
   200 Brussel  20.33 uur vertrek 
   450 Paris Nord  22.13 uur aankomst 

 
3p 10 Bereken de gemiddelde snelheid van de Thalys tussen het vertrek uit Brussel  

en de aankomst in Paris Nord. 
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Ivo en Marleen zitten tegenover elkaar aan het raam.  
 

Brussel Paris Nord

 
Ivo en Marleen in de Thalys 

 
2p 11 De Thalys remt ineens flink af. 

 Geef aan wie wel en wie niet tegen de rugleuning wordt gedrukt en leg uit 
hoe dat komt. 
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Bed van karton 
 
David krijgt zijn broer te logeren. Omdat hij beperkte woonruimte heeft, koopt hij 
een bed van karton. Dat bed kan dan ’s avonds opgezet worden en overdag 
worden opgeborgen in de bergruimte. Lees de tekst van de advertentie. 
 
 
Logé’s en geen bed? 
Geen probleem. 
Koop het It-bed.   
 
Voordelen:  
- snel op te zetten 
- licht 
- makkelijk op te 

bergen 
  

 
 

 David met It-bed 
 

2p 12 In de advertentie staat een aantal voordelen van het kartonnen bed.  
In de tabel op de uitwerkbijlage staat een aantal materiaaleigenschappen. 

 Zet in die tabel kruisjes achter de eigenschappen van karton die bij dit bed 
een voordeel zijn.  

 
3p 13 David neemt het bed als een opgevouwen pakket mee uit de winkel.  

Het hele bed is gemaakt uit één plaat karton met een oppervlakte van 900 dm2 
en een dikte van 0,07 dm. De dichtheid van het karton is 0,40 kg/dm3. 

 Bereken de massa van het pakket in kg. 
 
 
Het bed is als een harmonica 
gevouwen.  
De stroken worden bij elkaar 
gehouden met twee banden door 
het karton heen. 
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2p 14 In de schematische tekening zie je hoe twee stroken met een band verbonden 
zijn. 

B

D

A C

E

band  
tekening van twee stroken met een stukje band 

 
In een strook en in de band werken krachten als iemand op het bed ligt. 

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage welke soort kracht dat is. 
 
David heeft een matras dat precies op de uitgevouwen bovenplaat past.  
 

bovenplaat

 
 

4p 15 In de bijsluiter van het bed staat dat de gevouwen kartonnen stroken een 
maximale druk verdragen van 180 N/cm2.  
De druk op de kartonnen stroken is 2,8 N/cm2 door het gewicht van de 
bovenplaat en het matras. De broer van David weegt 650 N. 
Als hij op het bed gaat zitten rust zijn gewicht op een oppervlak van 4,5 cm2 van 
de kartonnen stroken.  

 Laat met een berekening zien of de broer van David op het bed kan gaan 
zitten zonder dat het kapot gaat. Schrijf de conclusie op die uit je berekening 
volgt. 
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Lift 
 
Op scholen hoort een lift aanwezig te zijn waarvan leerlingen gebruik mogen 
maken wanneer ze geen trap kunnen lopen. 
 

 

 
lift  
personen/goederenlift 
max. aantal personen: 8 
hefhoogte: 6,8 m 
massa lege liftcabine: 685 kg  
massa contragewicht: 1000 kg 
 
liftmotor 
vermogen: 3700 W 
spanning: 230 V 

 
Het liftsysteem bestaat uit een liftcabine, een contragewicht en een liftmotor. 
De liftcabine hangt aan een kabel die over een vaste katrol loopt. Aan het 
andere eind van de kabel hangt een contragewicht.  
De liftmotor brengt het geheel in beweging. Gaat de liftcabine omhoog dan 
beweegt het contragewicht omlaag. 
 

2p 16 De liftcabine gaat naar de tweede verdieping. In de liftmotor wordt elektrische 
energie omgezet. 

 Vul in het schema op de uitwerkbijlage de juiste energiesoorten in die bij 
deze energieomzetting in de liftmotor ontstaan. 

 
3p 17 De lift gaat met een aantal leerlingen vanaf de begane grond naar de tweede 

verdieping op 6,8 m hoogte. We verwaarlozen de massa van de kabel. De 
massa van de liftcabine met leerlingen is 1085 kg. 

 Toon met een berekening aan dat daarbij de totale zwaarte-energie van het 
liftsysteem (met leerlingen) met 5780 J toeneemt. 

 
3p 18 De liftcabine doet er 7 seconden over om naar de tweede verdieping te gaan. 

Neem aan dat de liftmotor daarbij op maximaal vermogen werkt. 
 Bereken het rendement van de liftmotor. 
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Tuinlamp 
 
Er is tuinverlichting met een LED die automatisch aangaat als het donker wordt. 
 

 
de tuinlamp de onderdelen van de tuinlamp 

 
1p 19 Zo’n tuinlamp bestaat uit een zonnecel, een printplaat met elektronica-onder-

delen en een accu. 
 Wat is de functie van de zonnecel in deze schakeling? 

 

  
de printplaat de accu 

 
2p 20 Er is in de zonnecel van de tuinlamp sprake van een energieomzetting. 

 Noteer in de tabel op de uitwerkbijlage de juiste energiesoort voor en na de 
omzetting.  

 
Als het donker wordt daalt de spanning van de zonnecel. Dan zorgt de 
elektronica ervoor dat de LED aan gaat. 
 

2p 21 Gaat de LED aan, dan kan deze nog 8 uur licht geven met de energie uit de 
accu. 

 Toon met de gegevens op de accu aan dat bij een volle accu de 
stroomsterkte door de schakeling 75 mA is. 

 
2p 22 De twee weerstanden R2 (220 Ω) en R3 (560 Ω) op de printplaat zijn parallel 

geschakeld. 
 Bereken de vervangingsweerstand van R2 en R3. 

 
2p 23 De fabrikant heeft als lichtbron gekozen voor een LED. 

 Noem twee natuurkundige redenen waarom de fabrikant een LED heeft 
gebruikt in plaats van een gloeilampje. 
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Bevoorrading op zee 
 
Schepen van de Koninklijke Marine worden vaak op zee bevoorraad. De afstand 
tussen twee varende schepen wordt constant gehouden. Vervolgens wordt een 
stalen kabel tussen de schepen gespannen. Met behulp van een takel worden 
kisten met voorraad van het ene schip naar het andere schip getrokken. 
 

 
het overbrengen van voorraad  

 
1p 24 Een kist gevuld met pakken koffie (inhoud 2400 dm3) wordt overgebracht. Elk 

pak heeft een massa van 3 kg en een dichtheid van 0,5 kg/dm3. 
Hoeveel pakken koffie passen in deze kist? 
A 14 
B 400 
C 1600 
D 4800 
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De kist wordt met behulp van een takel overgetrokken. De takel bestaat uit 2 
vaste en 2 losse katrollen. Je ziet een tekening waarin alleen de lijnen voor het 
inhalen van de kist zijn weergegeven. 
 

1250 kg

 
het overtrekken van de kist 

 
1p 25 Hoeveel keer verkleint deze takel de benodigde kracht? 

A 2 keer 
B 4 keer 
C 6 keer 
D 8 keer 
 

2p 26 Er wordt 120 m touw binnengehaald bij het overbrengen van een kist. 
Gemiddeld is daarbij een kracht van 500 N nodig. 

 Bereken de arbeid die nodig is om de kist over te trekken. 
 

2p 27 Op de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van de kist die naar het 
andere schip wordt getrokken.  

 Toon met een berekening aan dat de krachtenschaal 1 cm  5 kN is. 

  
3p 28 Bepaal in de figuur op de uitwerkbijlage met een constructie de grootte van de 

spankracht in het rechterdeel van de kabel. Noteer die grootte onder de figuur. 
 

1p 29 Wat gebeurt er met de spankracht in de kabel als de afstand tussen de schepen 
kleiner wordt en de lengte van de kabel gelijk blijft? 
A De spankracht in de kabel blijft gelijk. 
B De spankracht in de kabel is gelijk aan de netto-kracht. 
C De spankracht in de kabel wordt groter. 
D De spankracht in de kabel wordt kleiner. 
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Ecobarrier 
 
Omwonenden van de Polderbaan bij Schiphol klagen over geluidsoverlast van 
vliegtuigen die landen en opstijgen.  
Zij ondervinden meer hinder van opstijgende vliegtuigen dan van landende 
vliegtuigen. Dit komt onder andere door het grondgeluid van taxiënde 
vliegtuigen. Grondgeluid heeft een lage frequentie. 
 

1p 30 Wat betekent frequentie? 
A aantal trillingen 
B aantal trillingen in een seconde 
C geluidssterkte 
D toonhoogte 
 
Bas staat buiten de hekken van de polderbaan het geluidsniveau van een 
opstijgende Airbus A320 te meten. 
 

 
de geluidsniveaumeter van Bas tijdens zijn meting 

 
2p 31 Leg aan de hand van zijn meetwaarde uit of Bas kans op gehoorbeschadiging 

heeft bij het uitvoeren van zijn meting. Gebruik het BINAS tabellenboek bij je 
antwoord. 
 
Eén van de mogelijke maatregelen is het aanleggen van een ecobarrier. 
 

 

 
Een ecobarrier is een soort 
tunnel die plat gelegd kan 
worden. 
Deze kan zeer dicht naast de 
start- en landingsbaan worden 
geplaatst. 

ontwerpschets van de ecobarrier 
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De omwonenden kunnen continu metingen volgen via http://www.geluidsnet.nl. 
In het volgende diagram zie je de meetresultaten van een week grafisch 
weergegeven. 
 

80

60

40

16 17 18 19 20 21 22

dB maximum

Legenda:

dB gemiddeld

geluidsniveau meetpunt mp145, Hoofddorp (2131MN)

 
 

2p 32 Leg uit wat het grootste geluidsniveau zou zijn geweest als door het plaatsen 
van een ecobarrier de geluidsoverlast met 9 dB afneemt. 
 

2p 33 Een daling van 3 dB betekent een halvering van de geluidsenergie. 
Door het plaatsen van een ecobarrier neemt de geluidsoverlast met 9 dB af. 

 Bereken welk deel van de geluidsenergie dan overblijft. 
 
 
Voordat er vliegtuigen op de 
polderbaan kunnen landen, wordt 
een ecobarrier voor de veiligheid 
plat gelegd.  
Hierdoor hebben de omwonenden 
tijdelijk geen bescherming tegen de 
geluidshinder. 
 

het frame van de ecobarrier 
 

1p 34 Waar wordt geluidshinder door een ecobarrier bestreden? 
A bij de bron 
B in de tussenstof 
C bij de ontvanger 
 

2p 35 Noem twee andere maatregelen die de geluidshinder voor omwonenden kunnen 
verminderen. 
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Goed(koop) wegen 
 
Op het postkantoor kreeg Ypke gratis een kartonnen brievenweger mee. 
Daarmee kan hij eenvoudig zelf bepalen hoeveel porto hij op een brief moet 
plakken. 
 

brief van 25 g in de gleuf van 20 g brief van 18 g in de gleuf van 20 g 
 
De brievenweger werkt als volgt: 
 
− Stop de brief in de buitenste gleuf (20 g). 
− Kantelt de briefweger niet dan is de brief lichter dan 20 g. 
− Kantelt de briefweger wel dan is de brief zwaarder dan 20 g. Stop de brief in 

een volgende gleuf, net zolang tot de briefweger niet meer kantelt. 
 
Je ziet een vereenvoudigde tekening van deze brievenweger. 
 

zwaartepunt

draaipunt 100 g 50 g

gleuven

20 g

5,0 cm

11,0 cm
 

 
1p 36 Waarom ligt het zwaartepunt niet in het midden van de brievenweger? 
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2p 37 De gleuf voor brieven van 20 g zit verder van het draaipunt dan de gleuf voor 
brieven van 50 g. 

 Leg met het begrip moment uit waarom de gleuf voor lichtere brieven verder 
van het draaipunt zit dan de gleuf voor zwaardere brieven. 

 
4p 38 Ypke wil een brief (25 g) posten en plaatst die in de gleuf van 20 g.  

De brievenweger zelf heeft een massa van 24 g. 
 Laat met een berekening zien dat de brievenweger kantelt. Gebruik bij je 

berekening de momentenwet. 
 
 

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. 

GT-0173-a-11-2-o* einde  
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2011-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

Turby 
 

 1,2 en 3  Vul langs de verticale as op de stippellijn de grootheid in. 
Teken in het diagram de grafiek van de gegevens in de tabel. 
 
.............

(W)

windsnelheid (m/s)
0

 
 
 

Met de Thalys naar Paris 
 

 9 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

De luchtwrijving op de trein neemt na het vertrek af toe . 

 

De resulterende kracht op de trein blijft gelijk neemt af neemt toe .

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Bed van karton 
 

 12 Zet in de tabel een kruisje achter de materiaaleigenschappen die bij dit bed een 
voordeel zijn.  
 
materiaaleigenschappen 

brandveilig  

goede warmte isolator  

goede warmtegeleider  

recyclebaar  
 

 14 Zet in de tabel welke soort kracht er werkt. 
 
In strook A - B werkt een  

In band D - E werkt een  
 
 

Lift 
 

 16 Zet in het schema de juiste energiesoorten die ontstaan na de omzetting van de 
elektrische energie in de liftmotor. 
 

elektrische energie → ………………….. + ………………….. 

 
 

Tuinlamp 
 

 20 Noteer de juiste energiesoort voor en na de energieomzetting in de zonnecel. 
 

voor de energieomzetting  na de energieomzetting 

…………………………….. → …………………………….. 
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Bevoorrading op zee 
 

 27 en 28 Bepaal in de figuur met een constructie de grootte van de spankracht in het 
rechterdeel van de kabel. Noteer die grootte onder de figuur. 

 
Krachtenschaal 1 cm  5 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 

1250 kg

Fz

 
 
 
Fspan = ……..…. N 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0173-a-11-2-u* 

Pagina: 447Voor 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).



GT-0173-a-10-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 25 mei

13.30 - 15.30 uur

Pagina: 448Voor 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).



 GT-0173-a-10-1-o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Leven van zon en wind op Curaçao 
 
Op Curaçao wordt op verschillende manieren elektrische energie opgewekt. Het 
merendeel van de energie wordt opgewekt met aardolie. De verbrandingsgassen 
die daarbij ontstaan zijn slecht voor het milieu. 
 

1p 1 Noem een ander nadeel van het gebruik van aardolie als energiebron. 
 
Windmolens worden ingezet als bron van duurzame energie en als proef worden 
zonnepanelen gebruikt. 
 
 
Er zijn twee windmolenparken op Curaçao. 
Gemiddeld leveren de windmolens 130 MWh 
elektrische energie per dag. 
Deze energie is voldoende om 6000 huishoudens 
van elektrische energie te voorzien. 

 
1p 2 Hoeveel kWh gebruikt één huishouden gemiddeld per dag op Curaçao?  

A 2,2 kWh 
B 22 kWh 
C 2,2.102 kWh 
D 2,2.104 kWh 
 

3p 3 Op beide parken staan samen 30 windmolens. 
 Bereken het gemiddeld vermogen van één windmolen. 

 
2p 4 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruisje achter de vorm van energie voor 

en na de energieomzetting van de windmolen. 
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Op Curaçao is een proef gestart met zonne-energie. Het dak van het 
elektriciteitsbedrijf Aqualectra is bedekt met zonnepanelen. 
 

  
 
Het maximale stralingsvermogen dat de zon aan deze panelen kan leveren is 
114 kW. De zonnepanelen hebben een rendement van 17,5%. 
 

2p 5 Bereken het maximale elektrische vermogen van deze zonnepanelen.  
 

1p 6 Deze zonnepanelen voorzien op Curaçao veel minder huishoudens van energie 
dan de windmolens.  

 Noem een voordeel van het gebruik van de windmolens vergeleken met 
zonnepanelen. 

 

Zonnepanelen op het dak van Aqualectra. 
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Telefoonoplader 
 
Mobiele telefoons zijn voorzien van een accu. De accu kun je opladen met een 
oplader. In de afbeeldingen hieronder zie je zo’n oplader en het bijhorende 
typeplaatje. 
 

 

 
 

 

 
1p 7 Op het typeplaatje staat een aantal symbolen. Een daarvan geeft aan dat deze 

oplader dubbel geïsoleerd is. 
 Teken op de uitwerkbijlage dat symbool. 

 
Deze oplader werkt op het lichtnet. Je ziet hieronder een deel staan van het 
typeplaatje. 
 
I = input (primair) 
O = output (secundair) 
 

 

In de oplader zit een transformator. 
 

4p 8 Leg uit of de transformator ideaal is. Bereken daartoe eerst het secundair 
vermogen van de transformator. 
 
In de oplader zit een printplaat. Daarop zitten een aantal elektronicaonderdelen. 
Zonder deze elektronica is de spanning die de transformator levert niet geschikt 
om de accu van de telefoon op te laden. 
 

1p 9 In de uitwerkbijlage staat een zin over de elektronica. 
 Omcirkel in deze zin de juiste mogelijkheden. 
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In de volgende figuren zie je een tweetal aanzichten. 
 

 
 

2p 10 Zet in de tabel in de uitwerkbijlage de nummers 1, 2 en 3 bij het juiste 
onderdeel. 
 
Op de printplaat zit een aantal weerstanden.  
Twee weerstanden zijn parallel aangesloten (zie 
cirkel).  
R3 =  120 kΩ 
R4 =  180 kΩ 
 

2p 11 Bereken de vervangingsweerstand van R3 en R4. 
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Geluidssnelheid 
 
Sara wil de snelheid van het geluid in lucht bepalen. Zij doet dit met behulp van 
een computer en twee geluidssensoren. 
 

 

 
Een luidspreker die aangesloten is op een toongenerator staat vlak bij 
geluidssensor 1.  
De toongenerator geeft een geluidspuls. Dit geluid start automatisch de meting 
voor beide sensoren. 
Op het beeldscherm ziet Sara de grafieken van beide sensoren. Zie de grafieken 
hiernaast. 
 
 

een opstelling voor het bepalen van de geluidssnelheid 
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3p 12 Bepaal met één van de grafieken de frequentie van de gebruikte toon. 

 
Bij de linker grafiek is de meting op tijdstip “0” gestart. 
Bij de rechter grafiek zie je dat het signaal pas na enige tijd door de sensor 
wordt waargenomen. 
 

1p 13 Waarom lukt het meten van deze tijd niet met een stopwatch? 
 

2p 14 In de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de grafieken. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
De geluidssensoren staan precies één meter uit elkaar.  
Met dit gegeven en de meetresultaten van beide sensoren kan Sara de 
geluidssnelheid berekenen. 
 

3p 15 Bereken de geluidssnelheid die Sara zal vinden. 
 

1p 16 Sara wil de geluidssnelheid nauwkeuriger bepalen. 
Wat moet Sara dan doen? 
A de afstand tussen de sensoren vergroten 
B de toongenerator harder zetten 
C de toongenerator tussen de sensoren zetten 
D gevoeliger sensoren gebruiken  
 

grafiek van sensor 1 grafiek van sensor 2 
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Effecten bumperkleven 
 
Bumperkleven houdt in dat een auto erg 
dicht op zijn voorganger rijdt.  
Als de bestuurder in de voorste auto 
dan plotseling remt, heb je te weinig tijd 
om te reageren en op tijd tot stilstand te 
komen.  
Bumperklevers worden soms verplicht 
tot het volgen van een gedragscursus. 
Ze worden daarbij bewust gemaakt van 
de gevolgen van het te dicht rijden op 
een voorganger.  

 
In de tabel zie je de reactieafstanden bij verschillende snelheden onder ideale 
omstandigheden. 
 
snelheid (km/h) 30 50 70 80 100 120 

reactieafstand (m) 9 15 21 24 30 36 
 

4p 17 Teken in het diagram op de uitwerkbijlage een grafiek van de reactieafstand 
tegen de snelheid. 
 

1p 18 Wat verstaan we onder de reactieafstand? 
 

1p 19 Welk van de volgende factoren heeft invloed op de reactieafstand? 
A staat van de banden 
B staat van de bestuurder 
C staat van de remmen 
D staat van het wegdek 
 

3p 20 Bereken met de gegevens uit de tabel de reactietijd onder ideale 
omstandigheden. 
 
Bij een remtest krijgt een auto met een massa van 1120 kg een vertraging van 
4,5 m/s2. 

2p 21 Bereken de remkracht op de auto tijdens het remmen. 
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Sloop goedkoop 
 

 
 

Bij de sloop van een gebouw wordt een 
zware ijzeren kogel gebruikt met een 
massa van 1800 kg. 
 
 

2 m

 
 

slopen met een sloopkogel 
 
Een elektromotor trekt de kogel uit zijn evenwichtsstand. Hij komt daardoor 2 m 
hoger te hangen. We verwaarlozen de luchtweerstand. 

 
2p 22 Laat met een berekening zien dat de toename van de zwaarte-energie 36 000 J 

is. 
 

3p 23 In de uitwerkbijlage zie je een vereenvoudigde schematische tekening van de 
kogel die uit zijn evenwichtsstand is getrokken en in zijn uiterste stand hangt. 

 Bepaal met een constructie in de figuur op de uitwerkbijlage de grootte en 
richting van de spankracht in de kabel. Noteer die grootte onder de tekening. 

 
De kogel beweegt na het loslaten met toenemende snelheid. 
 

1p 24 Welke energievorm(en) heeft de kogel als deze 1 m is gedaald? 
A alleen bewegingsenergie 
B alleen zwaarte-energie 
C bewegingsenergie en zwaarte-energie  
D elastische energie en bewegingsenergie  
 

3p 25 Bereken met welke snelheid de kogel de muur van het gebouw raakt. 
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Puntenslijpers 
 

 

Jannick krijgt van zijn docent twee 
puntenslijpers.  
Eén is van magnesium en één van aluminium. 
 
De opdracht is om te achterhalen van welk 
materiaal elke puntenslijper is gemaakt. 
 

1 2 
 

2p 26 Jannick heeft een magneet tot zijn beschikking. 
 Leg uit of hij daarmee het verschil kan maken tussen de magnesium en de 

aluminium puntenslijper. 
 
Om te onderzoeken van welk materiaal elke puntenslijper is gemaakt gaat hij de 
dichtheid bepalen. Hij gebruikt een maatcilinder en een bovenweger. 
 

1p 27 Jannick begint met het losschroeven van het mesje. 
 Geef een reden voor het verwijderen van het mesje. 

 
1p 28 Hij doet wat water in een maatcilinder.  

Zie de figuur hiernaast. 
 
Wat zal Jannick aflezen? 
A 69 mL 
B 74 mL 
C 78 mL 
D 80 mL 
 

100

80

60

FORTUNA
W. - GERMANY
100:2
ml In 20 C

 
 

3p 29 Wat moet Jannick nog doen om het volume van een puntenslijper te bepalen? 
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De gegevens die Jannick verzamelt, staan in de onderstaande tabel. 
 
puntenslijper massa (g) volume (cm3) 

1 5,2 3,0 

2 6,8 2,5 
 

3p 30 Leg aan de hand van een berekening uit welke puntenslijper van aluminium is. 
 
 

Aanhangfiets 
 
Reina heeft een aanhangfiets gekocht om haar zoontje Paul te leren fietsen. 
De fiets kan aan een gewone fiets worden gekoppeld. 
 

 
 
In de tekening is een aantal punten aangegeven. 
Punt A is het draaipunt, in B werkt een zwaartekracht op Paul van 280 N en punt 
C is het bevestigingspunt. 
 

3p 31 Bepaal met behulp van de figuur hoe groot de kracht in het bevestigingspunt C 
is door de zwaartekracht op Paul. Gebruik hiervoor de afstanden in de foto. 
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Supersnelle TGV verbreekt record 
 

 
  
Op 3 april 2007 bereikt de Franse hogesnelheidstrein TGV V150 een 
recordsnelheid van 574,8 km/h. Om die snelheid te halen is de V150 een TGV 
die speciaal voor deze recordpoging is aangepast. 
 

2p 32 Hieronder zie je vier plaatjes met enkele aanpassingen bij de V150.  
 

 
beter gestroomlijnd 

 
minder stroomafnemers 

 
extra motoren 

 
bovenkant afgedekt met platen 

 
 Laat door middel van een kruisje in de tabel op de uitwerkbijlage zien op 

welke grootheid elke aanpassing effect heeft.  
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De naam V150 staat voor een snelheid (V = vitesse) van 150 m/s. De snelheid 
die de trein ten minste moet hebben voor een nieuw record. 
 

3p 33 Na de start bereikt de V150 in 3 minuten een snelheid van 88,3 m/s. 
 Bereken de gemiddelde versnelling van de trein. 

 
De versnelling wordt na die eerste drie minuten merkbaar kleiner. De 
aandrijfkracht van de motoren blijft constant. 
 

1p 34 Wat kun je zeggen over de luchtwrijving en de resulterende kracht bij 
toenemende snelheid?  
 

 de luchtwrijving de resulterende kracht 
A  neemt af  wordt kleiner 
B  neemt af  wordt groter 
C  neemt toe  wordt kleiner 
D  neemt toe  wordt groter 
 
De trein rijdt op een aangepast TGV-traject van Parijs naar Straatsburg (afstand 
450 km). In het plaatje hieronder zie je het traject (dikke lijn) en de plaats waar 
het record gehaald is. 
 

 
 

4p 35 De elektromotoren leveren een gemiddeld vermogen van 1,96.104 kW.  
De topsnelheid wordt bereikt in 12 minuten en 42 seconden. 

 Bereken de kosten aan elektrische energie om de topsnelheid te bereiken. 
1 kWh kost € 0,22. 

 
Aan het eind van het traject mocht de snelheid van de TGV niet meer toenemen. 
 

2p 36 Leg uit waarom de snelheid van de trein niet meer toe mocht nemen. Gebruik in 
je uitleg de grootheden bewegingsenergie en remweg. 
 

1p 37 Naast de snelheid zijn er nog een aantal grootheden die een rol spelen om de 
trein voor het eind van het traject tot stilstand te brengen. 

 Noem één van deze grootheden. 
 
 
 

einde  GT-0173-a-10-1-o* 

Bronvermelding 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2010-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Leven van zon en wind op Curaçao 
 

 4 Zet in de tabel een kruisje achter de vorm van energie voor en na de 
energieomzetting van de windmolen. 
 

voor de omzetting na de omzetting 
bewegingsenergie  bewegingsenergie  

chemische energie   chemische energie   

elektrische energie  elektrische energie   

zwaarte energie  

 

zwaarte energie  

 
 

Telefoonoplader 
 

 7 Teken het symbool waaruit blijkt dat de oplader dubbel geïsoleerd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 Omcirkel de juiste mogelijkheden. 
 

gelijkspanning 
De elektronica zorgt er voor dat 

wisselspanning 
wordt 

 
gelijkspanning 

omgezet naar 
wisselspanning 

. 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 10 Zet de nummers 1, 2 en 3 bij het juiste onderdeel. 
 
transistor  

condensator  

weerstand  
 
 

Geluidssnelheid 
 

 14 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

groter dan 

gelijk aan Bij de grafiek van sensor 1 is de amplitude 

kleiner dan 

die bij sensor 2. 

   

hoger dan 

gelijk aan Bij de grafiek van sensor 2 is de frequentie 

lager dan 

die bij sensor 1. 

 
Effecten bumperkleven 

 
 17 Teken in het diagram de grafiek van de reactieafstand tegen de snelheid. 

 

0
snelheid (km/h)

reactieafstand (m)
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Sloop goedkoop 
 

 23 Bepaal met een constructie de grootte en richting van de spankracht in de kabel. 
Noteer de grootte onder de tekening. 
 
 

Fz = 18 kN

kabel

 
 
 
Fspan = ………. kN 
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Supersnelle TGV verbreekt record 
 

 32 Laat door middel van een kruisje zien op welke grootheid elke aanpassing effect 
heeft. 
 
aanpassingen aandrijfkracht luchtwrijving 

beter gestroomlijnd   

minder stroomafnemers   

extra motoren   

bovenkant afgedekt met platen   
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0173-a-10-1-u* 
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GT-0173-a-10-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

13.30 - 15.30 uur

Pagina: 465Voor 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).



 GT-0173-a-10-2-o 2 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Ding dong 
 
 
 
 
 
Anneke en Jan hebben naast hun voordeur twee 
drukschakelaars. De bovenste is voor volwassenen 
en de onderste voor kinderen. 
Als één van de twee schakelaars wordt ingedrukt,  
gaat de bel. 
 

 
Je ziet een deel van het schakelschema. 
Dit schakelschema staat ook in de uitwerkbijlage. 
 

+

- 6 V

bel

 
 

2p 1 Maak het schakelschema in de uitwerkbijlage compleet. 
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In het huis van Jan en Anneke hangt een ‘ding-dong-bel’ met twee buizen eraan. 
 
Lees de beschrijving van de werking van deze bel. 
 
 
Als je op één van de schakelaars drukt, loopt er een stroom door de spoel. 
Daardoor gaat de staafmagneet met metalen stift één keer naar links en stoot 
tegen buis 1 (ding).  
Na het loslaten van de drukschakelaar wordt de magneet met stift door de veer 
naar rechts getrokken en stoot tegen buis 2 (dong). 
In de handleiding van de bel staat een vereenvoudigde tekening van deze bel 
met één drukschakelaar. 
 
 

N Z

+-
6 V

veer

magneetspoel

1

2  
  vereenvoudigde tekening 
 
 

1p 2 Een vriendin van Anneke komt aan de deur. Zij drukt de schakelaar in. 
Welke magnetische pool ontstaat er aan de rechterkant van de spoel? 
 

2p 3 De magneet met stift beweegt door de spoel en raakt buis 1. Er klinkt een “ding”. 
Over de beweging staat op de uitwerkbijlage twee zinnen.  

 Omcirkel in die zinnen de juiste mogelijkheden. 
 

2p 4 Bij het loslaten van de drukschakelaar is er sprake van een energieomzetting in 
de veer. 

 Noteer in de zin op de uitwerkbijlage de juiste vormen van energie. 
 

2p 5 Na het loslaten van de drukschakelaar hoort de vriendin van Anneke de “dong”. 
 Leg uit of er bij de “dong” gebruik wordt gemaakt van elektrische energie. 

 
2p 6 Jan sluit de bel aan op het lichtnet. 

 Kruis in beide tabellen op de uitwerkbijlage aan, waar hij op moet letten bij 
het juist aansluiten van deze bel. 
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Stille ringtone 
 
Ypke komt tijdens het surfen op internet een pop-up advertentie tegen. 
 

 
 
De stille ringtone is een toon van 17 000 Hz. 
 

1p 7 Waar staat de eenheid hertz (Hz) voor? 
A aantal trillingen per seconde 
B de tijdsduur van een trilling 
C toonhoogte 
D trillingen 
 
Na het downloaden wil Ypke nagaan of de ringtone echt 17 000 Hz is. 
 

1p 8 Hoe heet het apparaat waarmee hij dat kan doen? 
A een decibelmeter 
B een geluidssensor 
C een oscilloscoop 
D een toongenerator 
 
Hieronder zie je het resultaat. 
 

1
0,5

0,2
0,1

5 0,05
2

ms/ hokje

 
 

3p 9 Bepaal of deze stille ringtone inderdaad 17 000 Hz is. 
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Ypke wil meer weten over de stille ringtone. Hij komt het volgende diagram 
tegen. 
 

0,25 0,5 1 2 3 4 6 8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

gehoor-
drempel

(dB) leeftijd
(jaar)

15
20
25
30

35

40

45

50

55

60

65

70

frequentie (kHz)  
 

1p 10 Ypke is 15 jaar oud. In de grafiek leest hij af dat hij een toon van 6 kHz al hoort 
bij een geluidsniveau van 3 dB. 

 Bepaal welk geluidsniveau zijn opa van 65 jaar nodig heeft om een toon van 
6 kHz te kunnen horen. 

 
1p 11 In de advertentie staat dat mensen boven de 32 jaar de toon niet horen. 

 Van welk principe wordt gebruik gemaakt bij een stille ringtone? 
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Bungeejump 
 
In de film Goldeneye springt geheim agent James Bond met een rubberen koord 
om zijn middel van een hoge dam. 
 

  
 
Hieronder zie je een tekening van de bungeejump van James in zeven 
opeenvolgende situaties. 
In situatie 1 staat James op de rand van de dam. 
Bij situatie 3 eindigt de vrije val. Daarna begint het rubberen koord op spanning 
te komen. 
Bij situatie 5 is het koord maximaal uitgerekt. 
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De massa van James is 75 kg. Tijdens de val mag je de luchtwrijving en het 
gewicht van het koord verwaarlozen. 
 

2p 12 Toon met een berekening aan dat de zwaarte-energie tijdens de vrije val met 
112,5 kJ is afgenomen. 
 

3p 13 Bereken de snelheid die James aan het einde van zijn vrije val heeft. 
 

3p 14 Tijdens de bungeejump verandert de grootte van een aantal soorten energie. 
We vergelijken situatie 3 met situatie 5. 
In de uitwerkbijlage staan drie zinnen over die situaties. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

3p 15 Tijdens de bungeejump verandert de richting van de resulterende kracht op 
James. Hieronder zie je drie afbeeldingen van James waarin de resulterende 
kracht (Fr) is weergegeven. 
 

 
 
Over de richting van de resulterende kracht staan op de uitwerkbijlage drie 
zinnen. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Regenmelder 
 
Wilma laat haar was buiten drogen. 
Ze wil met een geluidssignaal in huis 
gewaarschuwd worden als het gaat 
regenen. 
Haar man Fred bedenkt daarvoor een 
oplossing. 
 

 
 
Zijn eerste ontwerp ziet er als volgt uit: 
 

+ -
6 V

contact pennen

 
1p 16 Als Fred de contactpennen tegen elkaar brengt, geeft de luidspreker geen 

geluid. 
 Waarom maakt de luidspreker geen geluid? 

 
Fred vervangt de luidspreker door een zoemer. Als hij nu de contactpennen 
tegen elkaar brengt, gaat de zoemer wel af. 
Hij zet de contactpennen in een beker met (regen)water. 
De zoemer gaat niet af. 
 

1p 17 Hoe komt het dat de zoemer niet af gaat? 
A De weerstand van het water is te groot. 
B De weerstand van het water is te laag. 
C De zoemer moet parallel aan de spanningsbron staan. 
D De zoemer moet links van de spanningsbron staan. 
 

Bakje met contactpennen 
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Fred maakt een tweede ontwerp.  
 

+
-6 V

 
 
 
Als er nu (regen)water in de beker staat, geeft de zoemer geluid. 
 

2p 18 In de uitwerkbijlage staat over deze schakeling een aantal zinnen.  
 Omcirkel in de zinnen de juiste mogelijkheden. 

 
1p 19 Fred wil in het systeem een LED opnemen om te kunnen zien of de batterij 

voldoende spanning geeft. De LED moet branden, ook al zit er nog geen water 
in de beker. 

 Welk van de volgende ontwerpen geeft het gewenste resultaat? 
 

 

+
-6 V

 

 

+
-6 V

 
 

A B 
 

+
-6 V

 
 

 

+
-6 V

 

C D 
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Segway 
 
De Segway is een elektrisch 
aangedreven tweewieler. 
 
Door met je lichaam voorover te 
hellen gaat de Segway rijden.  
Hij stopt als je weer terug buigt.  
 
Wil je van richting veranderen? 
Leun opzij en hij gaat de bocht 
om. rijden met de Segway 
 
Hieronder zie je drie tekeningen. In elke tekening is het massamiddelpunt 
(zwaartepunt) van de bestuurder met een stip aangegeven.  
 
   

A B C 
 

1p 20 In welke tekening is het massamiddelpunt van de bestuurder juist aangegeven?  
 
Om op de openbare weg te mogen rijden, is de Segway uitgebreid getest.  
Verschillende bestuurders reden met een snelheid van 20 km/h. 
Ze maakten een noodstop met een stopafstand tussen 4,6 en 6,5 m. 
 

1p 21 Geef een reden waarom de stopafstanden verschillend zijn? 
 

3p 22 De remvertraging mag bij de Segway niet kleiner zijn dan 4,0 m/s2 bij een 
maximumsnelheid van 20 km/h. Een bestuurder stond in 1,2 s stil. 

 Laat met een berekening zien of de Segway aan de eis voldoet. 
 

1p 23 In de handleiding bij de Segway staat het advies een helm te dragen. Dat 
vergroot de veiligheid. 
Het dragen van een helm vergroot een aantal waarden die een rol spelen tijdens 
een botsing. 

 Noem een van de grootheden die vergroot wordt. 
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Klimwand 
 
 
 
 
 
 
Maurice oefent graag op een klimwand. 
In de afbeelding zie je hoe Maurice tegen de wand 
leunt. 
 

 
 
Op Maurice werkt een aantal krachten. In de uitwerkbijlage zie je een 
schematische tekening waarin de zwaartekracht en de spankracht zijn gegeven. 
De massa van Maurice met klimmateriaal is 45 kg. 
 

1p 24 Wat kun je zeggen als je de spankracht in het klimtouw vergelijkt met het 
gewicht van Maurice? 
A De spankracht is kleiner dan het gewicht van Maurice. 
B De spankracht is gelijk aan het gewicht van Maurice. 
C De spankracht is groter dan het gewicht van Maurice. 
 

2p 25 Bepaal de krachtenschaal van de schematische tekening op de uitwerkbijlage. 
 

3p 26 Construeer in de figuur op de uitwerkbijlage de kracht van Maurice op de wand. 
Zet de grootte van de kracht eronder. 
 

1p 27 Maurice laat zich een stuk naar beneden zakken. De hoek van het klimtouw met 
de wand verandert hierdoor. De afstand tussen Maurice en de muur blijft gelijk. 
Wat kun je nu zeggen over de spankracht in het klimtouw vergeleken met de 
beginsituatie? 
A De spankracht blijft gelijk. 
B De spankracht wordt groter. 
C De spankracht wordt kleiner. 
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Practicum met blokjes 
 
Bij een practicum over blokjes en evenwicht krijgen Joke en Martin een messing 
en een houten blokje. 
De leerkracht zet ze voor hen op tafel. 
 

  
de blokjes op de tafel het messingblokje op de bovenweger 

 
Joke en Martin hebben de beschikking over een bovenweger en een liniaal van 
50 cm. Ze bepalen daarmee de massa van beide blokjes en de oppervlakte van 
het grondvlak.  
 

 massa (g) oppervlakte grondvlak (cm2) 

messing blokje 100,0   4,0 

houten blokje 140,6 34,0 
 

1p 28 Hoe groot is het gewicht van het messing blokje? 
 

3p 29 Joke en Martin bepalen van welke houtsoort het houten blokje is gemaakt. Ze 
meten de hoogte van het blokje en vinden 5,3 cm. 

 Bepaal van welke houtsoort dit blokje is gemaakt. Bereken daartoe eerst de 
dichtheid van het blokje. 
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Martin maakt met behulp van de liniaal een evenwichtsbalk. Joke zet vervolgens 
beide blokjes erop. Zie de foto’s hieronder. 
 

  
in evenwicht zonder blokjes in evenwicht met blokjes 

 
3p 30 Laat met een berekening zien op welke afstand van het draaipunt Joke het 

houten blokje neer moet zetten om de liniaal in evenwicht te brengen. 
 
Martin zegt dat het verschil maakt voor het evenwicht, als het messing blokje op 
zijn lange kant wordt gelegd. Het houten blokje (rechts) blijft op dezelfde plaats. 
 

  
korte kant lange kant 

 
2p 31 Je ziet drie tekeningen van mogelijke eindsituaties van de evenwichtsbalk. 

 
 

   

A  B C 
 

 Leg uit welke tekening de juiste eindsituatie weergeeft en gebruik bij je uitleg 
het woord massamiddelpunt. 
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Mobiel lanceerplatform 
 

 
Voor het verplaatsen van de spaceshuttle 
van de hangar naar de lanceerplaats wordt 
een reusachtig platform gebruikt.  
 
Gegevens van het platform: 
 
massa (met shuttle) 6,22 · 106 kg 
totale aandrijfkracht 
van het platform 3,2 MN 

vermogen van één 
generator 750 kW 

aantal generatoren 4 
 
De afstand van de hangar naar het 
lanceerplatform is 6,8 km. 
Het verplaatsen naar het platform gebeurt 
met een gemiddelde snelheid van 
0,9 km/h. 

 lanceerplatform onderweg 
 

2p 32 Toon met een berekening aan dat het verplaatsen van de shuttle ongeveer 
7,6 uur duurt. 
 

1p 33 Waarom heeft het platform zulke enorme rupsbanden? 
A Om de druk onder de rupsbanden te vergroten. 
B Om de druk onder de rupsbanden te verkleinen. 
C Om het gewicht van het platform op de ondergrond te vergroten. 
D Om het gewicht van het platform op de rupsbanden te verkleinen. 
 

3p 34 Bereken de arbeid die voor het verplaatsen nodig is. 
 

2p 35 Het verplaatsen van het platform duurt 7,6 uur. 
 Toon met een berekening aan dat de generatoren bij de verplaatsing 

22 800 kWh energie leveren.  
 
De benodigde elektrische energie voor deze generatoren wordt geleverd door 
dieselmotoren. Deze verbranden tijdens het verplaatsen 7,6 · 103 liter (dm3) 
dieselolie. 
 

4p 36 Bereken met behulp van BINAS tabel 18 het rendement van de dieselmotoren. 
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Airbus 
 
De airbus A380 van Air France-KLM kan maar liefst 555 personen en hun 
bagage vervoeren. Er kan dus veel lading in de lucht worden meegenomen. 
 

 
De romp en de vleugels van deze airbus zijn gemaakt van aluminium 
 

2p 37 Noem 2 stofeigenschappen die aluminium geschikt maken voor deze 
onderdelen. 
 

1p 38 Bij de productie van de airbus wordt geen zuiver aluminium gebruikt, maar een 
legering. 

 Wat is een legering? 
 

3p 39 De tanks van de Airbus zitten in de vleugels. Als de tanks gevuld zijn bevatten 
ze 310 m3 kerosine (vliegtuigbrandstof). De dichtheid van kerosine is 
0,80 kg/dm3. 

 Bereken de massa van deze hoeveelheid kerosine. 
 
De airbus vliegt op 10 km hoogte. De buitentemperatuur is op die hoogte -55 oC. 
Hierdoor koelt de kerosine in de tanks sterk af. 
 

2p 40 In de uitwerkbijlage staat een tabel over het gevolg van het afkoelen van de 
kerosine bij het stijgen. 

 Geef in de tabel met een kruisje aan hoe de lage temperatuur de genoemde 
grootheden beïnvloedt. 

 
1p 41 De airbus vliegt boven de wolken. Door de lage buitentemperatuur vindt er 

ijsafzetting plaats op de vleugels. 
Over deze situatie staat in de uitwerkbijlage een zin. 

 Maak die zin compleet. 
 

 
. 

einde  GT-0173-a-10-2-o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2010-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Ding dong 
 

 1 Maak het schakelschema compleet. 
 

 

+

- 6 V

bel

 
 
 
 
 

 3 Omcirkel in de zinnen de juiste mogelijkheden. 
 

Als de schakelaar is ingedrukt, loopt er een gelijkstroom wisselstroom .

Er ontstaat in en rond de spoel een magnetisch veld. 

 

De magneet wordt aangetrokken afgestoten . 

 
 

 4 Noteer in de volgende zin de juiste vormen van energie. 
 

Na het loslaten van de drukschakelaar wordt ..........................  energie 

 

omgezet in ..........................  energie. 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 6 Kruis in beide tabellen aan, waar Jan op moet letten bij het juist aansluiten van 
deze bel. 
 

De spanning van 230 V naar 6 V omzetten.  

De spanning van 6 V naar 230 V omzetten.  

  

De wisselspanning omzetten naar gelijkspanning.  

De gelijkspanning omzetten naar wisselspanning.  

 
 

Bungeejump 
 

 
 

 14 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

In situatie 3 is de zwaarte-energie groter kleiner dan in situatie 5. 

 

In situatie 3 is de veerenergie groter kleiner dan in situatie 5. 

 

In situatie 3 is de bewegingsenergie groter kleiner dan in situatie 5. 
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 15 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

Tijdens de valbeweging van situatie 2 naar 3 is de richting van de resulterende  

kracht zoals in afbeelding A B C . 

 

In situatie 5 is de richting van de resulterende kracht 

zoals in afbeelding A B C . 

 

Tijdens de beweging omhoog van situatie 5 naar 6 is de richting van de  

resulterende kracht zoals in afbeelding A B C . 

 
 

Regenmelder  
 

 18 Omcirkel in de zinnen de juiste mogelijkheden. 
 

Als er water in de beker komt, is het circuit gesloten. 

 

Daardoor loopt er een stroom naar de basis collector emitter 

van de transistor. 
 

basis basis 

collector collectorDoor de transistor loopt dan een stroom van de

emitter 

naar de 

emitter 

.
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Klimwand 
 

 26  Construeer in de figuur de kracht van Maurice op de wand. Zet de grootte van 
de kracht eronder. 
 
 

Fz

FspanFspanFspan

 
Fop de wand = …… N 
 
 

Airbus 
 

 40 Op grote hoogte is de temperatuur laag. Geef in de tabel met een kruisje aan 
hoe dit de genoemde grootheden beïnvloedt. 
 

grootheid blijft gelijk wordt groter wordt kleiner 

massa    

volume    

dichtheid    
 

 41 Maak de zin compleet. 
 

Op de vleugel wordt ………………..………. omgezet in ijs. 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0173-a-10-2-u* 
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GT-E-0173-a-10-2-o*   

erratumblad 2010-2 
 

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 GL en TL vmbo op dinsdag 22 juni, 
aanvang 13.30 uur moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze 
mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 13 bij vraag 30 heeft de rechterfoto het onderschrift 
 
“in evenwicht met blokjes” 
 
dit moet zijn: 
 
“in evenwicht met blokjes?” 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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913-0173-a-GT-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 18 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 

Even dimmen 
 
 
Als je in de woonkamer een boek wilt lezen, heb je 
graag veel licht.  
Als je TV kijkt, heb je genoeg aan sfeerverlichting. 
Met een dimmer kun je de hoeveelheid licht regelen. 
Naomi heeft een dimmer gekocht. 
Zie de figuur hiernaast. 
Wiebe, de vriend van Naomi, zegt dat met een 
dimmer het energieverbruik niet omlaag gaat.  
Naomi gelooft hem niet en controleert dit tijdens de 
natuurkundeles met een regelbare weerstand. 

 
Naomi meet eerst de stroomsterkte door een lampje als er nog geen regelbare 
weerstand is aangesloten. 
Hieronder zie je de schakeling en daarnaast vergroot de multimeter. 
 

    
de opstelling met lampje en multi-meter
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Het lampje dat Naomi gebruikt is aangesloten op een spanning van 6 V.  
 

3p 1 Bereken het vermogen van het lampje in dit geval. 
 
Daarna neemt Naomi een regelbare weerstand in dezelfde schakeling op.  
Naomi meet opnieuw de stroomsterkte. Zie de foto’s hieronder. 
 

       
 
 
2p 2 Teken het schakelschema van de opstelling die Naomi nu gemaakt heeft. 

 
2p 3 Volgens Wiebe gaat het energieverbruik met een dimmer niet omlaag. 

 Leg met behulp van de meetresultaten van Naomi uit of hij gelijk heeft. 
 
 

Pagina: 487Voor 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-GT-1-o 4 lees verder ►►►

Donder en bliksem 
 

 
 
Als een onweersbui dichtbij is, hoor je na een blikseminslag een enorme knal. 
Als de onweersbui verder weg is, hoor je na een inslag alleen ‘gerommel’. 
Dat gerommel bestaat uit tonen met een zeer lage frequentie. 
 

1p 4 Welke frequentie moet het gerommel minstens hebben om het geluid te kunnen 
horen? 
A 20 dB 
B 50 Hz 
C 20 Hz 
D 50 dB 
 

1p 5 Bliksem en donder ontstaan op hetzelfde moment. Toch hoor je de donder 
meestal later. In de Binas staan in tabel 1 de snelheden van geluid en licht. 
Hoeveel maal sneller is het licht vergeleken met geluid? 
A ongeveer 102 maal 
B ongeveer 103 maal 
C ongeveer 104 maal 
D ongeveer 105 maal 
E ongeveer 106 maal 
 

1p 6 De geluidssnelheid staat genoemd bij een temperatuur van 293 K.  
Hoeveel °C is dat? 
A  −20 °C 
B      0 °C 
C    20 °C 
D  100 °C 
 

2p 7 Inge ziet een bliksemflits, 6 seconde later hoort ze de donder. 
 Bereken hoeveel kilometer het onweer van haar weg is.
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Dakkraan 
 

 
 
Om voorwerpen bij hoge gebouwen naar boven te brengen, worden dakkranen 
ingezet. Van zo’n kraan zie je hierboven een foto. 
Hieronder is een deel van de foto vergroot weergegeven. De kraan is in gebruik 
en in evenwicht. De massa van het contragewicht bedraagt 1250 kg. 
 

3,4 m 0,6 m

contragewicht

Fz last

Fcontragewicht

S

 
 

3p 8 Toon met een berekening aan dat het moment van het contragewicht ten 
opzichte van het punt S 7500 Nm is. 
 

2p 9 Bereken de zwaartekracht op de last die ook een moment van 7500 Nm 
veroorzaakt. 
 

2p 10 De arm van de kraan is telescopisch en daardoor in lengte variabel.  
Er moet een grotere last worden opgehesen met het contragewicht op dezelfde 
positie. 

 Leg uit of men daarvoor de telescopische arm langer of korter moet maken.  
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Warme voeten  
 
Henk en Anneke gaan er graag met  
de caravan op uit in de winter.  
Om geen koude voeten te krijgen, wil Henk 
elektrische verwarmingsfolie leggen onder 
de vloerbedekking.  
Deze verwarmingsfolie bestaat uit een rol 
zeer dunne (0,2 mm) plastic folie.  
In de folie zitten horizontaal carbonstroken 
(carbon = koolstof) die verbonden zijn met twee koperbanen.  
Zie de figuur hieronder. 
 
 

koper

carbon
folie

 

vloerverwarming

 
3p 11 Wat kun je zeggen over de elektrische geleiding van de materialen waaruit deze 

verwarmingsfolie bestaat? Zet in de tabel op de uitwerkbijlage kruisjes op de 
juiste plaats. 
 

1p 12 De bedrading van de verwarmingsfolie is via een thermostaat aangesloten op 
het lichtnet. In de thermostaat bevindt zich een sensor. 
Wat meet die sensor?  
A druk 
B elektriciteit 
C temperatuur 
D vochtigheid    
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De fabrikant laat met onderstaande plaatjes de voordelen van de 
verwarmingsfolie zien. 
 

vloer
vloer

plafondplafond 18 C

20 C

24 C

24 C

20 C

18 C

de warmteverdeling bij
verwarming met radiatoren

de warmteverdeling bij
vloerverwarming

 
 

1p 13 Welke vorm van warmtetransport wordt aangegeven bij de pijlen in het 
linkerplaatje? 
A geleiding 
B straling 
C stroming  
 
De vloerverwarming kan geleverd worden in verschillende lengtes. 
In de handleiding vindt Henk onderstaande tabel: 
 

vermogen 
in watt 

stroomsterkte 
in ampère 

lengte 
in cm 

160 0,7 200 
200 0,9 250 
240 1,1 300 
280 1,3 350 
320 1,5 400 

 
3p 14 Maak in het diagram op de uitwerkbijlage een grafiek waarbij je de lengte van de 

verwarmingsfolie uitzet tegen het vermogen. 
 

1p 15 Henk test een baan verwarmingsfolie met een lengte van 2,25 m.  
 Bepaal het vermogen bij deze lengte. 

 
3p 16 Henk en Anneke willen de extra energiekosten door de vloerverwarming weten. 

Ze hebben 4 m verwarmingfolie in hun caravan nodig en schatten dat de 
verwarmingsfolie gemiddeld 10 uur per dag is ingeschakeld.  
1 kWh kost € 0,18. 

 Bereken de extra energiekosten door de vloerverwarming als ze 14 dagen 
gaan kamperen. 
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‘Plastic diesel’ de oplossing voor het afvalprobleem? 
 
 
Per persoon gooien we jaarlijks 
zo'n 30 kg aan kunststof 
(plastic) verpakkingen weg.  
 
In totaal is dat in Nederland 
ongeveer 5 ·108 kg. 
 
Al dit afval komt op gewoonlijk 
op een stortplaats of wordt 
verbrand. 

 
 

3p 17 De gemiddelde dichtheid van het kunststof is 1,05 kg/dm3. 
 Bereken hoeveel ‘kuub’ kunststof (een ‘kuub’ is 1 m3) wordt weggegooid.  

 
1p 18 Onder welke soort afval valt kunststof? 

A gft 
B kca 
C restafval 
 

1p 19 De meest milieuvriendelijke manier om kunststof te verwerken is recycling.  
 Wat is recyclen? 

 
Een Nederlands bedrijf wil het kunststofafval omzetten in diesel als brandstof 
voor auto’s. Hieronder zie je dit proces in vier stappen. 
 

Nederlanders brouwen diesel uit afvalplastic 

Pure diesel 
 
Bruikbaar in elke 
dieselmotor 

stap 1 
Malen 

stap 2 
Smelten/verdampen 

stap 4 
Destilleren 

stap 3 
Katalyse 
Molecuulketens 
in losse stukjes 
gebroken 

Zo werkt het: 

Afvalplastic: 
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3p 20 Bij de stappen in het productieproces komt de kunststof in drie verschillende 
fasen voor. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 

 Zet in de tabel op de uitwerkbijlage een kruis bij de juiste fase(n) voor de 
stappen 1, 2 en 4 van het proces. 

 
1p 21 Een auto kan dus rijden op diesel uit aardolie of diesel uit kunststofafval. 

Diesel uit kunststof helpt bij het verminderen van de afvalberg.  
 Noem nog een voordeel van diesel uit kunststof vergeleken bij diesel uit 

aardolie.  
 
 

Dradentester 
 
Kathelijne heeft een lang verlengsnoer voor de heggenschaar. Als ze de 
heggenschaar daarop aansluit, werkt hij niet. Ze denkt dat er een breuk zit in het 
verlengsnoer. Om dat te onderzoeken bouwt ze een dradentester. 
 

P

Q

R  
 
 

1p 22 Als spanningsbron wordt een batterij gebruikt. 
 Teken op de uitwerkbijlage de batterij in het schema op de open plek. 

 
Aan de linkerkant van het schema van de dradentester zie je 3 mogelijke 
contactpunten: P, Q en R. 
 

2p 23 Over de werking van deze schakeling staan op de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in de zinnen op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheden. 
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De NUNA-IV in Australië 
 
In 2007 reed de NUNA-IV, een wagen met zonnecellen, dwars door Australië en 
won de World Solar Race. 
 

 
 

3p 24 De Nuna-IV legde de afstand van 2339 km van Darwin naar Adelaide af in 
33 uur en 15 minuten. 

 Bereken de gemiddelde snelheid van de Nuna-IV. 
 
De zonnecellen van de NUNA-IV hebben een rendement van 26%. 
Op een zonnige dag namen de zonnecellen per m2 een vermogen van 1000 W 
op. Het totale oppervlak aan zonnecellen op de auto was 6 m2. 
 

3p 25 Bereken het elektrische vermogen dat deze zonnecellen leveren. 
 

1p 26 Op deze zonnecellen is een anti-reflectielaag aangebracht. 
 Wat is het voordeel van die anti-reflectielaag op de zonnecellen? 

 
De Nuna-IV heeft een koolstofvezelcarrosserie. Daardoor heeft hij een massa 
van slechts 250 kg.  
Bovendien rijdt de auto niet op 4 maar op 3 wielen. 
De Nuna-IV heeft ook een goede stroomlijn. 
Door deze maatregelen zijn de wrijvingskrachten op de Nuna-IV erg klein. 
 

2p 27 Over deze wrijvingskrachten staat in de uitwerkbijlage een tabel. 
 Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage aan op welk soort wrijvingskracht(en) 

elke maatregel een gunstige invloed heeft. 
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Station op wielen 
 
 
Voor het verdubbelen van de spoorbaan 
bij Houten, werd het oude station 
verplaatst. 
Het gebouw werd boven de grond getild 
en op 6 zware transportwagens met heel 
veel wielen geplaatst. 
 

 
1p 28 Waarom hebben de transportwagens veel wielen? 

A Om de druk onder de wielen te vergroten. 
B Om de druk onder de wielen te verkleinen. 
C Om het gewicht van het station op de wielen te vergroten. 
D Om het gewicht van het station op de wielen te verkleinen. 
 

 
 

 het station op vijzels 
 
Voor het optillen van het station werden 28 vijzels gebruikt. 
Elke vijzel heeft een steunoppervlak van 0,12 m2. Op het station werkt een 
zwaartekracht van 8,25 · 106 N. 
 

3p 29 Bereken de druk onder het steunoppervlak van één vijzel. 
 

3p 30 Door de vijzels werd het station 2,83 m opgetild. 
 Bereken de arbeid in MJ die daarbij is verricht. 

 
3p 31 Na het opvijzelen werd het station horizontaal met constante snelheid verplaatst. 

Tijdens het verplaatsen had het station een bewegingsenergie van 165 J. 
 Bereken de snelheid van het station tijdens die verplaatsing. 
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Oorpluggen  
 
Lees de advertentie hieronder: 
 
 

OORPLUGGEN VERLICHTEN HET 
ONGEMAK VAN DE OREN TIJDENS 
STIJGEN EN LANDEN 
 
Uit onderzoek onder vliegtuigpassagiers is 
gebleken dat maar liefst één op de 
drie reizigers last heeft van het drukverschil 
tijdens stijgen en dalen.  
Oorpijn, hoofdpijn of duizelingen kunnen het 
gevolg zijn.  
 
Speciaal hiervoor zijn de drukregulerende 
oorpluggen ontwikkeld: 
 
– Comfortabel reizen zonder oorpijn. 
 
– Verminderen ongemak bij stijgen/landen. 
 
– Dempen geluid met 18 decibel. 
 
– Ook toepasbaar bij treinreizen, auto-, 

bus- en bergritten. 
 

 
 
 

1p 32 Wat is de functie van het keramisch filter? 
A Het filter reinigt de lucht. 
B Het filter laat de lucht langzaam door. 
C Het filter laat de lucht zeer snel door. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

siliconen
lamellen

keramisch
filter

 
 
De oorplug bestaat uit zacht 
materiaal: siliconen. In het buisje 
bij de oorplug zit een keramisch  
filter dat plotselinge luchtdruk-
verschillen geleidelijk opheft.  
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Jochem gebruikt de oorpluggen als hij met de auto op vakantie gaat. Hij rijdt met 
de auto van de Splügenpas (op een hoogte van 2115 m) in Zwitserland naar het 
dal in Italië. Zie de foto hieronder.  
  

 
 

1p 33 Waarom heeft het voor Jochem zin om de oorpluggen te gebruiken? Maak 
gebruik van grafiek 25 in de Binas. 
 
In een bocht is een ongeluk gebeurd. Boven hem hangt op 30 m hoogte een 
reddingshelikopter. Jochem stapt uit de auto met zijn oorpluggen in. 
Zoals je kunt lezen in de advertentie kunnen de oorpluggen ook gebruikt worden 
als geluiddempers.  
 

3p 34 Leg met een berekening uit of Jochem kans op gehoorbeschadiging heeft 
doordat de reddingshelikopter boven hem hangt. Maak gebruik van tabel 27 in 
de Binas. 
 
Over de geluiddempende werking bestaat de volgende rekenregel: 
 
Bij een afname van het geluidsniveau van 3 dB wordt de geluidsenergie 
gehalveerd. De geluidsenergie is dan 2 keer zo klein.  
Bij een afname van 6 dB is de geluidsenergie dus 4 keer zo klein. 
Bij een afname van 9 dB is de geluidsenergie dus 8 keer zo klein. 
 
 

3p 35 Bereken hoeveel keer de geluidsenergie in Jochems oren kleiner is door het 
gebruik van de oorpluggen.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tuibrug 
 
In Frankrijk is een hoge verkeersbrug gebouwd. Het is een zogenaamde tuibrug. 
 

 
 
 

 
 

Bij een tuibrug is het brugdek 
opgehangen aan kabels,  
de zogenaamde tuien. 
Het deel van de staanders 
waar de tuien aan hangen 
heten pylonen. 
 

 
2p 36 In de tuien en pylonen werken diverse krachten. In de uitwerkbijlage staat 

hierover een zin. 
 Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheden.  

 
3p 37 In de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van de tuien. 

In tui A is de grootte van de spankracht geconstrueerd. 
 Construeer op de uitwerkbijlage de spankracht in tui B en vul in bij welke tui 

(A of B) de spankracht het grootst is. 
 
 

einde  

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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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2009-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Warme voeten  
 

 11 Zet in de tabel kruisjes op de juiste plaats. 
 
materiaal geleidt elektriciteit niet geleidt elektriciteit  

carbon   

koper    

folie    

 
 

 14  
 

0
0

200 300 400

(cm)

P (W)

 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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‘Plastic diesel’ de oplossing voor het afvalprobleem? 
 

 20 Kruis aan in welke fase(n) de kunststof voorkomt in de stappen 1, 2 en 4. 
 

 vast vloeibaar gasvormig 

stap 1 malen    

stap 2 smelten/verdampen    

stap 4 destilleren    

 
 
 
 

Dradentester 
 

 22 Teken de batterij in het schema.  
 

P

Q

R  
 

 23 Omcirkel de juiste mogelijkheden. 
 

 

 

 

Je moet één van de draden van het verlengsnoer aansluiten tussen de punten P en Q. 
 
Als er geen breuk zit in de draad, 

dan komt er spanning op de basis de collector de emitter  van de transistor. 

wel wel 
Daardoor geleidt de transistor 

niet 
en gaat de LED 

niet 
branden. 

Pagina: 500Voor 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-GT-1-u 3 lees verder ►►►

De NUNA-IV in Australië 
 

 27 Kruis in de tabel hieronder aan op welke soort wrijvingskracht(en) elke 
maatregel een gunstige invloed heeft. 
 

 rolwrijvingskracht luchtwrijvingskracht 

kleine massa   

niet 4 maar 3 wielen   

stroomlijn   
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Tuibrug 
 

 36 Omcirkel in de zin hieronder de juiste mogelijkheden.  
 
 

In de tuien werken 
alleen 

duwkrachten 
alleen 

trekkrachten 
duw- en 

trekkrachten  en 

 

in de pylonen werken 
alleen 

duwkrachten 
alleen 

trekkrachten 
duw- en 

trekkrachten . 

 
 
 

 37  

Fz1 2

Fs

Fz

tui A

tui B

 
 
 
Vul in: 
De spankracht is het grootst in tui ..................  . 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

913-0173-a-GT-1-u* 
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945-0173-a-GT-2-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Drijvende vijverbol? 
 
De bal van Luuk en Anna rolt in de 
vijver. Hij drijft naast een stenen 
vijverbol die ook in het water ligt.  
Anna en Luuk begrijpen niet hoe het 
kan dat de stenen bol blijft drijven. 
Steen zinkt toch! 
 
Anna en Luuk gaan onderzoeken hoe 
het komt dat de vijverbol blijft drijven. 
Luuk zegt:  
“Dan moeten we eerst het volume en 
de massa van de vijverbol bepalen.” 
 
 
Luuk bepaalt het volume van de vijverbol met  
twee schalen uit een keukenkast.  
Zie de tekeningen hieronder. 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

Luuk dompelt de bal onder water. 
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1p 1 Waarom drukt Luuk de vijverbol helemaal onder water? 
 

1p 2 Wat moet Luuk nog doen om het volume van de vijverbol te bepalen? 
 
Luuk weet dat 1 gram water een volume heeft van 1 cm3.  
Hij weegt vooraf de lege buitenste schaal (massa 366 g).  
Daarna bepaalt hij de massa van de buitenste schaal met het overgestroomde 
water.  
Luuk doet de proef driemaal en zet zijn metingen in een tabel.  
 

meting massa buitenbak met water 
(gram) 

1 1216 

2 1245 

3 1228 

 
1p 3 Waarom heeft Luuk de meting drie keer gedaan?  

 
3p 4 Maak met de gegevens uit de proef duidelijk dat de vijverbol een volume heeft 

van 864 cm3. 
 
Anna legt de vijverbol op een weegschaal. Die geeft de massa in gram aan. 
 

 
 
 
Luuk en Anna gebruiken de meetgegevens voor een berekening en vergelijken 
hun antwoord met de gegevens over steen in Binas. 
 

3p 5 Laat met een berekening zien dat de vijverbol niet van massief steen kan zijn.  
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Schaatswedstrijden 
 
 
 
Tijdens de wereldkampioenschappen allround  
in Calgary reed Shani Davis de 500 meter in 
35,17 seconden. 
 

 
 

3p 6 Bereken zijn gemiddelde snelheid in km/h tijdens deze rit. 
 
Davis zorgt door goed af te zetten voor een voortstuwende kracht. Terwijl hij op 
gang komt, werken er twee krachten op hem:  
de luchtweerstand en de afzetkracht tussen de schaats en het ijs. 
Hieronder zie je een schematische tekening. Deze tekening staat ook in de 
uitwerkbijlage. 
 

  
 

2p 7 Teken in de tekening in de uitwerkbijlage de netto-kracht van de schaatser in dit 
geval. 
 

1p 8 Na een aantal seconden rijdt Davis zoveel mogelijk met een constante snelheid. 
 Hoe groot is de netto-kracht bij een constante snelheid? 
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Veilige snelheid 
 
In de krant stond het volgende plaatje: 
 

50

reactiepunt rempunt

stopafstand

 
 
 
In de tabel hieronder staan de stopafstand en de remtijd bij verschillende 
snelheden.  
 

snelheid  
(km/h) 

stopafstand 
(m) 

remtijd  
(s) 

30 10,2 1,24 

50 22,7 2,07 

55 26,6 2,28 

60 30,7 2,49 

80 50,2 3,32 
 

4p 9 Teken in het diagram in de uitwerkbijlage de grafiek van de snelheid tegen de 
stopafstand.  
 

1p 10 Bepaal met de grafiek de maximale snelheid waarbij een auto een stopafstand 
van 15 m heeft. 
 
Bij een snelheid van 50 km/h is de remweg 14,4 m. 
 

3p 11 Toon met een berekening aan dat de reactietijd 0,6 s moet zijn geweest. 
 

3p 12 Bereken de vertraging door het remmen. 
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Electro-spel 
 
Diny heeft een Electro-spel gekocht. Ze gaat dit spel onderzoeken.  
 

 

Gebruiksaanwijzing  
 
− Kijk goed naar de figuur in de linker  
  kolom op het blad. 
 
− Zoek rechts de figuur die daarbij past. 
 
− Zet de pen op de zwarte stip onder de 
  juiste figuur. 
 
− Als het antwoord goed is, gaat de LED 
  in de pen branden. 

 
 

Electro-spel 

 
Diny voelt onder de bladen geen draden. Ze vraagt zich af hoe het komt dat de 
LED gaat branden als de juiste zwarte stip op het papier wordt aangeraakt. 
 

1p 13 Van welk materiaal zal de juiste zwarte stip gemaakt zijn? 
A zwart papier 
B zwart plastic 
C zwarte verf 
D grafiet (koolstof) 
 
In de pen zit een LED. 
 

2p 14 Leg uit in welk schema hieronder de LED goed is geplaatst.  
 

  

+

   

+

 
 

 I II 
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1p 15 Waarom wordt een LED in serie met een weerstand geplaatst? 
A Dan gaat de LED feller branden. 
B Dan maakt de spanning van de batterij niet uit. 
C om te zorgen dat de stroomsterkte door de LED niet te groot wordt 
 

2p 16 Het gebruik van LED’s heeft een aantal voordelen boven gloeilampjes. 
In de uitwerkbijlage staan drie zinnen. 

 Omcirkel in elke zin het juiste woord. 
 

1p 17 De fabrikant van het Electro-spel wil de pen zó maken dat bij een goed antwoord 
er één LED gaat branden en bij een fout antwoord een andere LED.  
Met welk ontwerp is dat mogelijk? 
 
 

  

+

 

+

 A  B 

+ +

 C  D 
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Afschrikkende stilte 
 
Jongeren tussen 10 en 19 jaar veroorzaken soms overlast.  
Er bestaat een apparaat: de Mosquito (Engels voor mug) dat jongeren kan 
verdrijven.  
 

 De Mosquito verdrijft jongeren.  De Mosquito van dichtbij. 

 
Het apparaat verjaagt jongeren met geluidsgolven.  
In de handleiding van de Mosquito staat een diagram van de frequenties die je 
bij een bepaalde leeftijd kunt horen. Dit diagram zie je hieronder.  
 

 
 

2p 18 Welke frequenties moet de Mosquito maken om jongeren tussen 10 en 19 jaar te 
verdrijven? 
 

frequentiebereik bij verschillende leeftijden 

frequentie (Hz) 

le
ef

tij
d 

(ja
ar

) 

5000 10000 15000 

0 t/m 9 

10 t/m 19 

20 t/m 29 

30 t/m 39 

40 t/m 49 

50 t/m 59 

60 t/m 69 

70 t/m 79 

20000 25000 
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Met behulp van een oscilloscoop wordt het geluid van de Mosquito zichtbaar 
gemaakt. De afbeelding van de oscilloscoop zie je hieronder. 
 

 
 

1 hokje  0,02 ms  

 
3p 19 Bepaal zo nauwkeurig mogelijk de frequentie van de Mosquito. 

 
1p 20 Of het geluid door jongeren gehoord wordt, hangt niet alleen af van de 

frequentie van het geluid. 
 Van welke grootheid hangt het nog meer af of jongeren het geluid van de 

Mosquito kunnen horen? 
 

2p 21 Volgens de fabrikant van de Mosquito storen heel jonge kinderen (tussen 0 en 
9 jaar) zich niet aan het geluid. 

 Leg aan de hand van het diagram uit of heel jonge kinderen het geluid wel 
kunnen horen. 
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Inbouwradio  
 
Eline wil zelf een radio in haar scooter bouwen. 
Voordat Eline de radio gaat inbouwen, vervangt ze eerst de accu.  
 

  
de scooter van Eline de nieuwe accu 

 
 

1p 22 Waar moet Eline de oude accu inleveren? 
A bij het GFT 
B bij het KCA 
C bij het restafval 
 
Eline bouwt een 12 Volt radio in haar scooter. 
 

3p 23 Op de nieuwe accu staat 7,2 Ah. Dit betekent dat bij een stroomsterkte van 7,2 A 
de accu 1 uur lang energie kan leveren. 

 Bereken de energie die de accu in dat ene uur levert. 
 
De radio heeft een vermogen van maximaal 45 Watt.  
 

 
de radio onder de buddyseat 
 

3p 24 Eline beveiligt de radio met een zekering van 5 A.  
 Toon met een berekening aan of een zekering van 5 A voldoende is. 
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Wind in de zeilen   
 
 
 
 
 
 
Lucas wil graag met zijn zeilboot het water op.  
Voor het besturen van de boot zal hij gevoel voor 
krachten moeten hebben. 
 

 
 
In de volgende figuur zie je de koersrichting van zijn zeilboot. De zeilboot 
ondervindt op zeker moment een kracht F in de gegeven richting. 
 
 

koersrichting

F = 2,5 kN

 
 
 
 
In de uitwerkbijlage zie je de figuur nogmaals. 
 

2p 25 Laat zien dat voor 1 cm van de vector een kracht van 0,5 kN is genomen. 
 

3p 26 Bepaal in de uitwerkbijlage via een constructie de grootte van de kracht in de 
koersrichting. Noteer je antwoord onder de figuur. 
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Paperclip Curly  
 
 
Op het bureau van Lieke staat Curly met een 
(magnetisch) hoofd vol paperclips. 
De paperclips blijven zo goed bij elkaar en zijn 
snel te pakken als ze er een nodig heeft.  
 
Lieke gaat wat proefjes doen Curly.  
 

 
Curly’s kapsel kan veranderd worden door de paperclips rechtop te zetten met 
een staafmagneet.  
 

 
 

2p 27 Lieke merkt dat ze dat alleen met de noordpool van de staafmagneet kan. 
 Leg uit of de bovenkant van de magneet in het hoofd van Curly een noord- 

of zuidpool heeft. 
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1p 28 Lieke houdt Curly met een grote paperclip precies in evenwicht.  
Wat kun je zeggen over de magnetische kracht en de zwaartekracht? 
A De magnetische kracht is groter dan de zwaartekracht. 
B De magnetische kracht is gelijk aan de zwaartekracht. 
C De magnetische kracht is kleiner dan de zwaartekracht. 
 
 

 
 

2p 29 Daarna zet Lieke een bosje ‘plastic’ paperclips op Curly’s hoofd. Het verbaast 
haar dat ze blijven staan. In de ‘plastic’ paperclips moet dus een metaal zitten 
dat aangetrokken wordt door een magneet. 

 Zet in de uitwerkbijlage een kruisje achter de twee metalen die in de 
paperclips kunnen zitten. 
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Keramische kookplaat, elektrisch of op gas?  
 
Een keramische kookplaat is een doorzichtige plaat van glas. Dat is erg hard en 
krasbestendig materiaal.  
 

 
keramische kookplaat 
 
Onder die kookplaat zit een warmtebron. Dat is meestal een verwarmingsspiraal.  
Het plaatje hieronder komt uit een gebruiksaanwijzing van zo’n keramische 
kookplaat. 
 

 
 

 1 2 3 
 
 

2p 30 Warmte gaat van de glasplaat naar de bodem van de pan. 
 Leg uit waardoor eenzelfde hoeveelheid water in de eerste pan eerder aan 

de kook zal zijn. 
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Tegenwoordig wordt ook een gasbrander gebruikt als warmtebron onder een 
keramische kookplaat. 
 
 

warmteafvoer

2e kook/gaar zone

1e kook/gaar zone

vlammen afgedekt door keramische glasplaat

brander

 
keramische kookplaat met gas 
 
 
Onder de eerste kook/gaarzone zit een gasbrander.  
De tweede kook/gaarzone wordt niet met een gasbrander verwarmd. 
Op de tweede kook/gaarzone kunnen gerechten wel aan de kook blijven. 
 

2p 31 In de tekening zie je twee soorten pijlen, die elk een andere vorm van 
warmtetransport voorstelt. 

 Noteer in de tabel op de uitwerkbijlage welke vorm van warmtetransport  
elke pijlsoort voorstelt. 

 
4p 32 Een fornuis met gewone gasbranders gebruikt 78 m3 aardgas per jaar. 

Volgens de fabrikant wordt bij koken op de keramische ‘gas onder glas’ 
kookplaat maar 70% van die hoeveelheid gas gebruikt. 

 Laat met een berekening zien dat per jaar de keramische kookplaat op 
aardgas 1,75 · 109 J energie gebruikt. Gebruik hierbij tabel 18 van het BINAS 
informatieboek. 

 
2p 33 De keramische kookplaat met elektriciteit gebruikt 530 kWh per jaar.  

De keramische kookplaat op gas gebruikt 1,75 · 109 J per jaar. 
 Laat met een berekening zien hoeveel energie de keramische kookplaat op 

gas minder gebruikt.  
 

1p 34 Wat is het belangrijkste milieueffect door het gebruik van de keramische 
kookplaat op gas? 
A afname van de hoeveelheid smog  
B minder stikstofoxiden in de lucht 
C minder zure regen  
D verlaging van de CO2 uitstoot 
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Een speel-moment 
 
Annabel (m = 23,4 kg) en haar moeder Fija zitten op een wip. 
 

 
 
In de foto hierboven zie je de situatie waarbij de wip in evenwicht is. 
 

3p 35 Bepaal met behulp van de figuur hoe groot de massa van Fija is. Meet hiervoor 
de afstanden op in de foto. 
 

2p 36 Fija gaat achterover hangen. Op de uitwerkbijlage staan hierover drie vragen. 
 Schrijf onder elke vraag in de uitwerkbijlage het antwoord. 
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Parallelschakeling  
 
Josje en Jordi doen een onderzoek naar de vervangingsweerstand in een 
parallelschakeling. 
Zij bouwen daarvoor een schakeling aan de hand van het schema hieronder: 
 

R1

R2 = 200

+ -
 

 
1p 37 Josje en Jordi meten de spanning over de weerstand R2.  

Op de uitwerkbijlage zie je het schema nogmaals staan. In het schema zie je 
4 rondjes staan op plaatsen waar ze de spanningsmeter neer kunnen zetten. 

 Zet in het schema op de uitwerkbijlage in het juiste rondje het symbool van 
de spanningsmeter waarmee Josje en Jordi de spanning over R2 meten. 

 
3p 38 Met een stroommeter meten ze door R1 een stroomsterkte van 60 mA en door 

R2 een stroomsterkte van 30 mA. 
 Bereken de vervangingsweerstand die Josje en Jordi vinden voor de twee 

weerstanden in deze schakeling. 
 

einde  945-0173-a-GT-2-o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2009-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Schaatswedstrijden 
 

 7 Teken de netto-kracht van de schaatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Pagina: 520Voor 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).



 945-0173-a-GT-2-u 2 lees verder ►►►

Veilige snelheid 
 

 9 Teken in het diagram de grafiek van de snelheid tegen de stopafstand. 
 
 

0 5 15 25 35 45 5510 20 30 40 50

stopafstand (m)

snelheid
(km/h)

 
 
 
 
 

Electro-spel 
 

 16 Omcirkel in elke zin het juiste woord. 
 

LED’s worden minder warm warmer  dan gloeilampjes. 

 

LED’s hebben een kleiner groter  rendement dan gloeilampjes. 

 

LED’s hebben een kortere langere  levensduur dan gloeilampjes. 
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Wind in de zeilen   
 

 26 Bepaal via een constructie de grootte van de kracht in de koersrichting.  
Noteer je antwoord onder de figuur. 
 

koersrichting

F = 2,5 kN

 
 
 
De kracht in de koersrichting is ..............  kN. 
 
 
 
 

Paperclip Curly  
 

 29 Zet een kruisje achter de twee metalen die in de paperclips kunnen zitten. 
 
materiaal aangetrokken 

door een 
magneet 

aluminium  

chroom  

koper  

nikkel  

tin  

ijzer  

zink  
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Keramische kookplaat, elektrisch of op gas? 
 

 31 Zet onder elke pijlsoort welke vorm van warmtetransport deze voorstelt. 
 

  

 
 

 
 
 
 

Een speel-moment 
 

 36 Schrijf onder elke vraag het antwoord. 
 
Wat gebeurt er met het massamiddelpunt van Fija ten opzichte van het draaipunt? 
 
........................................................................................................................  
 
 
Hoe verandert het moment van Fija? 
 
........................................................................................................................  
 
 
Wat gebeurt er met Fija? 
 
........................................................................................................................  
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Parallelschakeling 
 

 37 Zet in het juiste rondje het symbool van de spanningsmeter waarmee je de 
spanning over R2 meet. 
 
 
 

 

R2= 200

R1

 
 
 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

945-0173-a-GT-2-u* 
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800013-1-614o 

Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 29 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

‘Keep the soul alive’ 
 
Marieke speelt gitaar. Ze slaat een snaar aan en hoort een toon. Ze maakt 
diezelfde snaar korter door haar vinger tegen één van de fret’s te leggen.  
Marieke slaat de snaar weer aan en hoort een andere toon. 
 

 
 

1p 1 Wat kun je zeggen over deze toon in vergelijking met de eerste toon? 
A Deze toon is lager. 
B Deze toon is even hoog. 
C Deze toon is hoger. 
 
Marieke draait nu de spanknop van 
de snaar iets losser en verlaagt zo 
de spanning van de snaar. 
 

2p 2 Marieke slaat de snaar nu krachtiger 
aan dan de eerste keer. 
Over deze situatie staat op de 
uitwerkbijlage een zin. 

 Omcirkel in de zin op de 
uitwerkbijlage de juiste 
mogelijkheden.  
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Ze wil de tonen van haar gitaar onderzoeken en neemt daarvoor haar gitaar mee 
naar school. Met een microfoon maakt ze van de toon een beeld op een 
oscilloscoop. Zie de figuur hieronder. Eén hokje komt overeen met 1 ms. 
 

 
 

3p 3 Bereken de frequentie van deze toon. 
 
Daarna slaat ze een andere snaar aan en krijgt het volgende signaal te zien.  
De instelling van de oscilloscoop is niet veranderd. 
 

 
 

1p 4 Wat kun je zeggen over de toon in vergelijking met de vorige toon? 
A Deze toon is lager. 
B Deze toon is even hoog. 
C Deze toon is hoger. 
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Franse gekapte dames 
 
In Zuid-Frankrijk, in de buurt van de plaats Embrun, is een gebied waar door 
erosie veel grond is verdwenen. Hierdoor zijn stenen pilaren ontstaan, met daar 
bovenop grote blokken. Het geheel heet ‘de gekapte dames’. 
Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Onder de pilaren staat een informatiebord met daarop uitleg in het Frans en het 
Engels. Een korte vertaling in het Nederlands zie je hieronder. 
 

 
Op de smalle pilaar ligt 30 meter  
boven de grond een blok. 
 
Het blok heeft een volume van 300 m3  en 
een massa van 800 ton (800.000 kg). 
 
Het blok oefent op de pilaar 
een druk uit van 20 maal  
de luchtdruk (standaarddruk). 

 
4p 5 Frank beweert dat het blok van graniet is. 

 Bereken de dichtheid van het blok en geef aan of Frank gelijk heeft.  
 

4p 6 Het oppervlak waarop het blok op de pilaar steunt is (ongeveer) 4 m2.  
 Bereken de druk van het blok op de pilaar en laat zien dat de druk die op het 

bord staat juist is. 
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Verse eieren? 
 
Floor en Bert gaan tijdens een practicum de versheid van eieren bepalen. 
Ze doen daarom twee eieren in een bekerglas met water.  
Zie de figuur hieronder. 
Hoe verser een ei is, des te groter is de dichtheid van het ei. 
 

 
 

2p 7 Leg uit welk van de twee eieren het meest vers is. 
Gebruik in je antwoord het begrip dichtheid. 
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Loopstroom  
 
Lees het artikel hieronder. 
 
 

LOOPSTROOM 
 
Energie opwekken met een rugzak 
is mogelijk.  
Mensen die op een expeditie gaan, 
moeten nu nog vaak een vracht aan 
zware batterijen meenemen om 
gebruik te kunnen maken van G.P.S., 
mobiele telefoon, mp3-speler en 
andere apparatuur. 
Een speciale rugzak, de suspended-
loadpack, maakt dit overbodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rugzak kan langs het frame op 
en neer bewegen. Deze beweging 
drijft een kleine dynamo aan.  
De geleverde energie kan worden 
opgeslagen in oplaadbare 
batterijen. 
 
Zie de figuur hiernaast. 
 
 
 
 
 
 

2p 8 Je kunt de opgewekte spanning van de dynamo niet direct gebruiken voor het 
opladen van de batterijen. Over die situatie staan op de uitwerkbijlage twee 
zinnen. 

 Omcirkel op de uitwerkbijlage in elke zin de juiste mogelijkheid.  
 

2p 9 Welke energieomzetting vindt plaats in de dynamo? Zet in elke tabel op de 
uitwerkbijlage één kruisje. 
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Als de rugzak met een massa van 36 kg op en neer beweegt met een 
hoogteverschil van 5 cm, komt dit overeen met een mechanisch vermogen  
van 36 watt. De drager van de rugzak moet dan 2 stappen per seconde zetten.  
Dit wordt berekend met de volgende formule: 
 

 zwaarte-energiemechanisch vermogen = 
tijd voor één stap

 

 
3p 10 Toon aan dat het mechanisch vermogen in dat geval 36 watt bedraagt. 

 
Het elektrisch vermogen dat de dynamo in die situatie levert, is 4 watt. 
 

2p 11 Bereken het rendement van de rugzak in dit geval. 
 
Er is bij het ontwikkelen van de rugzak veel onderzoek gedaan om het 
mechanisch vermogen te vergroten. 

2p 12 Op de uitwerkbijlage zie je een tabel die gebruikt is bij dat onderzoek. 
 Geef bij elke factor aan of deze het mechanisch vermogen kan vergroten of 

niet. 
 

1p 13 Een ander onderzoek richtte zich op de dynamo.  
De op- en neergaande beweging van de tandheugel wordt omgezet in een 
draaiende beweging van het tandwiel. Zie de figuur hieronder. 
 

tandheugel

tandwiel

 
 
Men wil een verandering aanbrengen, zodat het tandwiel met eenzelfde 
beweging van de tandheugel meer omwentelingen maakt. 
Hiervoor staan op de uitwerkbijlage drie ontwerpen. 

 Kruis op de uitwerkbijlage de ontwerp(en) aan waarbij het tandwiel met 
eenzelfde beweging van de tandheugel meer omwentelingen maakt.
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Automatische douche 
 
 
 
Om vervuiling van een buitenzwembad  
te beperken, moeten bezoekers via een 
voetenbadje en een douche naar binnen.  
De douche gaat water geven als een 
bezoeker tussen twee palen doorloopt.  
Zie de figuur hiernaast.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het linker paaltje bevat een lichtbron en een ontvanger met een LDR. 
Op het rechter paaltje zit een reflector. 
Het licht dat terugkaatst van de reflector valt op de LDR.  
Deze LDR is opgenomen in een elektrische schakeling. Deze staat hieronder 
getekend. 
 
 

M

230 V

pomp

9 V

LDR

+
-
+
-

A B

C
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De schakeling bevat verder een transistor en een relais.   
Het relais kan de pomp voor het douchewater aan- en uitschakelen. 
Het relais staat in niet-geactiveerde toestand.  
In de schakeling moet punt C verbonden worden met aansluiting A of B. 
 

4p 14 Over deze schakeling staan op de uitwerkbijlage een aantal zinnen. 
 Omcirkel op de uitwerkbijlage in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
1p 15 Wat is de reden om de pomp in een ander circuit dan de transistor te plaatsen? 

 
 

Catstop 
 
 

Ultrasone kattenverjager 
 
Hoewel de liefde voor huisdieren soms ver 
kan gaan, zijn er ook grenzen.  
Menig duivenliefhebber, tuingenieter of 
vijverbezitter wordt erg kwaad als er 
rondzwervende katten overlast veroorzaken. 
Daar is nu wat op gevonden: de Catstop.   
De Catstop wordt in de tuin gezet. Hij werkt 
met een infraroodsensor. Als een mens of 
dier wordt waargenomen, zendt de Catstop 
gedurende een minuut een hoog geluid uit.  
Een mens kan dit geluid niet waarnemen.    
Voor een kat is het wel heel irritant. 
 

 
 

1p 16 Waarop reageert een infraroodsensor?  
A beweging 
B geluid 
C zichtbaar licht 
D warmte 
 

1p 17 Een werkende Catstop zendt geluid uit tussen de 21 kHz en 25 kHz. 
Deze frequenties zijn voor een mens niet hoorbaar. 

 Tussen welke frequenties kan een mens wel horen? 
 

2p 18 Een kat loopt weg van de werkende Catstop, en gaat in de tuin van de buren 
zitten. Hierover staat op de uitwerkbijlage een zin. 

 Wat hoort de kat nu? Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste 
mogelijkheden. 
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‘Formula Zero’: racekart op waterstof  
 

 
 
‘Formula Zero’ is een racekart die waterstof als brandstof gebruikt.  
De makers van ‘Formula Zero’ willen hiermee aantonen dat waterstof een 
veilige, effectieve en schone brandstof kan zijn. 
 
Om waterstof te maken, moet water gesplitst worden in waterstof en zuurstof. 
Daar is energie voor nodig. Deze energie halen ze uit biomassa, zonnecellen en 
windenergie. 
 

1p 19 Wat is een groot voordeel van de genoemde energiebronnen? 
 

Waterstof en zuurstof kunnen in een brandstofcel worden omgezet in elektrische 
energie en het verbrandingsproduct water. Zie het schema hieronder. 
 

 
 

2p 20 In de brandstofcel wordt waterstof volledig verbrand. 
 Leg aan de hand van het verbrandingsproduct uit dat dit een 

milieuvriendelijk proces is. 
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Deze brandstofcel levert een vermogen van 40 W bij een spanning van 0,7 V. 
Brandstofcellen worden aangeboden in een stack.  
Een stack bestaat uit 30 cellen en levert een vermogen van 1,2 kW bij een 
spanning van 21 V. 
 

2p 21 Leg uit of de cellen in serie of parallel zijn geschakeld. 
 

2p 22 Bereken de stroomsterkte die geleverd kan worden door zo’n stack. 
 
Op internet staan de volgende gegevens van de ‘Formula Zero’: 
 
vermogen uit de brandstofcellen 10 kW 
vermogen uit de boostcaps (5 sec) 50 kW 
massa van de kart 218 kg 
optrekken (van 0 tot 100 km/h) 5,6 sec 
topsnelheid 130 km/h 
tijdsduur racen op topsnelheid op 
een volle tank waterstof 12 min 

hoeveelheid geproduceerd water 700 ml 
 

3p 23 Bereken de gemiddelde versnelling van de ‘Formula Zero’ bij optrekken  
van 0 tot 100 km/h. 
 

3p 24 Bereken de afstand die de kart op topsnelheid kan afleggen op een volle tank. 
 
De ‘Fomula Zero’ beschikt ook over zogenaamde boostcaps. Dit zijn grote 
condensatoren waarin elektrische energie kan worden opgeslagen die vrijkomt 
bij het afremmen.  
  

 
 
Deze boostcaps kunnen per keer maximaal 5 seconde ingeschakeld worden als 
er extra energie nodig is voor bijvoorbeeld het inhalen van andere voertuigen. 
 

3p 25 Bereken de energie die de boostcaps per keer maximaal kunnen leveren. 
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Materiaalkeuze 
 
 

 
 
Wielrenners hebben vaak een bidon bij zich, om tijdens het fietsen te drinken. 
De keuze van het juiste materiaal is daarom erg belangrijk. 
 
Hieronder zie je drie verschillende materialen:  
 

     
 katoen glas kunststof  
 
Alleen kunststof is geschikt om een bidon van te maken. 
 

2p 26 Op de uitwerkbijlage staat een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 
 Schrijf in de tabel twee stofeigenschappen van kunststof die het geschikt 

maken om een bidon van te maken. 
 

2p 27 Op de uitwerkbijlage staat ook een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 
 Schrijf in die tabel bij elk materiaal een stofeigenschap die het niet geschikt 

maakt om een bidon van te maken. 
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Rondje skaten 
 
Barry wil met zijn skateboard stunten op de half-pipe. Hij loopt daarvoor eerst de 
trap op. De massa van Barry en het skate-board samen is 70 kilogram. 
 

2,6 m
3,2 m

1,4 m
half-pipe

 
 

3p 28 Bereken de arbeid die Barry minimaal moet verrichten om de trap op te lopen. 
 
Eenmaal boven aangekomen laat Barry zich vanuit stilstand naar beneden 
rollen. Ga ervan uit dat alle zwaarte-energie hierbij wordt omgezet in 
bewegingsenergie. 
 

half-pipe
 

 
4p 29 Bereken de grootte van snelheid van Barry onderin de half-pipe. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Meten aan een NTC 
 
Sterre bouwt de volgende opstelling om een NTC te onderzoeken: 
 

OFF

multimeter

NTC

gasbrander

thermometer

 
 
De multimeter geeft de weerstandswaarde aan van de NTC. 
Hieronder staan de metingen van Sterre: 
 

temperatuur (oC) weerstand (Ω) 
20 1250 
30 784 
40 512 
50 341 
60 255 
70 174 
80 129 
90 96 
100 73 

 
3p 30 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van de meetresultaten.  

 
1p 31 Hoe hoog is de temperatuur als de multimeter 600 Ω aangeeft? 

 
1p 32 Wat kun je zeggen over het verband tussen de temperatuur en de weerstand? 

A Het verband is evenredig. 
B Het verband is lineair. 
C Het verband is omgekeerd evenredig. 
D geen van drie bovenstaande mogelijkheden    
 

einde  800013-1-614o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2008-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

‘Keep the soul alive’ 
 

 2 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheden.  
 

De toon van de snaar klinkt harder zachter   en 

    

de toon van de snaar klinkt  hoger lager   dan de eerste toon. 

 
 
 

Loopstroom  
 

 8 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid.  
 

De dynamo geeft  gelijkspanning wisselspanning . 

 

De batterijen worden opgeladen met gelijkspanning wisselspanning . 

 
 

 9 Zet in elke tabel één kruisje voor de energieomzetting in de dynamo. 
 
bewegingsenergie  bewegingsenergie  

chemische energie  chemische energie  

elektrische energie    elektrische energie   

lichtenergie   

 

lichtenergie   

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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tandheugel

tandwiel

 12 Kruis in de tabel bij elke factor aan of deze het mechanisch vermogen kan 
vergroten of niet. 
 

 ja nee 

meer stappen per seconde zetten   

op grotere hoogte gaan lopen   

een transformator gebruiken   

het hoogteverschil van de bewegende rugzak groter maken   

 
 

 13 Kruis de ontwerp(en) aan waarbij het tandwiel met eenzelfde beweging van de 
tandheugel meer omwentelingen maakt dan in de uitgangssituatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ontwerp 1 ontwerp 2 ontwerp 3  
 
 
 
 

uitgangssituatie 
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Automatische douche 
 

 14 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Als er iemand door het poortje loopt, valt er minder licht op de LDR. 
 

Hierdoor wordt de weerstand van de LDR groter kleiner . 

 
Hierdoor gaat er een stroom lopen door de basis van de transistor. 
 

Hierdoor gaat de transistor wel niet geleiden. 

 

Hierdoor gaat er wel geen stroom lopen door het relais. 

 
Hierdoor wordt het relais geactiveerd. De pomp gaat werken. 
 

Dus moet C verbonden worden met aansluiting A B van het relais.

 
 
 

Catstop 
 

 18 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheden. 
 

lager zachter. 

even hoog even hard. Het geluid dat de kat hoort, is nu  

hoger 

en 

harder. 
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Materiaalkeuze 
 

 26 geschikt: 
 
materiaal stofeigenschappen 

1  

kunststof 

2 

 
 

 27 ongeschikt: 
 
materiaal stofeigenschap 

katoen  

glas  
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Meten aan een NTC 
 

 30  

 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800013-1-614b* 800013-1-614u* 
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 800045-2-614o 

Examen VMBO-GL en TL 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tijdvak 2

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Pizzacouriers 
 
Pizzacouriers kunnen voor veel geluidsoverlast zorgen.  
Met veel lawaai scheuren de snelle jongens door de straten.  
Het maximaal toegestane geluidsniveau voor zo’n benzinescooter is 97 dB.  
 

1p 1 In welke zone ligt dit geluidsniveau? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid met kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen 
 
Met veel minder geluidsoverlast worden de pizza’s bezorgd door een bedrijf dat 
met elektrische scooters rijdt.  
 

 

PIZZA SILENZIO 

 
 
Een pizzacourier demonstreert zijn nieuwe elektrische scooter. 
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Bij deze elektrische scooter werd een geluidsniveau van 73 dB gemeten. 
Voor het verband tussen het geluidsniveau en de geluidsenergie geldt de 
volgende woordformule: 
 
Als het geluidsniveau met 3 dB toeneemt, verdubbelt de geluidsenergie.  
 
Dus 2 scooters hebben samen een geluidsniveau van 76 dB en 4 scooters 
hebben samen een geluidsniveau van 79 dB. 
 

3p 2 Bereken hoeveel elektrische scooters samen hetzelfde geluidsniveau hebben 
als de benzinescooter met een geluidsniveau van 97 dB. 
 
Elektrische scooters rijden op oplaadbare accu’s. Ze kunnen worden ingesteld 
op twee standen: sprint en standaard.  
Zie de figuur hieronder. 
 
Maximale afstand in km op een volle accu 
 

0 10 20 30 40 50

sprint

standaard

sprint

standaard

maximale afstand (km) 
 
In de stand sprint trekt de scooter sneller op dan in de stand standaard. 
De maximumsnelheid is in beide standen gelijk. 
 

2p 3 Over deze situatie staan op de uitwerkbijlage een aantal zinnen.  
 Omcirkel in elke zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheid. 
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Aangesloten op de zon 
 
Lees het artikel hieronder: 
 
Een energiebedrijf uit Zuid-Afrika werkt samen met een Nederlands 
energiebedrijf aan een zonne-energie-systeem.  
Zo’n systeem kan een Zuid-Afrikaans huishouden van energie 
voorzien. Het bestaat uit een zonnepaneel, een accu die een paar  
uur per etmaal stroom kan leveren aan een telefoon-oplader, een 
aantal zuinige lampen, een radio en een tv.  
 

accu

telefoon
oplader

lamp(en)

radio

t.v.

 
 

De klanten betalen elke maand € 2,- en dat is minder dan ze vroeger kwijt 
waren voor lampolie, petroleum, kaarsen en batterijen. 
De installatie van zo’n systeem heeft grote gevolgen voor de mensen: er is nu 
veel minder brandgevaar, de radio en tv brengen de mensen nieuws en  
informatie en dankzij de lampen kunnen de kinderen ’s avonds huiswerk maken. 
 
 

3p 4 Overdag staan de apparaten niet aan. De accu wordt dan opgeladen. 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 

 Kruis in elke tabel op de uitwerkbijlage de juiste energiesoort aan tijdens het 
opladen van de accu. 

 
3p 5 Als de zon volop schijnt, is het ingestraalde vermogen 1000 W/m2.  

Het zonnepaneel met een oppervlak van 1,2 m2 levert dan een vermogen van 
140 W. 

 Bereken het rendement van dit zonnepaneel. 
 

3p 6 Zoals je kunt zien, is er een zekering opgenomen tussen de accu en de 
aangesloten apparaten. Hierover staan op de uitwerkbijlage een aantal zinnen.  

 Omcirkel in de zinnen op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheden. 
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Van de apparaten die op de accu van 12 V kunnen worden aangesloten, is de 
stroomsterkte hieronder gegeven. 
 
telefoon-oplader  500 mA 

lamp  2        A 

radio  250 mA 

televisie  5        A 
 

2p 7 Bereken het vermogen van de lamp. 
 
Een familie die zo’n zonne-energie-systeem bij het huisje heeft staan, wil een 
klein koelkastje (75 W ; 12 V) kunnen aansluiten. De zekering, die in hun 
systeem is opgenomen, laat maximaal 10 A door.  
De familie kan de elektrische apparaten in verschillende combinaties aanzetten,  
maar niet allemaal tegelijk. 
 

 
  

4p 8 Geef één mogelijke combinatie van elektrische apparaten met de koelkast erbij. 
Laat met een berekening zien dat de combinatie past bij de gebruikte zekering 
van 10 A.  
 
Op de accu staat: 100 Ah. Dat wil zeggen: bij een stroomsterkte van 100 A, kan 
een volle accu 1 uur energie leveren. Bij een stroomsterkte van 50 A, kan een 
volle accu 2 uur energie leveren, enzovoort. Zie onderstaande tabel: 
 

stroomsterkte 
(A) 

tijdsduur 
(uur) 

 100 1 

 50 2 

 20 5 
 

1p 9 Hoe lang kan een volle accu energie leveren bij een stroomsterkte van 10 A? 
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Boze buschauffeur  
 
Lees het krantenartikel hieronder: 
 

Buschauffeur straft door te remmen:  
twee kinderen gewond. 
 

Enkhuizen. 
Een jongen en een meisje zijn gewond 
geraakt tijdens een busrit. Dit kwam 
omdat de buschauffeur op de snelweg 
krachtig remde om de drukke leerlingen 
tot de orde te roepen. De twee 
slachtoffers kwamen ten val.  

De chauffeur ergerde zich aan de 
leerlingen die over de banken liepen. 
Door krachtig remmen wilde hij ze laten 
schrikken. De jongen brak een arm en 
het meisje moest met nekklachten naar 
het ziekenhuis.  

 
 

2p 10 Leg uit of de leerlingen in de bus naar voren of naar achteren vielen. 
 

1p 11 De bus voldeed aan alle veiligheidsvoorschriften.  
De leerlingen voldeden daar niet aan. 
Welke van de volgende veiligheidstoepassingen was bij de leerlingen niet in orde? 
A hoofdsteun 
B kooiconstructie 
C kreukelzone 
D veiligheidsgordel 
 
De buschauffeur (massa 95 kg) remde met een vertraging van 6 m/s2. Hij had een 
veiligheidsgordel om.  
 

2p 12 Bereken de grootte van de kracht van de gordel op de chauffeur.  
 

3p 13 De bus reed met een snelheid van 90 km/h toen de chauffeur gedurende 0,75 s 
remde. 

 Bereken tot welke snelheid de bus afremde.  
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Bijzondere zaklamp  
 
Voor deze zaklamp heb je geen batterijen nodig. In de zaklamp zitten een 
magneet en een spoel. Zie de figuur hieronder.  
De zaklamp laadt op door hem heen en weer te schudden. De werking lijkt sterk 
op die van een dynamo. 
 

 
 
De opgewekte elektrische energie wordt opgeslagen in een condensator. 
 
Hieronder zie je het principe van het schakelschema van de zaklamp. 
 

 
 
Je ziet dat in de schakeling een diode en een LED zijn opgenomen. 
 

1p 14 Wat is de functie van een diode? 
 

1p 15 Waarom moet een diode opgenomen zijn tussen de spoel en de condensator? 
 
Je moet de lamp een tijdje schudden. Als je daarna de schakelaar indrukt, 
brandt de LED. Na verloop van tijd gaat de LED uit. 
 

1p 16 Waarom gaat de LED branden, als de schakelaar wordt ingedrukt? 
 

1p 17 Waarom gaat de LED na verloop van tijd uit? 
  

1p 18 We willen de zaklamp zo veranderen dat die langer licht geeft, als hij door te 
schudden helemaal opgeladen is. 
Welke verandering moeten we dan in de lamp aanbrengen?  
A een grotere diode opnemen 
B een grotere condensator gebruiken met een grotere capaciteit  
C een sterkere magneet gebruiken 
D een spoel met minder windingen nemen 
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Koudebrug  
 
Bij het bouwen van een huis moet je 
letten op een goede warmte-isolatie.  
Als je een muur op een betonnen vloer 
bouwt zoals in de tekening hiernaast, 
krijg je te maken met een zogenaamde 
‘koudebrug’. 
Er kan dan veel warmte verloren gaan. 

 
 

1p 19 Welke vorm van warmtetransport treedt op in zo’n ‘koudebrug’? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
 
Er bestaat een materiaal dat zo’n ‘koudebrug’ goed kan onderbreken.  
Dat materiaal heet ‘Foamglas’.  
In een folder staat een aantal eigenschappen van Foamglas. 
 
 

Foamglas 
 

   
 
 
Foamglas is: 
 

1 onbrandbaar, waterdicht en waterdampdicht. 
 

2 maat- en vormvast en heeft een zeer hoge druksterkte. 
 

3 een thermisch isolatiemateriaal. 
 

4 leverbaar in platen van dikte 3, 4 en 6 cm. 
 
 

koudebrug 

Pagina: 551Voor 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).



 800045-2-614o 9 lees verder ►►►

1p 20 Welk eigenschap geeft aan dat Foamglas geschikt is om een ‘koudebrug’ tegen 
te gaan? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
Bij de eigenschappen staat dat Foamglas een zeer hoge druksterkte heeft.  
Dat moet ook wel, want er komen veel bakstenen op te staan als je er een muur 
op metselt.  
De afmetingen van een baksteen zijn 20 cm bij 10 cm bij 5 cm. 
 

4p 21 Toon met een berekening aan dat de massa van één baksteen 1,8 kg is. 
 

4p 22 Foamglas is bestand tegen een druk van 160 N/cm2. 
 Bereken hoeveel bakstenen maximaal op elkaar gestapeld kunnen worden 

op een stuk Foamglas. (Houd hierbij geen rekening met cement of specie.) 
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Energie besparen 
 
Mientje en Jan gaan een huis bouwen. Ze onderzoeken de energiebesparende 
maatregelen die ze willen nemen. 
 
Tussen de radiatoren en de muur willen zij radiatorfolie aanbrengen. 
Radiatorfolie is glimmend aluminiumfolie dat achter de radiator tegen de muur 
wordt aangebracht. Dat zorgt ervoor dat er weinig warmte via de muur verdwijnt.  
Zie de tekening hieronder. 
 
 

tweezijdig tape

radiator folie

muur

vensterbank

radiator

 
 
 

1p 23 Wat is de belangrijkste functie van het radiatorfolie? 
A De folie gaat vooral de geleiding van warmte tegen. 
B De folie gaat vooral de straling van warmte tegen. 
C De folie gaat vooral de stroming van warmte tegen. 
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Ze vinden onderstaande tabel over de besparing van aardgas bij gebruik van 
radiatorfolie. 
 
 Besparingen van radiatorfolie bij verschillende gevels 
 

 
 

constructie besparing gas in m3 
per m2 per jaar 

halfsteens 25 

steens 15 

spouwmuur 7 
 
 
 

1p 24 Waarom bespaart radiatorfolie bij een steens muur meer gas dan radiatorfolie bij 
een spouwmuur? 
 

2p 25 Natuurlijk willen Mientje en Jan dubbelglas in de ramen. 
In het informatieboek Binas staan in tabel 20 de k-waarden voor enkel glas en 
dubbel glas. 

 Is een materiaal met een grote k-waarde een goede isolator? Licht je 
antwoord toe met gegevens uit de genoemde tabel. 

 
1p 26 Mientje en Jan realiseren zich dat er nog veel meer maatregelen zijn die energie 

kunnen besparen.  
 Noem nog één andere energiebesparende maatregel, die zij kunnen 

uitvoeren bij het bouwen van hun huis. 
  

halfsteens steens spouwmuur
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Astronaut voor een paar minuten 
 
 

 Astronaut voor een paar minuten 
 
 Op een speciale manier is een mens in de ruimte gebracht.  
 Mike Melvill was enkele minuten buiten de atmosfeer van de aarde.  

Zijn SpaceShipOne werd met een vliegtuig tot een hoogte van 15 km 
gebracht. Zie de figuur hieronder. 

 

  
 
 
 

 Op 15 km hoogte gaat de SpaceShipOne los van het vliegtuig en stuurt 
naar boven. De SpaceShipOne heeft dan een snelheid van 40 m/s.  
 

 De raketmotor wordt ontstoken en in 79 seconden bereikt de 
SpaceShipOne een snelheid van Mach 3. Dat betekent drie maal de 
geluidssnelheid van 340 m/s. 

 
 

3p 27 Bereken de gemiddelde versnelling in die 79 seconden. 
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 De raketmotor gaat uit en SpaceShipOne beweegt omhoog tot een 

hoogte van 100 km.  
 

 Vanaf dit hoogste punt valt SpaceShipOne naar beneden tot een hoogte 
van 60 km. 

 
 
We gaan er vanuit dat SpaceShipOne op het hoogste punt geen snelheid heeft 
en recht naar beneden valt, waarbij geldt g = 10 m/s2. Omdat de luchtwrijving 
verwaarloosbaar is, wordt alle zwaarte-energie in het hoogste punt omgezet in 
bewegingsenergie. 
 

1p 28 Waarom mag je de luchtweerstand tijdens de val verwaarlozen? 
 

4p 29 Bereken de snelheid van SpaceShipOne op een hoogte van 60 km. 
 
 

 De vleugels worden zo gezet dat er een glijvlucht wordt ingezet. 

 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel. 
 

4p 30 Geef in de tabel door middel van kruisjes aan welke krachten er op 
SpaceShipOne werken op de plaatsen 2, 4 en 5.  
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In balans? 
 
Jasmijn en Piet hebben op school de volgende opstelling gemaakt om de 
momentenwet beter te kunnen begrijpen. Ze gebruiken een gemakkelijk 
draaibare schijf. Op deze schijf staan strepen op 5 cm afstand van elkaar.  
Op sommige hoekpunten zijn haakjes gemaakt waar blokjes aangehangen 
kunnen worden. De schijf is zonder blokjes in evenwicht. 
 

 
 

1p 31 Piet houdt de schijf vast. Jasmijn hangt een massablokje van 50 g aan een 
haakje. Zie de figuur hierboven.  
Vervolgens laat Piet de schijf los.  
Wat gebeurt er met de schijf? 
A De schijf blijft in dezelfde positie. 
B De schijf beweegt tot het massablokje aan de andere kant hangt. 
C De schijf beweegt tot het massablokje onderaan hangt. 
 

3p 32 Piet brengt de schijf weer in de situatie van de foto hierboven.  
Jasmijn wil met een blokje van 100 g de schijf in evenwicht brengen. 
Op de uitwerkbijlage staat een foto van de schijf met vijf haakjes.  
Eronder staat een tabel. 

 Kruis in de tabel op de uitwerkbijlage de plaatsen aan waar het blokje van 
100 g kan hangen, zodat de schijf in evenwicht is. 
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Jasmijn en Piet experimenteren verder. 
Piet hangt twee blokjes aan de schijf zoals in de foto hieronder.  
Jasmijn denkt dat de schijf in evenwicht is.  
 

 
 

4p 33 Laat met een berekening zien of Jasmijn gelijk heeft. Meet hiervoor afstanden 
op in de foto. 
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Geluidsoverlast in couveuses  
 
Op de kinderafdeling van een ziekenhuis liggen baby’s soms in couveuses. 
Een couveuse is een afgesloten doorzichtige ruimte waar de baby warm en 
veilig in ligt. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Ellen is studente van de verpleegkundeopleiding. Ze heeft onderzoek gedaan 
naar de geluidsoverlast die baby’s in couveuses kunnen ondervinden. 
 
Op de deksel van een couveuse wordt door het verplegend personeel wel eens 
een schaar gelegd. Uit metingen blijkt dat dit een geluidsniveau tussen 
60 en 70 dB kan veroorzaken in de couveuse. 
 

1p 34 Hoe komt het dat het geluid binnen in de couveuse zo hard klinkt? 
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Ellen heeft een geluidssensor in de couveuse gelegd. De geluidssensor is op 
een computer aangesloten. 
Een van de metingen is hieronder weergegeven. 
 

 
 

1p 35 Hoe lang heeft de totale meting geduurd? 
 

1p 36 Lees de maximale waarde af van het geluidsniveau tijdens de meting. 
 
Aan het slot van haar onderzoek geeft Ellen een overzicht van enkele veel 
voorkomende soorten geluid in de couveuse met daarbij de geluidssterkte. 
 

soort geluid geluidsniveau in  
de couveuse (dB) 

scharen en thermometers op de couveuse leggen 60 - 70 

alarmen op de afdeling 55 - 60 

praten op de afdeling 55 - 60 

radio aan op de afdeling 56 - 58 

telefoongeluid 50 - 55 
 
Ellen geeft als advies:  
 
Leg bij bepaalde handelingen een wollen dekentje op de couveuse. 
 

2p 37 Het advies van Ellen heeft meer effect op het eerste soort geluid in het overzicht 
dan op de andere soorten geluid. 

 Leg uit waarom dat zo is. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Materiaalkeuze 
 
 
 
 
 
Aan een autoband worden hoge eisen gesteld.  
De keuze van het juiste materiaal is daarom erg 
belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
Hieronder zie je drie verschillende materialen.  
 

   
hout papier rubber 

 
Alleen rubber is geschikt om een autoband van te maken. 
 

2p 38 Op de uitwerkbijlage staat een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 
 Schrijf in de tabel twee stofeigenschappen van rubber die het geschikt 

maken om een autoband van te maken. 
 

2p 39 Op de uitwerkbijlage staat ook een tabel voor het beantwoorden van deze vraag. 
 Schrijf in die tabel bij elk materiaal een stofeigenschap die het niet geschikt 

maakt om een autoband van te maken.  
 
 

einde  800045-2-614o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2008-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 

Pizzacouriers 
 

 3 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
In de stand sprint trekt de scooter sneller op dan in de stand standaard. 
 

Bij sneller optrekken is de aandrijvende kracht kleiner groter  .  

 

Hierdoor moet de accu in de stand sprint minder meer  

 

energie leveren dan in de stand standaard.  

 
 
 
 

Aangesloten op de zon 
 

 4 Zet in elke kolom een kruisje op de juiste plaats voor het opladen van de accu. 
 
 
 
 

 

bewegingsenergie  bewegingsenergie  bewegingsenergie  

chemische energie  chemische energie  chemische energie  

elektrische energie       elektrische energie    elektrische energie      

licht-energie    

 

licht-energie     

 

licht-energie   

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

zonnecel accu 
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 6 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Als kortsluiting optreedt, is de weerstand tussen aanvoerdraad en afvoerdraad  
 

heel klein groot . 

 

Hierdoor wordt de stroomsterkte heel klein groot . 

 
Bij een bepaalde stroomsterkte smelt de zekering door. 
 

Hierdoor  blijft de stroomsterkte gelijk wordt de stroomsterkte 0 A . 
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Astronaut voor een paar minuten 
 

 30 Geef door middel van kruisjes aan welke krachten er op SpaceShipOne werken 
op de plaatsen 2, 4 en 5. 
 
 
 

 
 
 

plaats aandrijf- 
kracht 

wrijvings- 
kracht 

zwaarte- 
kracht 
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In balans? 
 

 32 Zet een kruisje bij de plaats(en) waar het blokje van 100 g kan hangen om 
evenwicht te krijgen. 
 

 
 
 

A B C D E 
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Materiaalkeuze 
 

 38 geschikt: 
 
materiaal stofeigenschappen 

1  

rubber 

2 

 
 

 39 ongeschikt: 
 
materiaal stofeigenschap 

hout  

papier  

 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-614u* 
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 700013-1-614o 

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

tijdvak 1

#tijd - #tijd uur

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 

Zoals de Waard is maakt ie zijn tenten  

 
Wil en Kees willen een nieuwe tent kopen. 

 
Ze lezen in de folder van een  
bekende tentenfabrikant: 
 
 
Volgens Kees is hier de dichtheid van de tent gegeven. 
 

1p 1 Waarom heeft Kees geen gelijk? 
 
 
In de folder staat ook: 
 
 

1p 2 Natuurkundig gezien klopt dit niet. 
 Verbeter deze zin zodat er een natuurkundig juiste zin staat. 

Het doek waarvan wij  
onze tenten maken  
is 320 g/m2. 

Het gewicht van de  
tent zonder stokken en 
haringen is ± 35 kg. 
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2p 3 Ga ervan uit dat de hele tent van het doek is gemaakt, dat in de folder staat. 
 Bereken de oppervlakte van het doek van de tent.  

 
In werkelijkheid is niet de hele tent van hetzelfde doek gemaakt. In de folder 
staat: 
 

grondzeil  

 
Voor alle tenten, gemaakt van 
320 grams doek (320 g/m2 )   
gebruiken wij voor het grondzeil 
doek van ongeveer 650 g/m2. 
 

 
2p 4 Als rekening gehouden wordt met het feit dat voor het grondzeil een ander doek 

gebruikt wordt, volgt uit de berekening van vraag 3 een andere oppervlakte.  
 Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen met verschillende mogelijkheden. 
Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
De tent van Wil en Kees kan worden uitgerust met een binnentent. Hierover 
staat in de folder onder andere: 
 

binnentent
clipsysteem

 

De binnentent wordt met clips 
en ritsen aan de buitentent 
bevestigd. Zo ontstaat er 
tussen buiten- en binnendak een 
gesloten luchtlaag van ongeveer 
10 cm. Dit maakt het mogelijk 
te kamperen bij lage 
temperaturen. 
 

 
1p 5 Welke eigenschap van een gesloten luchtlaag maakt het mogelijk om te 

kamperen bij lage temperaturen? 
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Oplaadbare batterijen  
 
Oplaadbare batterijen (accu´s) worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt. 
Op internet staan ze vaak aangeprezen.  
Een plaatje van het internet zie je in de figuur hieronder. 
 
  

 
Oplaadbare batterijen AAA 
 
Set van 4 AAA oplaadbare batterijen 
uit de Powerful lijn 
 
Elke batterij: 1,2 V    800 mAh 
 
 

 
Hoe lang een volle batterij energie kan leveren, hangt af van de stroomsterkte 
die de batterij levert. Voor een batterij uit het plaatje is dit aangegeven in de 
tabel. 
 

stroomsterkte 
(mA) 80 133 160 200 400 

tijdsduur 
(uur) 10 6 5 4 2 

 
3p 6 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek die bij deze tabel hoort. 

 
2p 7 Bepaal hoe lang de batterij energie levert bij een stroomsterkte van 250 mA.  

Maak duidelijk hoe je aan je antwoord komt. 
 

1p 8 Na een groot aantal keer gebruiken zijn oplaadbare batterijen (accu’s) 
uitgewerkt.  
Net als gewone batterijen mogen ze niet als afval in het milieu komen. 

 Wat moet je daarom doen met uitgewerkte batterijen? 
 

1p 9 Als batterijen niet als afval in het milieu terechtkomen, zijn oplaadbare batterijen 
veel minder schadelijk dan niet-oplaadbare batterijen. 

 Waarom is dat het geval? 
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Een van de oplaadbare batterijen wordt gebruikt in deze mp3-speler. 
 

 
 
Opslagcapaciteit 512 MB  
Geschikt voor Atrac3plus en WAV bestanden  
LCD display en ID3 tag  
Werkt op één oplaadbare AAA batterij van 1,2 V, 800 mAh, gedurende 20 uur. 
  
 

4p 10 Bereken het elektrische vermogen van deze mp3-speler. 
 
 

Spiegel boven de open haard 
 
In de kamer van Peter en Anneke hangt een spiegel boven de open haard.  
De spiegel helt iets voorover. Zie de tekening. Deze tekening staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 

spiegel

 
 

3p 11 Laat door een constructie op de uitwerkbijlage zien welk gedeelte van de kamer 
Peter via de spiegel kan zien. Geef dat gebied duidelijk aan. 
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Houd de dief 
 
Je kunt tegenwoordig veel dure en ingewikkelde beveiligingspullen tegen 
inbraak kopen. 
In een tijdschrift vonden Kitty en Edward een artikel over een heel eenvoudige 
beveiliging. Zie hieronder voor de handleiding. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3

 
 ↑ 
 Naar de deur 
 

1 Neem een zoemer en maak de uiteinden van de draad vrij van isolatie. 
2  Wind om de twee kanten van een wasknijper niet geïsoleerd 

elektriciteitsdraad. 
3  Maak hiermee de schakeling en stop een stuk karton tussen de kanten van 

de wasknijper. Maak het karton met touw vast aan de deur. 
 
  

4p 12 Teken met de juiste symbolen het schakelschema van deze schakeling en leg 
uit hoe de schakeling werkt. 
 

MAAK JE EIGEN INBRAAKALARM 
 

HOUD DE DIEF 
 
Rekenmachine gejat? Agenda kwijt? En je krijgt de dief  
maar niet te pakken? Dan wordt het hoog tijd voor actie! 
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Edward wil een andere schakeling ontwerpen met een reedcontact en een 
transistor. Het reedcontact wil hij op de deurpost bevestigen en een magneet 
daar vlakbij op de deur. Zie de figuur en het schakelschema hieronder. 
 

reed contactmagneet

 
 

12V

reed
contact

zoemer

b
c

e

 
 

3p 13 Edward weet niet zeker of deze schakeling werkt. 
Op de uitwerkbijlage staan drie zinnen met verschillende mogelijkheden.  

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Fietsbrug 
 
In de Gelderlander van 13 maart 2004 stond een artikel over het plaatsen van 
een nieuwe fietsbrug tussen Lent en Nijmegen.  
 

 
 

Met behulp van sleepboten, zware kabels, en drijvende bokken (hijskranen) 
wordt de fietsbrug naar de spoorbrug gevaren en daaraan vastgemaakt.  
De hoofdkabel wordt vastgemaakt aan de verkeersbrug. Zie de figuur hieronder. 
 
 

Lent

Nijmegen

vaargeul Waal

verkeersbrug
sp
oo
rb
ru
g

verankering met
kabel aan brugpijler

De kabel waaraan het ankerponton hangt,
is 690 meter lang en 58 millimeter dik.
Er komt een kracht van 50 ton op te staan.

stroomrichting

drijvende bokfietsbrug

 
De fietsbrug hangt aan vier drijvende bokken.  
De bokken bewegen langzaam naar de spoorbrug met de stroom van de rivier mee. 
 
 

In het plaatje hieronder is een vereenvoudigde tekening gemaakt van de 
krachten van de bokken op de hoofdkabel.  
De sleepboten zijn weggelaten. Het geheel ligt stil.  
 
F1

F2

F3

F4  
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1p 14 Welk van de onderstaande antwoorden geeft in deze situatie het best de 
verdeling van de krachten F1, F2, F3 en F4 weer? 
A Alle vier de krachten zijn even groot. 
B F1 en F4 zijn groter dan F2 en F3. 
C F1 en F4 zijn kleiner dan F2 en F3. 
 

Een van de drijvende bokken staat op de foto hieronder. 
 

 
Maximale 
belasting  
bovenste takel: 
250 ton 
 
Maximale 
belasting  
onderste takel: 
400 ton 

 

 

Hieronder staat een vereenvoudigd zijaanzicht getekend van de drijvende bok. 
 

P

D

C

B

A

 
 

3p 15 De bok heeft twee verschillende takels. De maximale belasting staat gegeven. 
Ten opzichte van draaipunt P zijn de momenten bij maximale belasting gelijk 
aan elkaar.  

 Toon met een berekening aan dat de momenten bij maximale belasting  
 gelijk aan elkaar zijn. Meet daarvoor de afstanden uit de tekening op. 
 

1p 16 De constructie bestaat uit metalen staven, die met letters zijn aangegeven. Eén 
van de staven zou in deze situatie door een kabel vervangen kunnen worden. 
Welke staaf is dat? 
A staaf A 
B staaf B 
C staaf C 
D staaf D 
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Hieronder staat een nog meer vereenvoudigd zijaanzicht van deze drijvende bok 
met een last getekend. 
De grootte van de kracht van de kabel op de bok in punt Q staat aangegeven. 
De bovenste takel is weggelaten. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
 

F

Q

 
 
 

3p 17 Bepaal in de figuur op de uitwerkbijlage via constructie de grootte van de 
horizontale component van de kracht van de kabel op de bok in punt Q. 
Vul de waarde in onder de figuur. 
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Studenten koken elektrisch 
 
In een studentenhuis wonen Bibian en Els in twee kamers naast elkaar.  
Ze hebben allebei eenzelfde 2-pits-elektrisch kooktoestel op hun kamer.  
De kooktoestellen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet (230 V). 
 

 
De twee elektrische kooktoestellen bestaan elk uit een elektrisch 
verwarmingselement van 1000 W en een element van 1200 W.  
 

2p 18 Bereken de stroomsterkte door het element van 1000 W, als het is ingeschakeld. 
 
Als Bibian en Els tegelijkertijd hun kooktoestel met de twee pitten vol aanzetten, 
gaat de zekering stuk. De twee kooktoestellen zijn namelijk aangesloten op 
dezelfde groep die beveiligd is met een smeltveiligheid van 16 A. 
 

3p 19 Toon door een berekening aan dat de zekering dan inderdaad stuk gaat. 
 
Bibian en Els zien dat in de meterkast 2 groepen zitten. Op de kamer van Els 
zitten meerdere stopcontacten (wandcontactdozen) en op de gang zit nog een 
stopcontact.  
Ze willen onderzoeken of ze twee stopcontacten kunnen vinden die op 
verschillende groepen zijn aangesloten. 
 

2p 20 Welke twee stappen moeten Bibian en Els zetten om te onderzoeken of twee 
stopcontacten op de verschillende groepen zijn aangesloten, zonder dat een 
zekering stukgaat? 
 

1p 21 Welke stekker moet er aan dit kooktoestel zitten? 
 

 
 A B C D 
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Strategisch rijden met een zonne-auto NUNA-III 
 
In Australië wordt om de twee jaar een race georganiseerd voor zonneauto’s.  
Al drie keer won het Nederlandse team. In 2001 met de Nuna-I, in 2003 met de 
Nuna-II en in 2005 met Nuna-III. 
 

 
 

3p 22 In 2005 reed de Nuna-III de route van 3020 km in 29 uur en 11 min. 
 Bereken de gemiddelde snelheid van de Nuna-III in km/h. 

 
Als de zon flink schijnt, leveren de zonnecellen een elektrisch vermogen van 
1,5 kW. 
Met de energie die de zonnecellen leveren, wordt een elektromotor aangedreven.  
Het vermogen dat de elektromotor gebruikt, hangt af van de snelheid  
van Nuna-III. Zie hiervoor de tabel hieronder. 
 

snelheid van de  
Nuna-III 
 (km/h) 

elektrisch vermogen  
voor de motor  

(kW) 
80 0,90 
100 1,80 
120 2,80 

 
Behalve zonnecellen beschikt de auto ook over een accu die kan worden 
ingeschakeld voor de aandrijving. 
 

2p 23 Leg uit of de Nuna-III bij een snelheid van 100 km/h behalve de zonnecellen ook 
gebruik moet maken van de accu. 
 

3p 24 De Nuna-III start elke dag met een volle accu. Er zit dan 5 kWh energie in de 
accu. Hiermee kan de Nuna-III een aantal uren rijden, zelfs als de zon niet 
schijnt. Stel dat de zonnecellen helemaal geen energie leveren. 

 Bereken hoe lang de Nuna-III dan met alleen de volle accu kan rijden met 
een snelheid van 120 km/h.  
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Het vermogen dat de zonnecellen leveren, hangt af van de 
weersomstandigheden. Het NUNA-team moet daarom voortdurend nadenken 
over de snelheid waarmee ze rijden. In de auto achter de Nuna bevinden zich 
veel computers die de strategie bepalen. 
 

 
 

Op de derde dag van de race moet de Nuna-III 500 km afleggen. Op die dag is 
de weersverwachting als volgt: de eerste 200 km zal de hemel onbewolkt zijn en 
de daarop volgende 300 km zal het bewolkt zijn. 
Het team overweegt de volgende strategieën: 
 

Strategie 1 
 
Met een snelheid van 
120 km/h rijden tot de accu 
leeg is en de rest afleggen met 
de snelheid die nog mogelijk is 
met het vermogen dat de 
zonnecellen leveren bij bewolkt 
weer. 

 

 
0 100 200 300 400 500

150

100

50

0

120

s (km)

v
(km/h)

 
 

2p 25 Hoe wordt bij strategie 1 de accu gebruikt in de eerste 200 km en hoe wordt de 
accu gebruikt van 200 km tot 300 km? 
  

Strategie 2 

 
De hele afstand afleggen met 
een zodanige constante 
snelheid dat aan de finish de 
accu bijna helemaal leeg is. 

 

 
0 100 200 300 400 500

150

100

50

0

s (km)

v
(km/h)

 
 

4p 26 Leg met een berekening van de rijtijd uit of de Nuna-III met strategie 1 of met 
strategie 2 het eerst de finish bereikt. 
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IJsplaat 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 

IJSPLAAT BEZWIJKT ONDER OPWARMING 
 31 januari 2002 5 maart 2002 

Zuidpool

  

 Smeltwater verzamelt zich 
in scheuren aan de 
oppervlakte. 

IJsplaat Larsen B is 
uiteengevallen in duizenden 
ijsschotsen. 

IJsplaat Larsen B: 

 Oppervlakte: 3.250 km2 = 3,25 · 109 m2  (vergelijkbaar met de provincie Overijssel)

 Dikte: 220 meter 

 Massa: 658 miljard ton ijs = 6,58 · 1014 kg ijs 

 
 

1p 27 Het smelten van de ijsplaat is één van de gevolgen van de opwarming van de 
aarde. 

 Hoe noemen we het verschijnsel dat deze opwarming veroorzaakt? 
 

4p 28 In het onderste gedeelte van het krantenartikel staan drie gegevens over de 
‘IJsplaat Larsen B’. 

 Laat met een berekening zien dat deze drie gegevens met elkaar 
overeenstemmen. (Tip: gebruik de eerste twee gegevens om de massa uit te 
rekenen en kijk of de uitkomst overeenkomt met het derde gegeven.) 

 
 

IJsplaat Larsen B 
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Hieronder zie je een schematisch plaatje van één van de duizenden ijsschotsen. 
 
 

 
 
 
 

2p 29 Op de uitwerkbijlage staat een zin. 
 Omcirkel in de zin op de uitwerkbijlage de juiste mogelijkheden. 

 
1p 30 Op de ijsschots werken twee krachten: Fopw  en Fz. 

Hieronder staan drie tekeningen met de vectoren van Fopw  en Fz 
 op de 

ijsschots. 
Welke tekening is juist? 
 

Fopw

Fz

Fopw
Fopw

Fz Fz  
 

 A B C 
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Bommetje 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 
 NIJMEGEN, Maandag 7 augustus 2006. 

 De medewerkers van het Goffertbad waren zaterdag  
 voorbereid op een spectaculaire ochtend bij de  
 voorronde van het Nederlands Kampioenschap ‘Bommetje’. 
  

  
  
 De knie omhoog en zo dicht mogelijk bij de borst houden,  
 handen eromheen en springen maar.  
 Dat is de ideale positie voor een flink bommetje.  
 
 
Bij het Nederlandse kampioenschap ‘Bommetje’ is het de bedoeling om vanaf de 
driemeterplank in het water te vallen en het water zo hoog mogelijk te laten 
opspatten. 
Hiervoor neemt een springer geen gestrekte houding aan, maar de zogenaamde 
bommetjeshouding. 
 

   
 

gestrekte houding bommetjeshouding 
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2p 31 De bommetjeshouding heeft ook als voordeel dat de springer niet 
achterovervalt. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de houdingen.  

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p 32 Bij het neerkomen in het water is de kracht op de springer in de 
bommetjeshouding groter dan in de gestrekte houding. 

 Geef hiervoor een reden. 
 

3p 33 Een van de deelnemers was Dorus. Dorus stapte van de driemeterplank.  
Deze plank bevindt zich precies 3 meter boven het wateroppervlak. Dorus heeft 
een massa van 72 kg. 

 Bereken hoe groot de snelheid is waarmee Dorus met zijn voet het water 
raakt. Ga ervan uit dat alle zwaarte-energie wordt omgezet in 
bewegingsenergie. 

 
1p 34 In Duitsland wordt in zwembaden gesprongen van grotere hoogten.  

In een zwembad in Frankfurt is een springtoren van 6 meter hoogte. 
Drie leerlingen discussiëren over de snelheid waarmee een springer dan het 
water raakt. 
 
Aad zegt: ‘De snelheid waarmee de springer het water raakt bij een sprong van 
6 meter is minder dan twee maal zo groot als bij een sprong van 3 meter.’ 
 
Bas zegt: ‘De snelheid waarmee de springer het water raakt bij een sprong van 
6 meter is precies twee maal zo groot als bij een sprong van 3 meter.’ 
 
Cees zegt: ‘De snelheid waarmee de springer het water raakt bij een sprong van 
6 meter is meer dan twee maal zo groot als bij een sprong van 3 meter.’ 
 
Wie heeft er gelijk? 
A Aad 
B Bas 
C Cees 
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Ooglaseren in plaats van een bril? 
 

1p 35 Bij een normale ooglens zorgen spieren in ons oog ervoor dat de lens minder 
bol of boller wordt om een scherp beeld op het netvlies te vormen. 
Hoe heet dit scherpstellen van de ooglens? 
A accommoderen  
B breking 
C convergeren 
D divergeren 
 
Naarmate een mens ouder wordt, wordt de ooglens minder soepel. 
Een pasgeboren baby kan een voorwerp op 4 cm voor zijn oog scherp zien.  
Een volwassene van 45 jaar kan een voorwerp op 50 cm voor zijn oog nog net 
scherp zien. 
 

2p 36 Hieronder is een schematische tekening gemaakt van het oog van een 
volwassene van 45 jaar. Hierbij bevindt een voorwerp zich op 50 cm voor het 
oog, dus hij ziet een scherp beeld.  
Het voorwerp is aangegeven met een pijl.  
De figuur is niet op schaal. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
 

netvlies

 
 
 

 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het beeld van de pijl op het netvlies. 
 
Als een voorwerp dichter dan 50 cm bij het oog komt, wordt er zonder bril geen 
scherp beeld op het netvlies gevormd. 
 

3p 37 Over deze situatie staan op de uitwerkbijlage drie zinnen. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Een manier om het gezichtsvermogen te verbeteren zonder gebruik te maken 
van een bril of lenzen is het zogenaamde ooglaseren. 
De dikte van het hoornvlies wordt dan veranderd, door het hoornvlies met een 
laserstraal op bepaalde plaatsen dunner te maken.  
  
Hieronder is schematisch de situatie getekend van het hoornvlies en de ooglens 
vóór de laserbehandeling. 
Je kunt het hoornvlies en de ooglens opvatten als één lens. 
 

ooglens

hoornvlies

 
 

1p 38 Een vrouw van 21 jaar kan dichtbij goed zien, maar veraf niet.  
Na de laserbehandeling kan zij dat wel.  
Welke situatie geeft het beste weer hoe de situatie is na de laserbehandeling? 
 

 
 

 A B C 
 

einde  700013-1-614o* 
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natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  2007-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Zoals de Waard is maakt ie zijn tenten  

 
 4 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 

 
 
Vergeleken met het doek van de rest van de tent is het doek   
 

van het grondzeil per vierkante meter lichter zwaarder . 

 

Daardoor wordt de berekende oppervlakte kleiner groter . 

 
 
 

Oplaadbare batterijen  
 

 6  

0 t (h)

I (mA)

0

 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Spiegel boven de open haard 
 

 11  
 
 
 

spiegel

 
 
 
 
 
 
 

Houd de dief 
 

 13 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Als de deur geopend wordt gaat de magneet weg van het reedcontact. 
 

Hierdoor wordt het reedcontact geopend gesloten . 

 
Hierdoor gaat er een stroom lopen door de basis. 
 

Hierdoor wordt de transistor wel niet geleidend. 

 

Hierdoor gaat de zoemer wel niet zoemen. 
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Fietsbrug 
 

 17  

F

Q

 
 
F = 2,0 · 106 N 
 
 
 
Vul in: 
De horizontale component van F =  ................... N 
 
 
 

IJsplaat 
 

 29 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheden. 
 

drijft gelijk 

zinkt groter De ijsschots 

zweeft 

 omdat de dichtheid van ijs  

kleiner 

 is dan de dichtheid van water.
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Bommetje 
 

 31 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
  
In een gestrekte houding bevindt het zwaartepunt zich  
 

bij het hoofd in het midden van het lichaam bij de voeten  . 

 
In de bommetjeshouding bevindt het zwaartepunt zich 
 

meer aan de voorkant  meer aan de achterkant  van het lichaam. 

 
 
 

Ooglaseren in plaats van een bril? 
 

 36  
 

netvlies

 
 
 

 37 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Een voorwerp bevindt zich 50 cm voor het oog. 
Het wordt nu dichter naar het oog gebracht. 
 

Nu wordt de voorwerpsafstand groter kleiner . 

 

Daardoor wordt de beeldsafstand groter kleiner . 

 

Dus wordt het beeld gevormd voor achter  het netvlies. 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-614u* 
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 700045-2-614o 

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek.  

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
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. 
 
 
 

Automatisch gaan het voorlicht en het achterlicht aan 
 
Ook zonder dynamo hebben we tegenwoordig prima voorlichten en achterlichten 
voor de fiets. 
 
Hieronder staat een gedeelte van een folder voor een voorlicht. 
 

 
Halogeenlamp: 
6 V / 2,4 W 
Werkt op 

5 oplaadbare 
Penlight 

batterijen: 
per stuk 1,2 V   

 
2p 1 Toon aan dat de stroomsterkte door de lamp van het voorlicht 0,4 A is. 

 
De capaciteit van de batterijen is 1200 mAh. Dat wil zeggen dat ze 1 uur 
energie leveren als er 1200 mA gevraagd wordt, dat ze 2 uur energie leveren als 
er 600 mA gevraagd wordt, enzovoort. 
 

2p 2 Iemand doet volle batterijen in de lamp en doet de lamp aan. We gaan ervan uit 
dat de lamp steeds even sterk brandt en daarna uitgaat als de batterijen leeg 
zijn. 

 Bereken hoe lang het duurt tot de batterijen leeg zijn. 
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Er zijn ook achterlichten die op batterijen werken. 
Hieronder staat een gedeelte van een folder voor een achterlicht. 
 

 
De lamp gaat vanzelf aan als 
het buiten niet licht genoeg is. 
Er zijn twee penlight-
batterijen nodig. 
De lamp is voorzien van LED’s 
die parallel geschakeld zijn. 
 
 

 
1p 3 Wat is een voordeel van het parallelschakelen van de LED’s? 

 
Hieronder staat een vereenvoudigde weergave van de automatische schakeling 
van het achterlicht. 
 
 

 

1 2

3

4

 
 
 
Dit schema staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

4p 4 Geef op de uitwerkbijlage voor de onderdelen 1 t/m 4 aan om welke component 
het hierbij gaat. 
Je kunt kiezen uit de volgende componenten: 
− LDR 
− NTC 
− LED 
− transistor 
− batterij 
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Harry Potter oppompbril 
 
Lees het artikel hieronder. 
 
 

Pompje stelt scherpte van de bril in 
 

 

 

 

 
Een Engelse professor heeft een bril 
uitgevonden waarvan de sterkte 
makkelijk te veranderen is.  
De bril kost niet meer dan 5 euro.  
Voor mensen in ontwikkelings-landen is 
deze bril een goede oplossing. 
Een brillenglas van de variabele 
oppompbril bestaat uit twee 
beschermlagen waartussen twee met 
siliconenolie gevulde elastische vliezen 
zitten. Met een pompje aan de zijkant 
van de bril (zie figuur) is de hoeveelheid 
olie te veranderen. De sterkte van de bril 
kan hierdoor aangepast worden.  

Als de bril op de juiste sterkte is, wordt  
het pompje weggehaald. In het plaatje 
hieronder staat een schematische tekening 
van de oppomplens. 
 
 

siliconenolie

elastisch vlies

 
 
 

 
 

1p 5 Hieronder staan drie manieren waarop de lens kan zijn opgepompt.  
Welke van de drie lenzen hieronder is het sterkst? 
 

 
 

 A B C 
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Ayisha kan in de verte niet goed zien en dichtbij wel. Ze krijgt daarom een 
oppompbril. De brillenglazen zijn nu nog recht. Zie de figuur hieronder.  
Ze kan er olie inpompen of uitpompen.  
 
 

 
 
 

3p 6 Op de uitwerkbijlage staan drie zinnen met verschillende mogelijkheden. 
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
2p 7 In de tropen kan het erg heet worden. Daardoor kan er iets aan de bolling van 

de lens veranderen. 
 Leg uit hoe de sterkte van de lens zal veranderen als de temperatuur hoger 

wordt. 
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Crossmotor 
 
Hieronder zie je een afbeelding van een crossmotor.  
 

 
 

De benzinetank van een crossmotor is soms gemaakt van kunststof en soms 
van metaal. Bij de keuze houdt de motorfabrikant heel bewust rekening met 
stofeigenschappen. Hij heeft voor deze benzinetank voor kunststof gekozen. 
In de tabel hieronder staan vier stofeigenschappen. 
 

stofeigenschap wel 
belangrijk

niet 
belangrijk 

corrosiebestendigheid X  

dichtheid X  

uitzetting en inkrimping  X 

verspaanbaarheid  X 

 
Met kruisjes is aangegeven dat twee stofeigenschappen belangrijk zijn voor de 
keuze voor een kunststof tank en twee niet. 
  

2p 8 Geef voor de twee belangrijke stofeigenschappen aan waarom deze belangrijk 
zijn bij de keuze voor een kunststof tank. 
 

1p 9 Geef voor één niet belangrijke stofeigenschap aan waarom deze niet belangrijk 
is bij de keuze voor een kunststof tank. 
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In de figuur hieronder zie je een gedeelte van de motor met de zogenaamde 
achterbrug. De achterbrug is een stalen buis die van het achterwiel naar het 
scharnierpunt aan het motorblok loopt. 
 

 
 
In punt A zit het achterwiel bevestigd. Punt D is het draaipunt, waar de 
achterbrug vast zit aan het motorblok. In punt B zit een veer aan de achterbrug 
vast. 
Als de crossmotor over een steen rijdt, zal het achterwiel omhoog gedrukt 
worden. De kracht op A waarmee dit gebeurt, noemen we F1. De veer wordt 
hierdoor ingedrukt en levert een veerkracht Fv. 
 

1p 10 Wat geldt er voor die twee krachten op de achterbrug, als de veer maximaal is 
ingedrukt?  
A Fv > F1 
B Fv = F1   
C Fv < F1   
 
De crossmotor heeft twee achterveren: één links en één rechts van de motor. 
Elke veer wordt 10 cm ingedrukt. 
Met behulp van de volgende woordformule kun je de veerkracht van één veer 
uitrekenen.  
 
 veerkracht = 7,5 × lengteverandering   
 
Hierin is veerkracht in Newton en lengteverandering in millimeter. 
 

3p 11 Bereken met behulp van deze woordformule de totale veerkracht van de twee 
veren.  
 

3p 12 De motor rijdt met een snelheid van 90 km/h. De massa van de motor met de 
bestuurder is 280 kg.  

 Bereken de bewegingsenergie van de motor met de bestuurder bij deze 
snelheid. 
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Bliksems 
 

 
 
Bij een heftige onweersbui is er kans op blikseminslag. Er loopt dan een grote 
elektrische stroom van de donderwolk naar de aarde. 
Deze kans is in de winter groter dan in de zomer. Dit komt omdat een 
onweersbui in de winter een stuk lager boven de aarde hangt dan in de zomer. 
De stroomsterkte van de bliksem is in de winter ook veel groter. 
 

2p 13 Leg uit hoe het komt dat de stroomsterkte van de bliksem in de winter groter is 
dan in de zomer. Gebruik in je uitleg het begrip weerstand. 
 

2p 14 Bij onweer worden er twee adviezen gegeven: 
1 Haal de stekkers uit de stopcontacten. 
2 Vermijd contact met leidingen die van buiten komen (gas, water). 

 Welke twee dingen kunnen er gebeuren als je de adviezen niet opvolgt? 
 
Veel gebouwen worden beveiligd tegen blikseminslag. Aan de buitenkant zitten 
koperdraden die verbonden zijn met een aardpen. Zie de afbeelding. 
 

 
 
 

3p 15 Over de werking van de bliksemafleider staan op de uitwerkbijlage drie zinnen 
met verschillende mogelijkheden.  

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
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Spaarsigaar 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 

 
 
De ‘spaarsigaar’ is een zogenaamde ‘1-liter-auto’, dat wil zeggen dat de auto op 
1 liter brandstof wel 100 km kan afleggen.  
 

3p 16 De ‘spaarsigaar’ reed van Wolfsburg naar Hamburg (230 km). Hij vertrok uit 
Wolfburg met een volle tank van 6,5 liter. Toen Hamburg was bereikt, zat er in 
de tank nog 4,4 liter. 

 Toon door middel van een berekening aan dat dit een ‘1-liter-auto’ is. 
 

2p 17 De ‘spaarsigaar’ is zo ontworpen dat de tegenwerkende krachten klein zijn. 
Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen met verschillende mogelijkheden. 

 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 
 

4p 18 De vraag die overblijft is of je echt veel massa bespaart door de auto niet te 
lakken. 
Het oppervlak van de auto bedraagt 5 m2. Hij heeft 3 laklagen. Elke laklaag 
heeft een dikte van 100 µm. Autolak heeft een dichtheid van 1,2 g/cm3. 

 Bereken hoeveel kg autolak je bespaart als je de auto niet voorziet van lak. 

 
Dit is de ‘spaarsigaar’, oftewel de eerste auto ter 
wereld die een verbruik van 1 op 100 haalt. 
Dat wil zeggen: 100 kilometer rijden op 1 liter diesel! 
Het extreem zuinige karretje van Volkswagen biedt 
plaats aan twee personen. Om de auto niet te zwaar te 
maken is hij niet gelakt (verf is zwaar). 
De lage massa (290 kilo), de super-stroomlijn en het 
zuinige ééncilinder motortje van 8,5 pk zorgen voor het 
extreem lage verbruik van 1 op 100. Het is nog een 
prototype, maar VW heeft nu wel bewezen dat het kan. 

      KIJK NOU… 
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Trajectcontrole wapen tegen hardrijden 
 

 
 
Er is een nieuw wapen van justitie tegen hardrijden. Een systeem van camera’s 
maakt op een bepaald traject opnames en controleert zo de snelheid. 
Zie de figuur hieronder. 
 

 

Computer rekent uit 
hoeveel tijd er verstreken is 
tussen de twee opnames, 
waarna wordt berekend  
hoe hard er is gereden. Bij 
overtreding worden beelden 
automatisch doorgestuurd 
naar de politie. 

Aan het einde 
volgt weer een 
opname, die 
automatisch aan 
eerdere opname 
van betreffende 
voertuig wordt 
gekoppeld. 

Camera’s maken 
opnamen van elk 
passerend voertuig. 
Een computer 
bewaart alle 
beelden. 

Trajectcontroles 
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Dit gebeurt onder andere op de N919 bij Veenhuizen.  
De afstand tussen de meetpoorten A en B is daar 2,4 km. 
De maximum snelheid op dit traject is 80 km/h. 
 

3p 19 Toon met een berekening aan dat een auto met die snelheid 108 seconde over 
die afstand doet. 
 
Het is mogelijk dat je met een snelheid van 100 km/h de eerste meetpoort 
passeert en toch niet bekeurd wordt. 
Neem het volgende geval. Een auto passeert poort A met een constante 
snelheid van 100 km/h en rijdt 30 seconde met die snelheid door.  
Na 30 s gaat de auto verder met een lagere constante snelheid.  
Dit is vereenvoudigd weergegeven in de grafiek hieronder. Een gedeelte van de 
grafiek is niet getekend. De grafiek staat ook op de uitwerkbijlage. 
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4p 20 Maak op de uitwerkbijlage de grafiek af. Bereken daarvoor eerst met welke 
constante snelheid de auto na 30 seconde moet rijden om na 108 s het poortje 
te passeren. 
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Mobiele kraan 
 
Op bouwplaatsen zie je tegenwoordig steeds meer mobiele kranen. Dat zijn 
grote uitschuifbare kranen die zware voorwerpen op hun plaats kunnen takelen. 
Lees het volgende bericht. 
 
Een mobiele kraan kan binnen een kwartier klaar zijn voor het werk.  
De steunen worden uitgezet, zodat de wielen de grond niet meer raken, 
en de telescopische giek wordt uitgeschoven naar de goede lengte.  
 
De maximale last hangt af van de hoogte en de stand van de 
telescopische giek. Dit is aangegeven in de figuur. 
Elk punt geeft de maximale last aan in die bepaalde situatie. 
Elk getal geeft het aantal ton weer. Een ton is 1000 kg. 
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Als de giek een bepaalde lengte heeft, hangt de maximale last af van de 
horizontale uitwijking. In de figuur is dit aangegeven met de bogen A t/m G. 
 

3p 21 Maak in de figuur op de uitwerkbijlage een grafiek, waarin je de maximale last 
uitzet tegen de horizontale uitwijking voor boog D. 
 

1p 22 Bepaal uit de grafiek op de uitwerkbijlage hoe groot voor boog D  
de maximale last is bij een horizontale uitwijking van 24 m. 
 

1p 23 Voor een langere giek gelden andere waarden voor de maximale last. 
 Schets in dezelfde figuur op de uitwerkbijlage hoe de grafiek loopt voor een 

langere giek. 
 
In de figuur hiernaast is de kraan 
getekend in een bepaalde stand.  
De tekening is op schaal.  
De figuur staat vergroot op de 
uitwerkbijlage. 
Het zwaartepunt van de hele kraan is 
aangegeven door punt Z. In deze 
situatie is de maximale last 4,5 ton. 
 
 

 
 

4p 24 Geef in de figuur op de uitwerkbijlage duidelijk met een letter D het draaipunt 
aan en bepaal hoe groot de massa van de hele kraan minimaal moet zijn. 
 

3p 25 Met de kraan wordt een balk van 2500 kg naar een hoogte van 30 meter 
gehesen. 

 Bereken de arbeid die er op het blok verricht moet worden. 
 
Op de bouwplaats moeten de bouwvakkers een valhelm 
dragen. Dit om hersenletsel te voorkomen als iets naar 
beneden valt.  
Stel dat er een tang van 2,3 kg over 15 meter naar beneden 
valt. 
 

3p 26 Bereken met welke snelheid de tang de grond raakt. Ga ervan uit dat alle 
zwaarte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie. 
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Solatube: verrassend veel licht  
 
Lees de folder hieronder. 
 

 
S o l a t u b e  
Niets is zo waardevol als daglicht in uw woning. 
In 1989 werd de Solatube in Australië ontwikkeld. 
Solatube is geen gewone lichtbron, maar een buis 
die door het dak steekt en licht van buiten laat 
komen in donkere kamers. 
Bij de traditionele daglichtsystemen gaat veel licht 
verloren door absorptie. 
De lichtkoepel op het dak buigt het invallende 
zonlicht naar de buis. Bovendien houdt de 
lichtkoepel 99% van de UV-straling tegen. 
 

buis met
reflecterend
folie

het zonlicht
wordt
gereflectereerd

lichtkoepelbuiten

binnen  
 

 
 

 

 

 
1p 27 Wat wordt in de folder bedoeld met absorptie? 

 
1p 28 In de folder staat dat 99% van de UV-straling wordt geabsorbeerd.  

Wat betekent dit voor de hoeveelheid licht die je ervaart in de kamer? 
A Je ervaart meer licht. 
B Je ervaart minder licht. 
C Je ervaart evenveel licht. 
 

1p 29 Wat voor soort werking heeft de lichtkoepel? 
A een convergerende werking 
B een divergerende werking 
C een reflecterende werking 
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De Solatube bestaat onder andere uit een superreflecterende binnenbuis. 
Deze weerkaatst het invallend licht naar onderliggende kamers waar anders 
geen direct zonlicht komt. 
 

 
Zonder Solatube 

 
Met Solatube 

 
In de figuur hieronder is één lichtstraal getekend die in de binnenbuis valt. 
Deze figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage. 
 

buiten

binnen  
 
 

2p 30 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage het verloop van de lichtstraal tot hij de 
binnenbuis verlaat. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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De vuurtoren van Vlieland 
 
Tijdens een weekend op Vlieland 
bezoeken Eva en Rob de vuurtoren. 
Zie de foto hiernaast. 
De vuurtorenwachter vertelt dat de 
vuurtoren sinds 1920 elektrisch licht 
heeft.  
Er brandt tegenwoordig een 
kwiklamp van 2000 W bij 230 V.  
De lamp brandt gemiddeld van 
19.00 uur in de avond tot 6.00 uur  
de volgende ochtend.  
 
Rob beweert dat het laten branden 
van deze lamp niet zo erg duur zal 
zijn en per nacht ongeveer € 1,- zal 
kosten.  
Eva beweert dat het laten branden 
van de lamp meer kost dan € 1,-.  
Voor 1 kWh moet je € 0,15 betalen. 
 
 

3p 31 Laat met een berekening zien wie er gelijk heeft. 
 

3p 32 De lamp is beveiligd met een zekering. 
 Laat met behulp van een berekening zien of een zekering van 10 A voldoet.  

 
Het licht van de lamp gaat door een combinatie van lenzen, een zogenaamd 
lenzenstelsel van Fresnel. Hierdoor is het licht van de vuurtoren tot op 37 km te 
zien.  
Beschouw het lenzenstelsel als één lens. De lichtbundel die de lens verlaat is 
evenwijdig.  
 

1p 33 Waar zal de lamp ten opzichte van de lens geplaatst moeten zijn? 
A tussen het brandpunt van de lens en de lens 
B in het brandpunt van de lens 
C verder weg dan het brandpunt 
 
 

einde  700045-2-614o* 

Pagina: 605Voor 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).



 700045-2-614u 1 lees verder ►►►

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL 2007-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 
 
 

Automatisch gaan het voorlicht en het achterlicht aan 
 

 4  

1 2

3

4

 
 
Geef voor de onderdelen 1 t/m 4 aan om welke component het hierbij gaat. 
Je kunt kiezen uit de volgende componenten: 
− LDR 
− NTC 
− LED 
− transistor 
− batterij 
 
1 = ..................................................................................................................  
 
2 = ..................................................................................................................  
 
3 = ..................................................................................................................  
 
4 = ..................................................................................................................  
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Harry Potter oppompbril 
 

 6 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Ayisha kan in de verte niet goed zien en dichtbij wel. 
 

Zij is  bijziend. verziend.   

 

Zij heeft bolle holle lenzen in haar bril nodig. 

 

Daarom moet er bij haar brilenglazen olie ingepompt uitgepompt  worden. 

 
 
 

Bliksems 
 

 15 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid: 
 

De weerstand van de koperdraden is groter kleiner dan de weerstand  

van het huis. 
 

Hierdoor gaat de stroom gemakkelijker moeilijker door de koperdraden 

naar de aarde. 
 

De stroom verspreidt zich over de grond. vloeit weg in de aarde. 
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Spaarsigaar 
 

 17 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 

De massa van de auto is klein zodat de
rolwrijvings 

kracht 
luchtwrijvings 

kracht klein is. 

 

De auto is klein en glad van vorm zodat de
rolwrijvings 

kracht 
luchtwrijvings

kracht klein is. 

 
 
 

Trajectcontrole wapen tegen hardrijden 
 

 20 Berekening: 
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
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Mobiele kraan 
 

21 en 23 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 m
horizontale uitwijking

maximale
last (ton)

 
 
 
 

 22 Vul in: 
De grootte van de maximale last bij een horizontale uitwijking van  
24 m =  ........................  
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 24  

 
 
 
Berekening hoe groot de massa van de hele kraan minimaal moet zijn: 
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
 
.......................................................................................................................  
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Solatube: verrassend veel licht 
 

 30  
 

buiten

binnen
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700045-2-614u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
 
 
 

tijdvak 1
maandag 22 mei

13.30 – 15.30 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-585o 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
 

PAAL BIJT HOND 
 
In het dagblad Trouw van 6 februari 2003 stond het volgende berichtje te lezen: 
 

 

Hond geëlektrocuteerd door lantaarnpaal 
 
AMSTERDAM- Afgelopen weekeinde is een labrador in Amsterdam 
geëlektrocuteerd door een lantaarnpaal. De hond liep op een besneeuwde 
ondergrond langs de paal en viel neer. Twee andere honden moesten voor 
behandeling naar een dierenarts. Nuon heeft een onderzoek ingesteld. 

2p  1  Leg uit of de besneeuwde ondergrond hier heeft gewerkt als isolator of als geleider. 
 
Lees de tekst hieronder: 
 
De grootte van de stroom hangt af van de spanning en de weerstand van mens of dier.  
De weerstand is de optelling van de lichaamsweerstand (ongeveer 1000 Ω) en de 
overgangsweerstand. 
De overgangsweerstand hangt af van de vochtigheid en de dikte van de huid. 
 
 

1p  2  Hoe kun je aan de tekst hierboven zien dat de lichaamsweerstand en de 
overgangsweerstand in serie staan? 

 
3p  3 De spanning op de lantaarnpaal is 230 V, de stroom door de hond is 50 mA en de 

lichaamsweerstand is 1000 Ω. 
 Bereken de overgangsweerstand van de hond. 

 
 
RODE OGEN 
 

1p  4 Tessa maakt op een feestje flitsfoto’s van haar vrienden en vriendinnen. 
Als de foto’s afgedrukt zijn, blijken alle personen rode ogen te hebben. 
Hoe komt dat? 
A Van het witte flitslicht absorberen de ogen alle kleuren. 
B Van het witte flitslicht kaatsen de ogen alle kleuren terug. 
C Van het witte flitslicht absorberen de ogen alleen rood licht. 
D Van het witte flitslicht kaatsen de ogen alleen rood licht terug. 
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PRAKTISCHE OPDRACHT MET LDR 
 
Een groepje leerlingen voert een praktische opdracht uit met een LDR. 
 

• Bouw de opstelling hieronder: 
 

  
LDR

V7,5V 12V

A

 
 

• Maak de afstand tussen de lamp en de LDR steeds kleiner. 
Begin met een afstand van 50 cm en ga door met stapjes van 5 cm  
tot een afstand van 5 cm.  

• Meet bij elke afstand de stroomsterkte door de LDR. 
 
 

1p  5 Bij deze proef hoort een onderzoeksvraag. 
 Noem een onderzoeksvraag over de LDR die hoort bij deze proef. 

 
De leerlingen zetten de metingen in een tabel en ze berekenen bij elke meting de 
weerstand van de LDR. 
 

afstand (cm) stroomsterkte (mA) weerstand (Ω) 
50 20,3 369 
45 21,8 344 
40 23,1 325 
35 24,9 301 
30 26,3 285 
25 28,4 264 
20 30,0 250 
15 35,5 211 
10 43,4 173 
5 75,8 99 

 
3p  6  Zet in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van de weerstand uit tegen de afstand. 

 
2p  7  Leg uit of er een evenredig verband bestaat tussen de afstand en de weerstand. 

 Kijk hiervoor naar de grafiek of naar de tabel. 
 

2p  8  Maak een schatting van de weerstand bij een afstand van 55 cm en laat zien hoe je 
aan je schatting bent gekomen. 

 
2p  9 Twee leerlingen discussiëren over deze proef.  

Aad zegt: “Als er veel licht op de LDR valt, is de weerstand groot.” 
”Nee”, zegt Boy, “Het is net omgekeerd. Als er veel licht op de LDR valt, is de weerstand 
juist klein.” 

 Leg uit wie er gelijk heeft aan de hand van de grafiek of de tabel. 
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FOTOTOESTEL MET VIER LENZEN 
 
Lees het artikel hieronder. 
 

FOTOTOESTEL MET VIER 
LENZEN 
 
Dit fototoestel heeft vier lensjes.  
Om de 0,25 seconde wordt een foto 
gemaakt. Zo krijg je vier fotootjes in de 
plaats van één.  
Doordat de fotootjes zo snel na elkaar 
genomen worden, kun je de beweging 
van iets vastleggen. 

 

 
Rian en Lieke fotograferen met dit fototoestel een draaiende windmolen. 
Zie de figuur hieronder. 
 

 
 
 

1p  10 Hoeveel tijd zit er tussen de eerste en de laatste foto? 
A 0,25 s 
B 0,50 s 
C 0,75 s 
D 1,0   s 
 

1p  11 Welk soort lens zorgt ervoor dat een scherp beeld van de windmolen op het negatief in 
het fototoestel komt? 
A een divergerende lens 
B een holle lens 
C een negatieve lens 
D een positieve lens 
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Rian en Lieke willen duidelijk maken hoe een scherpe afbeelding van de windmolen op 
het negatief ontstaat. Zij maken daarvoor een eenvoudige tekening, waarbij een pijl de 
windmolen voorstelt. Zie de tekening hieronder. De tekening staat ook op de 
uitwerkbijlage. 
 

negatief

 
 
 

2p  12  Teken in de tekening op de uitwerkbijlage het beeld van de pijl op het negatief. 
 

1p  13 Hoe groot is in de tekening hierboven de beeldafstand? 
A   2,0 cm 
B   4,5 cm 
C   9,7 cm 
D 11,7 cm 
 
 
INBREKERSALARM 
 

3p  14 Kees maakt een alarm op zijn slaapkamerraam. Op het raam plaatst hij een magneetje en 
daaronder op het kozijn een reedcontact. Het reedcontact neemt hij op in de schakeling 
die hieronder is weergegeven. 
 
 

reed contact
magneet

kozijn

raam

+ 

- 3,0 V 

reed contact 

12 V

luidspreker 

 
 
 
Als het raam opengaat, begint de luidspreker te loeien. 

 Leg uit hoe de schakeling ervoor zorgt dat de luidspreker loeit als het raam opengaat. 
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ROBOKID 
 
 
Bas heeft een robot gebouwd.  
Zie de foto hiernaast.  
 
De robot, Cybot genaamd, is uitgerust 
met twee elektromotoren om te rijden. 
Cybot kan veel meer dan rijden alleen.  
Wat Cybot allemaal kan, staat in de 
top 10 hieronder. 
 

 

 
BELANGRIJKSTE

KENMERKEN

Het grote aantal high-
techtoepassingen zorgt 
voor uren speelplezier en 
experimenteren.  
 
1  ANTENNE-LED’S 
lichten op als Cybot iets 
heeft gezien. 
 
2  LICHTSENSORS 
nemen zowel natuurlijk licht 
waar (bijvoorbeeld zonlicht) 
als kunstlicht (bijvoorbeeld 
van een zaklantaarn). 
 
3  LIJNVOLGER 
stelt Cybot in staat een 
zwarte lijn te volgen die 
jezelf hebt getekend.  
 
4  ULTRASONE  
    GELUIDSSENSORS 
nemen vaste voorwerpen 
waar zoals een huisdier of 
andere Cybots. 
 
5  DOORZICHTIGE KOEPEL
met een infraroodlink 
waarmee Cybot kan ‘praten 
met’ en ‘luisteren naar’ een 
computer en andere Cybots 
(in Fase II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYBOTS TOP 10 
heeft een draaicirkel van 360 graden ● 

gaat objecten uit de weg ● beweegt zich 
voorwaarts en achterwaarts ● zoekt en 
mijdt licht ● volgt jou ● volgt een lijn ● 
beklimt steile hellingen ● werkt op twee 

snelheden ● houdt van een verzetje ● 
ziet er te gek uit! 

 
Om aan alle eisen uit de top 10 te kunnen voldoen, 
heeft Bas diverse sensoren in Cybot ingebouwd. 
Een aantal daarvan zie je hiernaast. 
 

1p  15 Wat kan het lichtgevoelige onderdeel van een 
lichtsensor zijn? 
A LDR 
B LED 
C NTC 
D reedcontact 
 
Cybot zendt ultrasoon geluid uit. Dat is geluid met een 
hele hoge frequentie. Een ultrasone ontvanger vangt 
het teruggekaatste geluid weer op. Uit het tijdsverschil 
tussen zenden en ontvangen, berekent Cybot op welke 
afstand zich iets voor hem bevindt. 
 

1p  16 Waarvan is de geluidssnelheid afhankelijk? 
A de amplitude 
B de frequentie 
C de trillingstijd 
D de tussenstof 
 

3p  17  Bereken hoe lang het geluid onderweg is van 
zender naar ontvanger als er een muur op 
2,5 meter van Cybot staat. 
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In het montageplaatje hieronder zie je hoe de ultrasone zender en ontvanger worden 
gemonteerd op de kap. Ultrasone dempers laten geen ultrasoon geluid door. 
 

  

ultrasone 
ontvanger
ultrasone

demper
ultrasone

zender

beschermkapje
lichtsensor

l
 

1p  18  Waarom is het belan
ontvanger en de kap

 
Cybot heeft ook een lijnv
onder de robot en maakt
zwarte lijn op de vloer vo
 
Het lijnvolgsysteem best
twee sensoren. De strali
uitzenden, wordt door de
opgevangen door de sen
In de figuur hieronder is 
een schematisch tekenin
 

sens

vloer
 
Een bundel valt van een
vloer naar de sensor is n
 

3p  19  Leg met behulp van 
spiegelende of van d

 
1p  20 De sensoren sturen aan 

naar de besturingscomp
Hoe heet de eigenschap
terugkaatst? 
A absorberen 
B accommoderen 
C geleiding 
D schaduwvorming 
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ichtsensor
grijk dat er ultrasone dempers zitten tussen de zender en 
? 

olgsysteem. Dit systeem zit 
 het mogelijk dat de robot een 
lgt. Zie de figuur hiernaast. 

aat uit twee infraroodlampjes en 
ng die de infraroodlampjes 
 vloer gedeeltelijk weerkaatst en 
soren.  
van één lampje en één sensor 
g gemaakt. 

infrarood
lampjeor

 

 infraroodlampje via de vloer op een sensor. De straling vanaf de 
iet getekend. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 

een constructie op de uitwerkbijlage uit of hier sprake is van 
iffuse terugkaatsing. 

de hand van de hoeveelheid teruggekaatste straling een signaal 
uter. De straling die op een zwarte lijn valt, kaatst niet terug. 
 die ervoor zorgt dat de straling die op de zwarte lijn valt niet 
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FLUISTERASFALT 
 
Lees de onderstaande tekst. 
 
 

 FLUISTERASFALT 
 
Het verkeer raast en rolt over de Nederlandse wegen. Het bezorgt 4 miljoen  
Nederlanders ernstige geluidshinder. Een nieuw wegdek kan verlichting brengen. 
Zeer Stil Asfalt (ZSA) vermindert de verkeersherrie. 

 

 
 
 

1p  21 Met welk meetinstrument wordt de geluidssterkte gemeten? 
A decibelmeter 
B flitspaal 
C microfoon 
D stroboscoop 
 

2p  22 ZSA is duurder dan normaal asfalt. Maar op andere maatregelen tegen verkeerslawaai 
kan bespaard worden. 

 Noem 2 van die maatregelen. 
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De figuur hieronder geeft informatie over verschillende geluidsniveaus. 
 
 

vallend blad
tikkend uurwerk

vogelgefluit bij zonsopgang
regen

normaal gesprek
auto op zeer stil asfalt op 7,5 m

auto op standaard wegdek op 7,5 m
stofzuiger op 3 m

drukke verkeersweg (dichtbij)
zware vrachtwagen op 15 m

F16 straaljager op 300 m hoogte
rockconcert

startend straalvliegtuig op 50 m
vuurwerk op 1,5 m

raketlanceerplatform

10 dB(A)
30 dB(A)

40 dB(A)
50 dB(A)

60 dB(A)
64 dB(A)

67 dB(A)
70 dB(A)

80 dB(A)
90 dB(A)

100 dB(A)
120 dB(A)

140 dB(A)
160 dB(A)

180 dB(A)

Indicatie van verschillende geluidsniveaus in decibel

 
 
Een stijging van 10 decibel betekent dat de geluidsenergie 10 maal zo groot wordt.  
Een drukke verkeersweg (80 dB(A)) maakt bijvoorbeeld 10 keer zoveel geluid als een 
stofzuiger op drie meter (70 dB(A)), 100 keer zoveel geluid als een normaal gesprek  
(60 dB(A)) en 1000 keer zoveel geluid als regen (50 dB(A)). 
Een stijging van 3 decibel betekent een verdubbeling van de geluidsenergie. 
 
 

2p  23 In de figuur kun je aflezen hoe groot de afname van het geluid van ZSA is in vergelijking 
met een standaard wegdek. 

 Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen met verschillende mogelijkheden. Omcirkel in 
elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
1p  24 In welke zone ligt het geluid van een auto op ZSA? 

A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen 
 

2p  25 In de figuur wordt onder andere de geluidssterkte vergeleken van auto’s op ZSA met 
auto’s op een standaard wegdek.  
Bij een onderzoek mag één variabele veranderd worden en moeten de andere variabelen 
constant blijven. 

 Noem twee belangrijke variabelen die gelijk moeten blijven om eerlijk te kunnen 
vergelijken bij dit onderzoek. 
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SPUUGBEESTJE EEN TOPSPRINGER 
 
Lees het onderstaand krantenartikel. 
 

Wereldrecord springen voor spuugbeestje 
 

Het spuugbeestje is in verhouding 
tot zijn lichaamsgrootte de beste 
springer in het dierenrijk. 
Het spuugbeestje ontleent zijn naam 
aan de witte klodder schuim  
(die veel op spuug lijkt) waarin de 
larve van het insect zich in het 
voorjaar verbergt. 

Het spuugbeestje kan zo goed 
springen, omdat hij zijn achterpoten 
kan gebruiken als een katapult en 
zich zo kan lanceren. 
In het plaatje wordt de springkracht 
van het spuugbeestje vergeleken 
met andere goede springers.

 

 
 
 
De massa van het spuugbeestje is 12 mg. 
 

2p  26  Laat door een berekening zien dat het lichaamsgewicht van het spuugbeestje 
1,2 · 10−4 N is. 

 
2p  27  Laat door een berekening zien dat de springkracht van het spuugbeestje 0,05 N is. 

 
2p  28  Bereken de versnelling die het spuugbeestje kan ontwikkelen tijdens de sprong. 

Spuugbeestje is springkampioen 

Spuugbeestje 414 

Springkracht, uitgedrukt in 
aantal keer het lichaamsgewicht  

135  

8  

2-3  

Vlo 

Sprinkhaan

Mens 
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De bioloog Burrows bestudeerde de springkracht van het spuugbeestje. Hij liet vier 
spuugbeestjes ieder tien sprongen maken en noteerde de hoogte van de sprongen. 
 

1p  29  Waarom is het belangrijk voor een goed onderzoek om de metingen een aantal maal 
te herhalen? 

 
De gemiddelde spronghoogte van het spuugbeestje is 43 cm. 
 

3p  30  Bereken de startsnelheid van het spuugbeestje. Ga ervan uit dat alle 
bewegingsenergie die het beestje heeft bij het loskomen, omgezet wordt in zwaarte-
energie. 

 
Om de sprong te bestuderen, maakte Burrows opnamen met een fotocamera die heel 
snel na elkaar beeldjes kan maken.  
Van een sprong is hiermee een aantal foto’s gemaakt. De beeldjes staan afgedrukt met 
steeds een tijdsverschil tussen twee opnames van 0,5 ms. Zie de figuur hieronder. 
 

5 mm  
 
 

2p  31  Bepaal het aantal beeldjes per seconde waarmee de camera de foto’s heeft gemaakt. 
 

3p  32 Met behulp van de figuur kun je de gemiddelde snelheid tussen de laatste twee beeldjes 
bepalen. 

 Bepaal de gemiddelde snelheid tussen de laatste twee beeldjes. 

-1,0 ms 

-0,5 ms 

0 Take-off 

+0,5 ms 
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TORENKRAAN 
 
Een veelvoorkomende soort kraan is de torenkraan. Zie de foto hieronder. Hij wordt vaak 
gebruikt op bouwplaatsen om zware voorwerpen te verplaatsen. 
 

 
 
 
Hieronder staat een tekening van de torenkraan. 
 
 

giek

reikwijdte 50 m

hefhoogte

1550 kg

verrijdbaar
onderstel

cabine

contragewicht

 
 
Bij de maximale reikwijdte van de giek mag een vracht van 1550 kg aan de katrol hangen. 
Om het geheel in evenwicht te houden hangt aan de andere kant een contragewicht op 
een veel kleinere afstand van de cabine. 
 

1p  33 Wat geldt in deze situatie voor de massa van het contragewicht? 
A deze is kleiner dan 1550 kg 
B deze is gelijk aan 1550 kg 
C deze is groter dan 1550 kg 
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Op de giek is met bordjes de afstand tot de cabine aangegeven. Zie de linkerfoto. 
Op de rechterfoto zie je een detail. 
 

  
 
 

3p  34 Bij een afstand van 14,4 meter is het maximale gewicht 60000 N. 
 Bereken hoe groot het maximale gewicht is bij een afstand van 20 m. 

 
De giek is opgebouwd uit metalen buizen die onderling verbonden zijn door stangen. 
Deze constructie maakt de giek geschikt voor de grote trek- en duwkrachten die er 
kunnen optreden. Hieronder staat een zijaanzicht getekend van de giek terwijl er een 
vracht aan de katrol hangt. 
 

1

2  
 
 

2p  35  Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen met verschillende mogelijkheden.  
Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
3p  36 Bij de maximale reikwijdte van 50 m wordt een zwaar blok van 1500 kg, 30 m omhoog 

gehesen. 
 Bereken de arbeid die er op het blok verricht moet worden. 
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OVERHOREN 
 
Leerlingen kunnen bij het leren van woordjes gebruik maken van een stukje rood 
doorzichtig plastic dat je over de woordjes kunt leggen. 
 

Physics          Natuurkunde

Mathematics  Wiskunde

Physics          Natuurkunde

Mathematics  Wiskunde

rood plastic

 
 
 
Hierboven zie je een stukje van een bladzijde van een schoolboek van het vak Engels. 
De Engelse woorden zijn rood afgedrukt. De Nederlandse woorden daarachter zijn zwart 
afgedrukt. Het papier is wit. 
Door het rode doorzichtige plastic te gebruiken, verdwijnt het Engelse woord.  
De vertaling blijft zichtbaar. 
 

2p  37  Leg uit waarom door het gebruik van het doorzichtige rode plastic het Engelse woord 
onzichtbaar wordt. Gebruik in je uitleg de begrippen ‘doorlaten’ en ‘absorberen’. 

 
1p  38 Milou vraagt zich af wat er te zien is wanneer ze dit stukje rood plastic gebruikt in haar 

schoolboek Duits.  
In dat boek zijn de bladzijden rood. De Duitse woorden zijn groen en de Nederlandse 
vertalingen zijn zwart. 
Wat zou Milou zien als zij het rode doorzichtige stukje plastic in het schoolboek Duits 
gebruikt? 
 

A Physik               Natuurkunde  C Natuurkunde

     

B Physik  D  
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NOODSTOP  
 
In een natuurkundeboek staat in het hoofdstuk ‘Bewegen’ een vereenvoudigde grafiek 
van de noodstop van een auto op een droog wegdek.  
 

v
(m/s)

t (s)

10

5

0
0 1 2 3

 
 

1p  39 In de grafiek kun je zien dat het 0,7 s duurt vóór dat de automobilist zijn voet op de rem 
zet en de auto gaat remmen. 
Hoe noemen we de afstand die de auto aflegt tijdens die eerste 0,7 s? 
A reactieafstand 
B remafstand 
C stopafstand 
 

3p  40 Vanaf 0,7 s remt de automobilist met een constante kracht. 
 Bepaal met behulp van de gegevens uit de grafiek de vertraging tijdens het remmen. 

 
2p  41  Bepaal met behulp van de grafiek hoeveel meter de automobilist aflegt tijdens dit 

remmen. 
 

1p  42 De schrijver van het natuurkundeboek vraagt zich af hoe de noodstop verlopen zou zijn, 
als de automobilist gereden zou hebben op een nat wegdek, vergeleken met de grafiek 
hierboven. 
Welke grafiek geeft het beste aan hoe de noodstop verlopen zou zijn op een nat wegdek? 
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5
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5
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BA 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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tijdvak 1 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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PRAKTISCHE OPDRACHT MET LDR 
 
 

 6  
 
 

RLDR
(Ω)

afstand (cm)
0 10 20 30 40 50 60

 
 

 
 
 
 
FOTOTOESTEL MET VIER LENZEN 
 
 
 

 12  
 

negatief

 
 
 
 

600013-1-585u 2 

Pagina: 628Voor 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).



ROBOKID 
 

 19  
 

infrarood
lampjesensor

vloer  
 
 
 
Conclusie: 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
Uitleg: 
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
 
 
FLUISTERASFALT 
 
 

 23 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
 
 
 
Het geluidsniveau op ZSA is      dB lager. 
 
 
 
 
 
 
De geluidsenergie op ZSA is  
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TORENKRAAN 
 
 

 35 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
 

1

2  
 
 
 
 
In de bovenste buis 1 werkt een  

 

 
 
 
 
 
In onderste buis 2 werkt een 
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Examen VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 – 15.30 uur

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
AUTOLAMPEN 
 
In de autowerkplaats liggen twee doosjes met een autolamp erin.  
Het zijn allebei gloeilampen. 
Eén van de twee is een koplamp, de andere is een achterlicht. 
 

autolamp

12V/55W

autolamp

12V/5W  
1 2 

 
2p  1  Leg uit in welk doosje de koplamp zit. 

 
Deze lampen zijn gebruikt in een auto. In deze auto zitten de linkerkoplamp en het 
linkerachterlicht in één schakeling. In die schakeling is ook een zekering opgenomen.  
Zie de figuur hieronder. 
 

 

12V

 
 

3p  2 Voor de zekering moet een keuze gemaakt worden tussen een zekering van 4 A en een 
zekering van 6 A. 

 Welke zekering moet hier gebruikt worden? Licht je antwoord toe met een berekening. 
 

1p  3  Waarom is het veiliger dat in één schakeling een koplamp en een achterlicht zit en 
niet twee koplampen of twee achterlichten? 
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2p  4 Sommige auto’s hebben speciale achterlampen. In zo’n lamp zie je twee gloeidraden: 
één voor het achterlicht en één voor het remlicht. 
 

 
 

 Leg uit of de gloeidraden voor het achterlicht en het remlicht in serie of parallel 
geschakeld zijn. 

 
 
ONGENODE OGEN 
 
In supermarkten hangen soms spiegels aan het plafond waarmee caissières in de 
winkelwagentjes van klanten kunnen kijken.   
In de figuur is een situatie getekend. Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

 
2p  5  Laat door een constructie op de uitwerkbijlage zien welk gedeelte van de winkelwagen 

de caissière via de spiegel kan zien. 
 
In een krant stond het volgende bericht: 
 
 

Iemand die achter de caissière staat, kan via de spiegel de pincode afkijken.  
Als die persoon dan het pasje steelt, kan hij de rekening plunderen.  
Deze methode wordt door de politie Regio IJsselland de spiegelmethode genoemd.  
 

 
Achter de caissière staat een persoon met zijn oog in punt P. 
 

2p  6  Laat door een constructie op de uitwerkbijlage zien of de persoon achter de caissière 
via de spiegel op het pincodeapparaat kan kijken en geef je conclusie. 

 
pincode-
apparaat 

spiegel 

P
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WAAROM TRANSFORMATOREN? 
 
Elektrische energie wordt van een elektriciteitscentrale naar een woonwijk 
getransporteerd door kabels. In die kabels vinden energieverliezen plaats.  
Om die verliezen te beperken wordt gebruikt gemaakt van transformatorstations en 
transformatorhuisjes. Zie de figuur hieronder. 

                
centrale   transformatorstation  transformatorhuisje verbruikers 
 
Om te begrijpen waarom transformatoren gebruikt worden, bekijken we eerst de situatie 
zonder transformatoren. Deze is geschetst in de figuur hieronder. 

        0,35 Ω    verbruikers 
centrale          230 V / 120 kW 
 
De stroomsterkte door de kabels bedraagt 522 A. We gaan ervan uit dat de weerstand 
van de kabels 0,35 Ω bedraagt. Over de kabels staat dan een spanning van 183 V.  
 

2p  7  Toon met een berekening aan dat het spanningsverlies over de kabels inderdaad 
183 V is. 

 
2p  8  Toon met een berekening aan dat het vermogensverlies in de kabels dan 96 kW 

bedraagt. 
 
In de tabel hieronder staat het vermogenverlies gegeven voor deze situatie.  
In de tabel staan ook de gegevens met gebruik van transformatoren. 
 

 
zonder gebruik van 

transformatoren 
met gebruik van 
transformatoren 

vermogen bij de verbruiker P = 120 kW P = 120      kW 

vermogensverlies in de kabels P =   96 kW P =     0,96 kW 

geleverde vermogen door de centrale  P = 216 kW P =  ……… kW 

vermogensverlies in procenten        44 %    .……... % 
 

3p  9  Bereken het vermogensverlies in procenten met gebruik van transformatoren, 
vergelijk dit met het verlies zonder transformatoren en trek daaruit je conclusie. 
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De transformatorhuisjes staan meestal midden in een woonwijk. Omdat ze over het 
algemeen niet mooi zijn, worden ze tegenwoordig ondergronds geplaatst. 
 
In de NUON folder staat hierover onder andere geschreven: 
 
 

  
De drie metalen bakken vormen de transformatorkelder waarvan veel wordt 
verwacht. Eén bak is de eigenlijke transformator, de volgende een schakelkast en 
de derde een verdeelruimte. Het is heel belangrijk dat er geen water in de bakken 
komt. 
 
 

1p  10  Waarom mag er geen water in de bakken komen? 
 
Ook staat er in de folder van de NUON:  
 

Warmte is een veel groter probleem dan vocht. Bij de omzetting in de 
transformator van 10.000 V naar 230 V komt namelijk veel warmte vrij.  
 

Uit deze zinnen kunnen twee conclusies getrokken worden over de transformator.   
 

1p  11 Wat geldt er voor het rendement van de transformator? 
 Op de uitwerkbijlage staat een zin met verschillende mogelijkheden. Omcirkel in die 

zin de juiste mogelijkheid. 
 

1p  12 Wat geldt er voor de aantallen windingen van de transformator? 
 Op de uitwerkbijlage staat een zin met verschillende mogelijkheden. Omcirkel in die 

zin de juiste mogelijkheid. 
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EEN TRIMPARCOURS 
 
Kees uit Zwolle trimt regelmatig en legt dan in 50 minuten een trimparcours af.  
Het trimparcours is 8,4 km lang. Kees loopt niet met een constante snelheid.  
Een vereenvoudigd v,t-diagram van de beweging van Kees staat in de figuur hieronder. 
 

v
(m/s)

t (min)
0 10 20 30 40 50

5

4

3

2

1

0

 
 
Op de uitwerkbijlage staat een s,t-diagram met daarin een punt die de plaats van Kees 
aangeeft na 50 minuten. 
 

3p  13  Teken in het diagram op de uitwerkbijlage de twee punten die de plaats na 20 minuten 
en na 40 minuten aangeven. 

 
3p  14  Bereken de gemiddelde snelheid van Kees in die 50 minuten. 
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TE KORTE ARMEN 
 
Vroeg of laat krijgen wij er allemaal mee te maken, je armen worden te kort bij het lezen. 
Je kunt alles goed zien, als het maar niet te dichtbij is. Dus je hebt een leesbril nodig. 
 

 
 
 

2p  15 Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de lenzen in een leesbril.  
 Omcirkel in die zinnen de juiste mogelijkheden. 

 
1p  16 Je kunt aan het gezicht van de man zien dat het hem veel moeite kost zijn ogen scherp te 

stellen. 
Hoe heet dit scherp stellen van het oog? 
A accommoderen 
B convergeren 
C divergeren 
D lichtbreking 
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ICARUS II 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 

Icarus II vliegt over het kanaal 
 

 Londen 31 juli 
Het kanaal is voor het eerst per 
parachute overbrugd. Felix Baum-
gartner, een 34-jarige Oostenrijker, 
sprong vanochtend even na vijf uur op 
negen kilometer hoogte boven Dover 
uit een vliegtuig en landde veertien 
minuten later veilig op Cap Blanc-Nez 
bij Calais, hemelsbreed ongeveer 35 km 
verder. Voor het eerste deel van zijn 
traject gebruikte hij een kunststof 
vleugel om zijn vrije val te sturen.  

Hij bereikte daarbij een snelheid van 
360 kilometer per uur.  
Op ruim driehonderd meter hoogte 
wierp hij volgens plan de vleugel af en 
opende zijn parachute. Hij landde exact 
op de geplande plek. 
Baumgartner heeft zijn vlucht genoemd 
naar de onfortuinlijke Griek Icarus, die 
volgens de mythe in een ver verleden 
een poging waagde om naar de zon te 
vliegen.  

 

Sprong over het kanaal
De Oostenrijker Felix Baumgartner is er als eerste mens in geslaagd om over
Het Kanaal te 'springen'.

aerodynamische vleugels
spanwijdte 1,80 m
parachute

verwarmd pak met helm
en zuurstof toevoer

sprong van vliegtuig
boven Dover

gemiddelde snelheid
is 210 km/u

parachute geopend
op 300 meter

temperatuur
-40°C

duur van de vlucht
14 minuten

HET KANAAL

35 km

9000 m

Dover Calais

 
 
 

3p  17  Bereken de afname van de zwaarte-energie van Baumgartner totdat de parachute 
open gaat. Neem aan dat de totale massa 100 kg is.  
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In de tekening bij het krantenartikel kun je zien dat de baan van de vlucht naar beneden 
afbuigt. 
 

1p  18 Welke kracht zorgt voor het afbuigen van de baan? 
A magnetische kracht van het magnetisch veld van de aarde 
B motorkracht van het vliegtuig 
C wrijvingskracht 
D zwaartekracht 
 
Baumgartner draagt de vleugel om de baan zo min mogelijk naar beneden af te laten 
buigen. Je kunt de vlucht van Baumgartner vergelijken met de vlucht van een 
zweefvliegtuig. Een zweefvliegtuig kan een glijverhouding halen van 25 : 1 of zelfs een 
grotere glijverhouding van 50 : 1. Een glijverhouding van 25 : 1 betekent dat het 
zweefvliegtuig een horizontale afstand van 25 meter aflegt bij iedere meter die het naar 
beneden gaat. Zie de figuren hieronder. Deze zijn niet op schaal. 
 

25 50
1 1 

 
1p  19 Wat kun je zeggen over de glijverhouding van Baumgartner? 

A De glijverhouding van Baumgartner is kleiner dan die van een zweefvliegtuig. 
B De glijverhouding van Baumgartner ligt tussen de waarden van een zweefvliegtuig. 
C De glijverhouding van Baumgartner is groter dan die van een zweefvliegtuig. 
 
Als een vleugel door de lucht gaat, ontstaat er een kracht op de vleugel omhoog. 
Deze kracht heet de liftkracht. Door de liftkracht op zijn vleugel te veranderen, kan hij de  
glijverhouding beïnvloeden 

FZ

FL

FZ

FL

FZ

FL

 
 
 A B C 
 

1p  20 In welk figuur staan de liftkracht (FL) en de zwaartekracht (FZ) tijdens de vlucht van 
Baumgartner het beste weergegeven? 
A figuur A 
B figuur B 
C figuur C 
 

1p  21 Baumgartner kan de liftkracht vergroten door de vleugel schuiner te zetten.  
Dat heeft wel een nadeel. 

 Welk nadeel heeft het schuiner zetten van de vleugel? 
 

4p  22 De gemiddelde snelheid in het plaatje is berekend vanaf de sprong uit het vliegtuig tot het 
openen van de parachute. Hierbij legt Baumgartner een afstand van 38 km af. 
De duur van de vlucht is gemeten vanaf de sprong uit het vliegtuig totdat Baumgartner de 
grond raakt. De tijd dat Baumgartner aan de parachute hangt is hier dus meegerekend.  

 Bereken uit de gegevens de tijd die Baumgartner aan de parachute hangt. 
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MINDER DECIBELLEN VOOR MUSICI  
 

 
 
Tijdens repetities voor een concert doen concertmusici vaak gehoorbeschermers in hun 
oren. 
 

1p  23 Gehoorbeschermers zijn verplicht bij geluidsniveaus boven de grenswaarde van 90 dB. 
 Leg met behulp van het informatieboek Binas uit, waarom de grenswaarde bij 90 dB  

ligt. 
 
Het risico op gehoorklachten is vooral groot bij orkestleden die in de buurt van de  
(koper)blazers en slagwerkers zitten. 
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Kijk in de tabel hieronder. 
 

muziekinstrument gemiddeld geluidsniveau (dB)
koper 88 
hoorns 88 
pauken 85 
slagwerk 85 
fluit/klarinet 84 
hobo/fagot 83 
harp 82 
cello   80 
altviool   80 
tweede viool   80 
eerste viool   79 

 

bron: ‘Onderzoek schadelijk geluid orkesten’, Peutz & Associés, 2003. 

 
Het verband tussen het geluidsniveau en de hoeveelheid geluidsenergie wordt gegeven 
door de woordformule hieronder: 
 
Als het geluidsniveau toeneemt met 3 dB verdubbelt de geluidsenergie. 
 

2p  24 Vergelijk het gemiddelde geluidsniveau van een eerste violist met dat van een slagwerker. 
Bereken met de gegevens uit de tabel hoeveel keer groter de geluidsenergie is waaraan 
de slagwerker wordt blootgesteld. 

 Vul op de uitwerkbijlage de ontbrekende getallen in. 
 

2p  25 Bij een musical zitten de leden van het orkest niet op het podium. Ze zitten half onder het 
podium in een betonnen orkestbak. Het achterste gedeelte van het orkest speelt dan 
onder een plafond. 

 Op de uitwerkbijlage staat een zin met verschillende mogelijkheden. Omcirkel in die 
zin de juiste mogelijkheid. 
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EEN BREEDSTRALER 
 
Een breedstraler wordt gebruikt in een beveiligingssysteem buiten.  
Als er iemand ’s avonds of ’s nachts dicht in de buurt komt, gaat automatisch het felle licht 
branden. Deze breedstraler heeft een infrarood detector (= IR-detector). 

BREEDSTRALER 
150 Watt. 
Met infrarood 
bewegingsdetector. 
In de kleur zwart. 

IR-detector

 
 
 

1p  26 Waarop reageert een IR-detector? 
A geluid 
B magnetisme 
C warmte 
D zwaartekracht 
 
Vlak vóór de IR-detector zit een plastic kapje. Dat bestaat uit een groot aantal lensjes, die 
allemaal de stralen breken en naar een bepaald deel van de IR-detector zenden.  
De IR-detector bestaat uit een groot aantal sensoren die naast elkaar zitten.  
Zie de figuur hieronder. 
 

IR-detector

lensjes  
 
We zijn benieuwd naar het effect van zo’n lensje.  
Op de uitwerkbijlage staat een schematische tekening van de IR-detector en één lensje. 
Dat lensje projecteert op de IR-detector een scherp beeld van een persoon in punt X. 
 

3p  27  Teken op de uitwerkbijlage de stralenbundel die afkomstig is van punt X en schrijf de 
letter op van de sensor van de IR-detector die wordt geactiveerd. 

 
1p  28 Als de persoon beweegt, zullen via hetzelfde lensje andere sensoren worden geactiveerd.  

 Welke andere sensor zal (als eerste) geactiveerd worden, als de persoon naar rechts 
beweegt? 
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Als een sensor geactiveerd wordt, zal de grote lamp automatisch aangaan. 
Hiervan een vereenvoudigd schakelschema getekend. Zie de figuur hieronder. 
 

+
-

b c

e
12V 230V

150W

sensor

 
 
 

2p  29 Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen met verschillende mogelijkheden.  
 Omcirkel in elke zin de juiste mogelijkheid. 

 
1p  30  Waarom is de lamp niet direct aan de transistor gekoppeld? 

 
 
JUMBOJET 
 

 
 
Een Jumbojet landt. Hij bereikt de landingsbaan met een snelheid van 264 km/h. 
In 30 seconden komt hij tot stilstand. 
 

3p  31  Bereken de lengte die de landingsbaan minstens moet hebben. 
 

3p  32  Bereken de vertraging van het vliegtuig op de landingsbaan. 
 

1p  33 Vliegtuigbanden worden tijdens het afremmen erg heet.  
 Door welke kracht worden vliegtuigbanden zo heet tijdens het afremmen? 
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STEENKRUIWAGEN 
 
Op een steenkruiwagen ligt een aantal stenen. Zie de figuur hieronder. 

70 cm 
9 cm

800 N 

 
 
De zwaartekracht op de stenen en de kruiwagen samen is 800 N en grijpt in punt B aan. 
De as van het wiel is met D aangegeven. De kruier tilt de kruiwagen op in punt A. 
 

1p  34 Hoe groot is het moment van de stenen en kruiwagen samen, ten opzichte van het 
draaipunt D? 
A       72 Nm  
B     560 Nm 
C   7200 Nm 
D 56000 Nm 
 

2p  35 Er zijn meer manieren om de stenen op te stapelen. In de figuur hieronder zijn twee 
manieren getekend.  
  

 
 

 1 2 
 

 Leg uit op welke manier de kruier de minste kracht in punt A moet uitoefenen om de 
kruiwagen op te tillen. 
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4p  36 Vroeger werden de stenen één voor één naar boven gegooid en op de steiger 
opgevangen. Het was de kunst om elke steen met de goede snelheid omhoog te gooien, 
zodat die precies de man op de steiger bereikte. Stel dat de man op de steiger 2,5 m 
boven de man op de grond staat. Een steen heeft een massa van 2,2 kg. 

 Bereken met welke snelheid de man op de grond de steen moet gooien zodat die 
precies de man op de steiger bereikt. 

 
 
OP DE BLOKFLUIT 
 
Karel, Ahmet en Piet zijn bezig met een proefje. Ahmet blaast op een blokfluit, Karel 
houdt een microfoon bij de fluit en Piet kijkt naar het beeld op de scoop. 
 

 
 
Het scoopbeeld is hieronder schematisch weergegeven. Een hokje horizontaal komt 
overeen met een tijd van 1 ms. 
 

 
 

3p  37  Bereken de frequentie van dit signaal. 
 

1p  38 Ahmet blaast nu dezelfde toon harder. Wat zal Piet nu zien op de oscilloscoop? 
A Hij ziet dan meer trillingen. 
B Hij ziet dan minder trillingen. 
C Hij ziet dan een grotere amplitude. 
D Hij ziet dan een kleinere amplitude. 
 

2p  39 De hoogste toon van een blokfluit is ongeveer 2 kHz. 
 Leg uit of dit een toon is die je kunt horen. 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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ONGENODE OGEN 
 
 

5 en 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

pincode- 
apparaat 

spiegel 

 
    
 
 

 6 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheid. 
 
conclusie: 
  wel 
De persoon kan via de spiegel het pincodeapparaat zien. 

 
niet 
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WAAROM TRANSFORMATOREN? 
 
 

 11 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheid. 
 

 meer dan 100%. 

De transformator heeft een rendement van 100%. 

 minder dan 100%. 

 
 12 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheid. 

 

 groter dan  

Het aantal primaire windingen is gelijk aan het aantal secundaire windingen. 

 kleiner dan  

 
 
EEN TRIMPARCOURS 
 
 

 13  

s (km)

t (min)
0 10 20 30 40 50

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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TE KORTE ARMEN 
 

 15 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
  
  bolle 
In een leesbril zitten lenzen. 

 
holle 

 
 

  convergerende 
Deze lenzen hebben een werking. 

 
divergerende 

 
 
 
 
 
MINDER DECIBELLEN VOOR MUSICI 
 
 

 24 Vul hieronder de ontbrekende getallen in. 
 
Het verschil in dB tussen een slagwerker en een eerste violist is ………….. dB. 
 
Dus ontvangt een slagwerker ....................  keer zo veel geluidsenergie.  
 
 
 

 25 Omcirkel in de onderstaande zin de juiste mogelijkheden. 
 
   

kleiner 
Voor leden van het orkest achter in de orkestbak wordt het geluidsniveau   

 
groter 

 absorptie  

door  verandering van toonhoogte van het geluid. 

 weerkaatsing  
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EEN BREEDSTRALER 
 

 27  
 

IR-detector

lensje

A B C D E F G H I J

X  
  
 
 
Letter van de sensor die geactiveerd wordt:  ………….. 
 
 

 29 Omcirkel in de onderstaande zinnen de juiste mogelijkheid. 
 
Als er infra-rood-stralen op de sensor vallen, wordt de weerstand van sensor kleiner. 
 
  kleiner 
Hierdoor zal de stroom door de basis b worden. 

 
groter 

 
  wel 
Daardoor gaat er stroom lopen van de collector c naar de emitter e. 

 
geen 

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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500010-1-584o 

Examen VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 30 mei

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
’S WERELDS GROOTSTE ZONNEDAK 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 

 
 

De Floriade van 2002 beschikt over het grootste zonnedak ter wereld.  
Het bestaat uit 19000 zonnecellen, met een totaal oppervlak van 30000 m².  
Ze kunnen samen een maximaal elektrisch vermogen van 2,3 MW leveren.  
Op een zonnige dag wordt gedurende 6 uur dit vermogen geleverd. 
 

2p  1  Bereken hoeveel elektrische energie het zonnedak in die tijd levert. 
 

1p  2 Bekijk de vermogens in het volgende schema. 

 
Hoe groot is het rendement van deze zonnecel? 
A 14% 
B 16% 
C 70% 
D 86% 

ZONNECEL
invallend
vermogen

500W

niet nuttig
vermogen 430W

nuttig vermogen 70W
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1p  3 Uit welke energiesoort bestaat de energie die op een zonnecel valt? 
A bewegingsenergie 
B chemische energie 
C stralingsenergie 
D warmte 
 

1p  4 Uit welke energiesoort bestaat de energie die niet nuttig gebruikt wordt bij een zonnecel? 
A bewegingsenergie 
B chemische energie 
C warmte 
D zwaarte-energie 
 
 
‘MASSA’ 
 
 

 
 

1p  5 Het achterlicht van Inges fiets brandt niet. 
De fietsenmaker zegt dat het achterlicht geen ‘massa’ maakt. 
Wat bedoelt de fietsenmaker hiermee? 
A Er is geen contact tussen het achterlicht en het spatbord. 
B Er is kortsluiting tussen het achterlicht en de dynamo. 
C Er is kortsluiting tussen het achterlicht en het spatbord. 
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HEROPLAADBARE ZAKLAMP 
 
Pieter heeft op zijn verjaardag een oplaadbare zaklamp gekregen.  
Op de doos staan heel wat gegevens. Zie de figuur hieronder. 
 

 
 
Het achterste gedeelte van de zaklamp kan worden aangesloten op het stopcontact om 
de batterijen op te laden. De batterijen worden opgeladen met een gelijkspanning die veel 
lager is dan de netspanning. Het verlagen van de netspanning gebeurt door een 
transformator. 
 

1p  6  Waarom is een transformator alleen niet voldoende om de batterijen op te laden? 
 

1p  7 De netspanning wordt omlaag getransformeerd. Pieter beweert dat het aantal windingen 
aan de secundaire kant kleiner moet zijn dan aan de primaire kant. 
Wat kun je zeggen over de bewering van Pieter? 
A Deze is juist. 
B Deze is onjuist. 
C Daar is niets over te zeggen. 
 

1p  8 Een transformator bestaat uit spoelen en een metalen kern. 
Van welk materiaal moet de kern gemaakt zijn voor een goede werking van de 
transformator? 
A aluminium 
B koper 
C ijzer 
D Elk van de bovenstaande materialen is mogelijk. 
 

4p  9 De lamp brandt gedurende 15 minuten met de vermelde spanning en stroomsterkte. 
 Bereken de hoeveelheid energie die hiervoor nodig is. 
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EEN PIETSJE MEER BENZINE ? 
 
Er gaan stemmen op om auto’s te verplichten ook overdag met de lichten aan te rijden. 
Dit zou de verkeersveiligheid ten goede komen. Mensen uit de milieubeweging zijn tegen 
dit voorstel. Daarover gaat het volgende krantenartikel. 
 
 

Een pietsje meer benzine 
 

MET LICHTEN AAN gebruiken auto’s 
meer benzine. Daarom is de milieubeweging 
tegen de voorgenomen EU-maatregel die 
auto’s verplicht ook overdag met de lichten 
aan te rijden.  

In een brief aan de minister becijfert de 
stichting ‘Natuur en Milieu’ het extra 
brandstofverbruik (en CO2-uitstoot) op 2 tot 3 
procent. Verplicht licht gaat in tegen alle 
pogingen het broeikaseffect te bestrijden. 

.
 
In een auto wordt de elektriciteit voor de lichten geleverd door de accu.  
Als de auto rijdt, wordt de accu voortdurend opgeladen door de dynamo. 
 

2p  10  Leg uit waarom het brandstofverbruik bij rijden met de lichten aan groter is dan bij 
rijden zonder licht. Betrek de dynamo in het antwoord. 

 
4p  11 De verlichting van een auto heeft onder normale omstandigheden een vermogen van 

150 W. Per jaar rijdt een auto overdag 800 uur. Eén liter benzine levert in een 
benzinemotor een nuttige energie op van 12000 kJ. 

 Bereken hoeveel liter benzine het per jaar extra kost om de lichten van die auto 
overdag te laten branden. 
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FIETSEN 
 
De leerlingen van de derde klas doen op de parkeerplaats bij de school een 
fietspracticum. Dat gaat als volgt: er wordt een baan uitgezet van 60 meter lang.  
Om de 10 meter staat een leerling met een stopwatch. 
De leerlingen doen drie proeven. 
 
Bij proef 1 staat een leerling met een vlag bij de start (de starter) en zit een leerling op de 
fiets klaar om te vertrekken. 
Zie de figuur hieronder. De tekening is niet op schaal. 
 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m

A B C D E F

S
 T

 A
 R

 T

 
 
Op een bepaald moment geeft de starter een sein met de vlag. Alle leerlingen starten dan 
de tijdmeting. Op dat moment trekt de fietser op. Als de fietser punt A passeert, stopt de 
leerling die daar staat de stopwatch. Als de fietser punt B passeert, stopt de leerling die 
daar staat de stopwatch, enzovoort. 
De resultaten staan in de onderstaande tabel. 
 
Resultaten Proef 1: 

afstand s in meters 0 10 20 30 40 50 60 
tijd t in seconden 0 5,2 7,2 8,8 10,3 11,8 13,3 

 
 

3p  12  Maak van de gegevens uit de tabel op de uitwerkbijlage een s,t-diagram. 
 

2p  13 Tijdens de eerste meters was de versnelling van de fietser 0,75 m/s2.  
De massa van de fietser en fiets samen is 80 kg. 

 Bereken de netto kracht op de fiets tijdens de eerste meters. 
 

3p  14 Hierna doen de leerlingen proef 2.  
Nu laten de leerlingen een fietser met een constante snelheid van 6 m/s de baan 
passeren. Deze fietser fietst dus al 6 m/s bij het passeren van de startlijn. Na 60 meter is 
zijn snelheid niet veranderd. 

 Teken op de uitwerkbijlage in hetzelfde s,t-diagram een stippellijn die hoort bij deze 
meting. 

 
2p  15 Tot slot doen de leerlingen proef 3. 

Net als bij proef 1 laten de leerlingen weer een fietser optrekken vanuit stilstand. 
Nu neemt de fietser echter een medeleerling achterop. De trapkracht van de fietser blijft 
even groot als bij proef 1. 
De leerlingen willen de v,t-grafieken van proef 1 en proef 3 vergelijken.  
Op de uitwerkbijlage staat een diagram waarin de v,t-grafiek van proef 1 getekend is. 

 Schets in dit diagram hoe de v,t-grafiek van proef 3 eruit zou kunnen zien. 
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ATTRACTIES 
 
Op een excursie naar een attractiepark gaan leerlingen in de Space Shot.  
Daar word je recht omhoog geschoten. In 1,5 seconde bereik je een snelheid van 20 m/s.  
Daarna valt de stuwkracht weg. Door de zwaartekracht beweeg je steeds langzamer 
omhoog tot het hoogste punt. Daarna val je omlaag. 
Vlak boven de grond word je afgeremd. 
 

 
 
We nemen aan dat de beweging in de eerste 1,5 seconde éénparig versneld is. 
 

2p  16  Bereken de versnelling tijdens die 1,5 seconde. 
 

3p  17  Bereken de afstand die tijdens het omhoog schieten in die 1,5 s wordt afgelegd. 
 

1p  18 Terug op school bespreken de leerlingen hun ervaringen in de Space Shot.  
De docent doet daarom een demonstratieproef.  
Zij neemt een veerunster waaraan een massa van 100 gram hangt.  
Om de lancering na te doen, trekt zij de veerunster met het blokje eraan snel omhoog. 
Hoe groot is de kracht die de veerunster aangeeft terwijl zij dit doet? 
A 0 N 
B een waarde tussen 0 en 1 N 
C 1 N 
D een waarde groter dan 1 N  
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GELUID VAN WINDTURBINES 
 
Geluidshinder van windturbines staat steeds vaker ter discussie.  

 
In de figuur hieronder zie je het diagram dat de bronsterkte van een windturbine 
weergeeft. 
 

Diagram 1 
 
Bronsterkte 
 
De bronsterkte is het 
geluidsniveau van de 
windturbine gemeten aan de 
voet van de windmolen. 
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1p  19  Noem een reden waarom de grafiek niet getekend is voor windsnelheden  
onder de 4 m/s. 

 
1p  20 Geluidsniveaus zijn in drie zones verdeeld. 

In welke zone valt het geluidsniveau van de bronsterkte? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen 
 
Naast het geluid van de windmolen moet men ook rekening houden met het 
achtergrondgeluid. Achtergrondgeluid kan afkomstig zijn van andere al aanwezige 
geluidsbronnen, zoals een autoweg of een agrarisch bedrijf. Achtergrondgeluid wordt 
echter ook veroorzaakt door de wind. De sterkte van het geluid van de wind is afhankelijk 
van de windsnelheid. In de figuur hieronder zie je het diagram dat het geluidsniveau van 
een windturbine en het achtergrondgeluid weergeeft. 
 

Diagram 2 
 
Windturbinegeluid en  
Achtergrondgeluid 
 
Beide zijn gemeten bij een 
woning die zich op enige 
afstand van de windmolen 
bevindt. 
 
 
 

 
 
 

1p  21 Het geluidsniveau van de windturbine is in diagram 2 lager dan in diagram 1. 
Toch is in beide diagrammen het geluidsniveau van dezelfde windmolen weergegeven. 

 Wat is de reden van het verschil in geluidsniveau in de twee diagrammen? 
 

1p  22  Bij welke windsnelheden is het geluid van de windmolen zachter dan het 
achtergrondgeluid? 

 
1p  23 De snelheid van de tip (het uiteinde van een rotorblad) is sterk bepalend voor het 

windturbinegeluid. Een bepaalde windturbine heeft rotorbladen van elk 15 meter lang.  
In één omwenteling legt het uiteinde van een rotorblad een afstand af van 94 m.  
Op een bepaald moment maakt de turbine 65 toeren per minuut. 
Hoe groot is dan de snelheid van de tip van deze windturbine? 
A   16 m/s 
B   34 m/s 
C   51 m/s 
D 102 m/s 
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STEMVORK 
 

1p  24 Annie slaat tegen een stemvork aan, die daardoor begint te trillen. 
Hieronder staan vier grafieken waarin de geluidssterkte is uitgezet tegen de tijd. 
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Welke van de vier grafieken geeft het beste de geluidssterkte van de trillende stemvork 
weer? 
A grafiek A 
B grafiek B 
C grafiek C 
D grafiek D 
 
 
KOKOSNOOT 
 
Een kokosnoot kan uit de top van een palmboom vallen zonder dat hij beschadigt. 
De buitenkant van een kokosnoot bestaat uit een dikke laag vezels met daaronder een 
harde schaal.  
Je kunt de vezels en de schaal vergelijken met bepaalde veiligheidsvoorzieningen van 
een auto.  
 

1p  25 Welke veiligheidsvoorziening van een auto heeft dezelfde werking als de laag vezels van 
een kokosnoot? 
A hoofdsteun 
B kooiconstructie 
C kreukelzone 
 

Pagina: 660Voor 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).



500010-1-584o 11 ga naar de volgende pagina 

1p  26 Wat is de belangrijkste functie van de harde schaal van een kokosnoot  
en met welke veiligheidsvoorziening van een auto is die vergelijkbaar? 
 
 functie   vergelijkbaar met 
A verdeelt de kracht kreukelzone 
B verdeelt de kracht kooiconstructie 
C verlengt de remweg kreukelzone 
D verlengt de remweg kooiconstructie 
 
 
OUD APPARAAT 
 
Tijdens een buitenlandse reis zien leerlingen in een wetenschapsmuseum een oud 
apparaat. 
Als je aan het handvat van het wiel draait, gaat de hoefijzermagneet ronddraaien. 

 
1p  27 Welk ‘oud apparaat’ is dit? 

A condensator 
B dynamo 
C relais 
D transformator 
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PRAKTISCHE OPDRACHT: TRANSFORMATOR 
 
Dilek en Tom voeren op school een praktische opdracht voor natuurkunde uit.  
 
 

PRAKTISCHE OPDRACHT: DE TRANSFORMATOR 
 
In een transformator kan energie verloren gaan, ook al wordt hij meestal ideaal 
genoemd. Dit gaan we onderzoeken in deze praktische opdracht. 
De onderzoeksvraag van deze praktische opdracht luidt: 
 
Onderzoeksvraag: Hoe groot is het rendement van een transformator? 
 
Om het antwoord op deze vraag te vinden, gaan we volgens het schema hieronder 
een opstelling bouwen.  
 
 
Proefopstelling: 
 
 
 
 
 
Dilek en Tom beginnen met een lijst van benodigdheden te maken. 
 
Benodigdheden:   • 2 spanningsmeters 

• 2 stroommeters 
• batterij 
• transformator 
• lampje 
• voldoende snoeren 
 

2p  28 De docent controleert de lijst van de benodigdheden. Hij zegt dat daarin iets niet goed is. 
 Leg uit waarom Dilek en Tom met deze benodigdheden niet in staat zijn de opdracht 

te doen. 
 

4p  29 Dilek en Tom herstellen hun fout en gaan met een correcte opstelling meten. 
Ze zijn bij deze proef alleen geïnteresseerd in het rendement van de transformator. 
Daarom kiezen ze voor de primaire en de secundaire spoel allebei 400 windingen.  
 
Van de meetresultaten maakt Tom de tabel hieronder: 
 
Meetresultaten: 

 

 aantal 
windingen

spanning 
(volt) 

stroomsterkte 
(ampère) 

Primaire kring 400 5,6 0,48 

Secundaire kring 400 4,7 0,33 
 

 
 Bereken met de gegevens van Tom en Dilek het rendement van de transformator.  

A

V V

A
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1p  30 Bij de conclusie in hun werkstuk schrijven Tom en Dilek het volgende: 
 
Conclusie: Ook zonder meting kun je merken dat het rendement  
    van een transformator geen 100% kan zijn. 
 

 Schrijf een waarneming op waaraan je dit kunt merken.  
 

1p  31 Tot slot schrijven ze iets over het gebruik van een transformator. 
 
Toepassing: In huis wordt een transformator onder andere  
    gebruikt bij een deurbel. 
 

 Wat is de functie van de transformator bij een deurbel? 
 
 
BLAASINSTRUMENTEN 
 
Eline speelt met haar trombone een zuivere toon. Dit geluid meet zij met de computer.  
In haar verslag maakt ze hiervan een vereenvoudigde afbeelding. 
Zie de figuur hieronder. 

 
De toon die zij speelt heeft een frequentie van 250 Hz. 
 

3p  32  Bereken welke tijd er bij A hoort te staan. 
 

1p  33 In de figuur staan vier pijlen. 
Welk van de pijlen geeft de amplitude weer? 
A pijl 1 
B pijl 2 
C pijl 3 
D pijl 4 
 

2p  34 Klaas speelt trompet. Hij maakt met zijn trompet een zuivere toon van 500 Hz. 
Hij speelt zijn toon zachter dan de toon die Eline speelt.  
Op de uitwerkbijlage staat de figuur van de toon van Eline ook afgebeeld. 

 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de afbeelding van de toon die Klaas speelt. 

O
1

2

3

4

A

Pagina: 663Voor 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).



500010-1-584o 14 ga naar de volgende pagina 

LED 
 
Voor de natuurkundeles is een apparaatje gemaakt. Zie de foto hieronder. 

 
Het schakelschema van het apparaatje staat hieronder getekend. 
 

 
 

1p  35  Wat gebeurt er met de LED als je de schakelaars S1 en S2 allebei sluit? 
 

1p  36 Je sluit alleen S2. Hierdoor laadt de condensator op. Daarna open je S2 en sluit je S1. 
De LED geeft nu een flitsje. 

 Waarom geeft de LED nu een flitsje? 
 

1p  37 In de schakeling zit ook een weerstand. 
Waarom is een weerstand in de schakeling opgenomen? 
A om de stroomsterkte door de LED klein te maken 
B om de stroomsterkte door de LED groot te maken 
C om de spanning over de LED hoog te maken 
D om het vermogen van de LED groot te maken 
 

+
-

S1 S2
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ACROBATEN 
 
Tijdens een circusact stapt Rob vanaf een verhoging en komt neer op een plank.  
Hierdoor wordt Albert omhoog geschoten. Zie de figuur hieronder. 
 

 
 

4p  38 Rob heeft een massa van 90 kg. Verwaarloos de invloed van de wrijving. 
 Bereken de snelheid van Rob op het moment dat hij op de plank neerkomt. 

 
2p  39 Albert is veel lichter dan Rob.  

 Leg uit wat dit voor gevolg heeft voor de hoogte die Albert kan bereiken. Gebruik in je 
uitleg het begrip energie.  
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NIJPTANG 
 
Met een nijptang kan ijzerdraad in elkaar gedraaid worden en vervolgens afgeknipt. 
Zie de foto hieronder. 

 
Van deze situatie staat hieronder een schematische tekening  

De hand oefent bij de linker stippellijn een kracht van 40 N uit. 
 

3p  40  Bereken met behulp van de gegevens uit de figuur hierboven de kracht die de bek op 
het ijzerdraad uitoefent. 

 
Je kunt ook een nijptang gebruiken met een kleinere bek.  
Zie de figuur hieronder. 

2p  41 De hand oefent ook nu bij de linker stippellijn een kracht van 40 N uit. 
 Leg uit of de kracht van de bek op het ijzerdraad nu groter of kleiner is dan bij de 

bovenste tang. 
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HITTEGOLF 
 
Henk leest het volgende krantenartikel. 
 

 

Hittegolf  

De spoorbrug over de Bols-
wardervaart in Harlingen 
heeft het gisterenmiddag 
afgelegd tegen de extreme 
hitte van de zon. Door het 
uitzetten van de ijzeren 
spoorstaven kon de brug niet 
meer worden gesloten.  

De temperatuur van de 
spoorstaven was opgelopen 
tot 70 oC. Vannacht worden 
de spoorstaven ingekort om 
herhaling van het probleem 
te voorkomen. 

 
bron: Leeuwarder Courant, augustus 2002  
 

 
1p  42 Door welke manier van warmtetransport komt de warmte van de zon bij de spoorstaven? 

A geleiding 
B straling 
C stroming 
 

1p  43 De spoorstaaf wordt aan de zonnekant het eerst warm. 
Welke manier van warmtetransport zorgt ervoor dat de spoorstaaf ook op andere plaatsen 
warm wordt? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
 

1p  44 Met welke temperatuur in Kelvin komt 70 °C overeen? 
A -343 K 
B -203 K 
C  203 K 
D  343 K 
 

1p  45 Henk weet dat spoorstaven niet van ijzer, maar van staal zijn gemaakt.  
 Tot welke temperatuur moeten stalen spoorstaven worden verwarmd om te gaan 

smelten? 
 
 

einde 500010-1-584o* 
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NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 2005-1 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 
 
 
 
FIETSEN 
 

12 en 14  

 
 

 15  
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2 4 6 8 10 12 14O

7

6

5

4

3

2

1

proef 1

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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500040-2-584o 

Examen VMBO-GL en TL 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
 
KOOLMONOXIDEMELDER 
 
Bekijk de advertentie. 
 

 
 

1p  1 In welk geval gaat het alarm af? 
A bij het vrijkomen van broeikasgas 
B bij onvolledige verbranding van aardgas 
C bij een lekkende gaskraan 
D bij hoge temperaturen 
 
 
HALSKETTING 
 
Marie heeft een halsketting. Ze wil weten of het materiaal van metaal is of van kunststof. 
Daarvoor maakt ze een elektrische schakeling waarmee ze dat veilig kan onderzoeken. 
In het schema van de schakeling tekent ze de ketting als weerstand. 
 

3p  2  Teken de schakeling van Marie en vertel hoe ze kan weten of het materiaal een 
metaal of een kunststof is. 
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NEDERLANDSE ZUIDPOOLREIZIGERS VESTIGEN RECORD 
 
Lees het krantenartikel hieronder. 
 

Marc Cornelissen (links) en Wilco van 
Rooijen hebben zowel de Noord- als de 
Zuidpool bereikt   Foto GPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nederlandse Zuidpoolreizigers vestigen record 
 

UTRECHT Zuidpoolreiziger Wilco van 
Rooijen uit Utrecht heeft gisteren samen met 
zijn expeditie-genoot Marc Cornelissen de 
geografische Zuidpool bereikt. Zij zijn 
hiermee de eerste Nederlanders die zowel de 
Noordpool als de Zuidpool bereikt hebben. 
Op hun tocht naar de Zuidpool vestigden zij het 
record van de langste Nederlandse poolexpeditie 
zonder bevoorrading van buitenaf. Om op de 
Zuidpool te komen hebben de twee, 
voornamelijk lopend op ski’s, 1150 km 
afgelegd. 
 

Al hun benodigdheden trokken zij in hun slede 
van 150 kg achter zich aan. Ze stegen van een 
hoogte van 1000 m naar een hoogte van 3000 m. 
De tocht ging vooral bergop, tegen de wind in 
bij temperaturen schommelend tussen tien en 
dertig graden onder nul. 
Op de terugweg hopen ze gebruik te kunnen 
maken van hun vliegers, waardoor ze meer 
snelheid op hun ski’s kunnen maken. Als het 
goed is, staat de wind de komende weken in hun 
rug. Ze kunnen dan een gemiddelde snelheid 
van 40 km/h bereiken. 

 

3p  3  Bereken de toename van de zwaarte-energie van de slede tijdens de tocht. 
 

2p  4 Op de terugweg hopen de mannen gebruik te maken van vliegers. 
 Bereken hoe lang de mannen er dan over doen om terug te keren naar het beginpunt. 

Houd hierbij geen rekening met eventuele rusttijden. 
 

1p  5 Onderweg hadden ze te maken met temperaturen tussen - 10 °C en - 30 °C. 
Hoe groot is het temperatuurverschil in Kelvin? 
A   20 K 
B   40 K 
C 273 K 
D 293 K  
 

1p  6 Om de extreme kou te kunnen overleven, dragen de mannen goed isolerende kleding.  
Hun jassen zijn aan de binnenkant voorzien van een laag dons. 
Hoe komt het dat deze jassen goed isoleren? 
A Dons bevat stilstaande lucht. 
B Dons reflecteert de warmtestraling goed. 
C Dons ventileert goed, waardoor je minder gaat zweten. 
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WINDMOLENPARKEN 
 
Er worden plannen gemaakt voor een aantal windmolenparken in de kop van Noord-
Holland. 
 

 
 

1p  7 Welke energieomzetting vindt er plaats in de turbine van een windmolen? 
A bewegingsenergie  zwaarte-energie 
B bewegingsenergie  elektrische energie 
C chemische energie  elektrische energie 
D elektrische energie  bewegingsenergie 
 

1p  8 Bij een normale windsnelheid is de geluidssterkte van de draaiende rotorbladen aan de 
voet van de windmolen iets lager dan 70 dB. 
In welke zone valt het geluidsniveau van de draaiende rotorbladen? 
A veilig geluid 
B gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging 
C toenemende kans op gehoorbeschadigingen 
 

3p  9 Als windmolens energie opwekken, hoeft er niet zoveel aardgas te worden verbrand in 
elektriciteitscentrales. Als 1 m3 aardgas verbrandt in een elektriciteitscentrale, levert dat 
13 MJ elektrische energie. De bedoeling is dat het windmolenpark per jaar 7,5 ·107 kWh 
gaat leveren (1 kWh = 3,6 MJ).  

 Bereken hoeveel m3 aardgas daarmee bespaard wordt. 
 

1p  10  Noem één milieuvoordeel van het gebruik van windmolens. 
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TRILLENDE VEER 
 
Als je een veer aan de bovenkant vastmaakt en aan de onderkant een blokje hangt, kun 
je het geheel laten trillen. 
Van de beweging zijn 13 foto’s gemaakt en naast elkaar gezet.  
Zie de figuur hieronder. 
 

a b fc ed g h i j k l m

2
4

3

1

5  
 
De tijd tussen twee op elkaar volgende foto’s is steeds 0,05 s. 
 

3p  11  Bepaal de frequentie van de trilling van de veer.  
 

1p  12 In de tekening staan vijf pijlen. 
Welke pijl geeft de amplitude van de trilling aan? 
A pijl 1 
B pijl 2 
C pijl 3 
D pijl 4 
E pijl 5 
 

3p  13 De veer hangt even later in rust. Zie de figuur hieronder.  
De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

 
 
Er werken twee krachten op het blokje. De massa van het blokje is 200 g. 

 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de twee krachten die op het blokje werken. 
(1 cm  1 N)  
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GROOT VIADUCT 
 
Over de snelweg A4 bij Hoofddorp is een groot viaduct gemaakt door rijkswaterstaat.  
Om het verkeer op de A4 zo min mogelijk te hinderen, is het complete viaduct naast de 
A4 gebouwd en daarna over de weg gelegd.  
 

 
 

3p  14 De massa van het viaduct is 3450 ton. Het viaduct bestaat voornamelijk uit beton. 
Dit beton werd aangevoerd met betonwagens die 12 m3 beton kunnen vervoeren.  
Eén ton is 1000 kg. 

 Bereken hoeveel volle vrachten van de betonwagens dit zijn. 
 

3p  15 Op zaterdag 21 september 2002 werd het viaduct in één keer op de goede plaats 
gereden. Dit werd gedaan met platformwagens. Zie de foto hierboven.  
De platformwagens hebben samen 134 assen. 
De massa van het viaduct is 3450 ton. De massa van de platformwagens samen is 70 ton. 
In de folder staat dat er maximaal 30 ton per as beladen mag worden.  

 Controleer door een berekening of hieraan voldaan wordt. 
 

3p  16 De massa van het viaduct en de massa van de platformwagens rust dus op 134 assen. 
Elke as is voorzien van 4 wielen met luchtbanden.  
Het contactoppervlak van een band met de ondergrond is 40 bij 30 cm. 

 Bereken de druk op de ondergrond.  
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NOPPENFOLIE 
 
Bekijk de advertentie hieronder. 
 

 
 

1p  17 De noppen zijn kleine blaasjes gevuld met lucht. 
Welke vormen van warmtetransport worden door de lucht in de noppen en door de 
reflecterende laag vooral tegengegaan? 
 
 noppen reflecterende laag 
A geleiding geleiding 
B straling straling 
C geleiding straling 
D straling geleiding 
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DE LANGSTE STAP TER WERELD 
 
Hieronder staat een samenvatting van een artikel uit de Trouw van 17 september 2002. 
 

Parachutesprong 
 

 
Het weer moet eindelijk meewerken en dan kan het vandaag alsnog 
gebeuren: de Fransman Michel Fournier (58) die in Canada door een 
ballon naar een hoogte wordt gebracht waar geen bemande ballon ooit 
eerder kwam. 
Op veertig kilometer hoogte zal Fournier 
uit een gondel stappen. Hij zal gekleed 
zijn in een ruimtepak en een parachute 
op de rug hebben die automatisch opent 
als hij zich 300 meter boven het 
aardoppervlak bevindt. 
Het ruimtepak zal hij hard nodig hebben 
want op 40 kilometer hoogte is het 
stervenskoud en is de luchtdruk nog 
maar een duizendste van die op de grond. 
In eerste instantie nauwelijks gehinderd 
door de wrijving van luchtdeeltjes zal de 
Fransman met duizelingwekkende vaart 
naar beneden vallen.  

40 seconden nadat hij is uitgestapt, bereikt 
hij een snelheid van ongeveer 1200 
kilometer per uur. Deze snelheid zal hij 
bereiken ongeveer 30 kilometer boven het 
aardoppervlak. Dan zal hij – nog steeds 
zonder zijn parachute te gebruiken – 
afremmen tot ongeveer 250 kilometer per 
uur. Op 300 meter boven het 
aardoppervlak gaat de parachute 
automatisch open en zal Fournier 
afremmen tot een snelheid waarmee hij 
veilig kan landen. 
De totale sprong duurt zes minuten. 
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1p  18 In het diagram hieronder staat de temperatuur uitgezet tegen de hoogte boven het 
aardoppervlak. 
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Wat is de temperatuur op de hoogte waar Fournier uit de gondel zal stappen? 
A   20 °C 
B     0 °C 
C - 40 °C 
D - 55 °C 
 

3p  19  Bereken met behulp van de gegevens uit het artikel de versnelling die Fournier 
ondervindt gedurende de eerste veertig seconden nadat hij uit de gondel is gestapt. 

 
1p  20 Hoe komt het dat de snelheid van Fournier afneemt van 1200 km/h tot 250 km/h? 

A doordat Fournier dichter bij de aarde komt 
B doordat de lucht dichter wordt 
C door de lage temperatuur 
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HET COMPUTERLOKAAL 
 
Hieronder zie je een foto van een computerlokaal. 
 

 
 
In het computerlokaal staan 32 computers.  
Achter op elke computer staat: 230 V/0,65 A en achter op elk beeldscherm staat: 
230 V/120 W. 
Alle computers en beeldschermen staan de hele schoolweek (5 dagen) van 8.00 tot 
16.00 uur aan. 
 

4p  21  Bereken hoeveel energie (in kWh) deze computers en beeldschermen in 
één schoolweek in totaal verbruiken. 

 
3p  22 Het computerlokaal heeft meer dan één zekering van 16 A nodig. 

 Bereken hoeveel zekeringen van 16 A minimaal nodig zijn voor al deze computers en 
beeldschermen. 
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3p  23 Ger, de docent informatica, wil de 32 beeldschermen vervangen door 32 flatscreens.  
 

 
 
Volgens Ger loont het de moeite om die beeldschermen te vervangen, want volgens hem 
verdien je dat binnen 5 jaar terug. José, de systeembeheerder, heeft enige twijfels. 
Volgens haar heb je de vervanging pas na ongeveer 10 jaar terugverdiend. 
 
Eén flatscreen heeft een vermogen van 10 W en kost € 270,- .  
Eén kWh elektrische energie kost  € 0,17.  
Tijdens een schooljaar staan de computers en beeldschermen 36 weken aan, dat is 
1440 uren. 

 Toon met een berekening aan wie er gelijk heeft. 
 

1p  24 Ger wil graag alle muizen in het computerlokaal gaan vervangen door draadloze muizen.  
José is het alweer niet met hem eens, want een draadloze muis kan gemakkelijk worden 
meegenomen. 

 Noem nog een ander nadeel van draadloze muizen. 
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POPPENHUIS 
 

1p  25 Annette wil verlichting aanleggen in haar poppenhuis.  
Op de linkerfoto hieronder zie je het poppenhuis. Op de rechterfoto is de voorkant 
opengeklapt. 
 

 
 
In het trappenhuis komen een schakelaar beneden, een schakelaar boven en de lamp L1. 
Annette wil graag met beide schakelaars de lamp L1 aan en uit kunnen doen. 
De gebruikte schakelaars (zogenaamde wisselschakelaars) hebben 3 aansluitcontacten. 
Ze heeft 3 schakelingen getekend. Zie de figuur hieronder. 
 

6V

L1

A

6V

L1

B

6V

C

L1

 
 
Welke schakeling is de juiste? 
A schakeling A 
B schakeling B 
C schakeling C 
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3p  26 In de slaapkamer wil Annette twee lampjes L2 en L3.  
In de huiskamer wil ze twee lampjes L4 en L5.  
De lampjes L2 en L3 moeten tegelijk aan en uit te schakelen zijn. 
De lampjes L4 en L5 moeten onafhankelijk van elkaar en van de andere lampen kunnen 
worden aan- en uitgeschakeld.  
De lampjes zijn gelijk en moeten allemaal even sterk branden. 
Annette heeft een begin van een ontwerp gemaakt. Zie de figuur hieronder.  
De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 
 

6V

L2 L3 L4 L5

 
 
 

 Maak op de uitwerkbijlage het ontwerp van Annette af. 
 

1p  27 Om de spanning van 6 V te krijgen gebruikt Annette 4 batterijen van 1,5 V. 
In welke schakeling zijn de batterijen juist aangesloten om een spanning van 6 V te 
krijgen? 
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A in schakeling A 
B in schakeling B 
C in schakeling C 
D in schakeling D 
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SNELHEID METEN OP ZEE  
 
De snelheid van een schip wordt aangegeven in ‘knopen’. 
In het onderstaande stukje uit een boek over oude zeilschepen staat beschreven hoe men 
aan die eenheid komt. 
 
 

In de begintijd van de zeilschepen werd de snelheid bepaald door middel van  
de loglijn. Dit was een lijn die op een rol gewonden zat met op regelmatige 
afstanden een knoop. Aan het einde van de lijn zat de log (een plankje). 
 

 
 
Op sein van de officier van de wacht liet men het plankje met de lijn overboord 
uitstromen gedurende een halve minuut. Die tijd werd bepaald door het leeglopen 
van een zandloper. Een matroos telde het aantal knopen in de afrollende loglijn. 
Als hij in die tijd 7 knopen telde, sprak men van een snelheid van 7 knopen. 
 

 

Loglijn met log 
Aan het begin van de loglijn zit de log. 
Daarna zit om de 15,43 m een knoop. 

Zandloper 
In 30 seconde loopt 
de zandloper ‘leeg’. 
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2p  28  Bereken de snelheid van een schip in m/s als er in 30 seconden 7 knopen 
langskomen. 

 
3p  29 De snelheid op zee wordt ook aangegeven in zeemijlen per uur. Een zeemijl is 1852 m. 

De afstand van 15,43 m tussen de knopen is niet willekeurig gekozen, maar heeft daar 
mee te maken. 

 Bereken hoeveel knopen er in 30 s passeren als de snelheid van het schip 10 zeemijl 
per uur is. 

 
2p  30 Zandlopers geven de tijd niet altijd nauwkeurig aan. Een onnauwkeurigheid van een 

seconde is bij een zandloper heel gewoon.  
Er worden zandlopers van een halve minuut gebruikt, maar ook zandlopers van 
3 minuten. 

 Leg uit bij welke zandloper een fout van een seconde de onnauwkeurigste tijdmeting 
oplevert. 

 
2p  31 Twee zeilschepen A en B varen even snel. Toch meten de matrozen van schip A een 

snelheid van zeven knopen en de matrozen van schip B acht knopen.  
Dit verschil ontstaat doordat de zandlopers niet even snel ‘leeg’ lopen. 

 Leg uit op welk schip de zandloper het snelst leegloopt. 
 
 
STEMVORK AANSLAAN 
 

1p  32 Een stemvork wordt opgesteld op 20 cm afstand van een microfoon die is verbonden met 
een oscilloscoop. De stemvork wordt zo hard mogelijk aangeslagen. Op het scherm van 
de oscilloscoop verschijnt een beeld van de geluidstrilling. Daarna wordt de proef 
herhaald, maar nu is de afstand van de stemvork tot de microfoon 40 cm. 
Verandert de amplitude van het oscilloscoopbeeld als de afstand van de stemvork tot de 
microfoon wordt vergroot? 
A Ja, de amplitude wordt kleiner. 
B Ja, de amplitude wordt groter. 
C Nee, de amplitude verandert niet. 
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FIETSEN OP DE VELUWE 
 
Op de Veluwe zijn soms in de wegen zogenaamde wildroosters aangebracht. Wild kan 
niet uit zijn gebied ontsnappen, omdat de dieren niet over het rooster willen of kunnen 
lopen. 
Een wildrooster bestaat uit een gat over de gehele breedte van de weg, dat is afgedekt 
met een rooster van evenwijdig liggende staven. 
Zie hieronder voor een foto en voor een bovenaanzicht. 
 

 
 

bermberm bermberm

hekhek hekhek

berm berm

hek hek

bovenaanzicht  
  

3p  33 Anneke fietst met een snelheid van 20 km/h (= 5,6 m/s) over zo'n rooster. Ze hoort 
daardoor een toon die van de banden komt. Elke keer als de band van de fiets één staaf 
verder is, is er één trilling ontstaan. 
De staven liggen 0,070 m van elkaar. 

 Bereken de frequentie van de toon die Anneke hoort.  
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GEHOORBESCHERMER 
 
In een folder over een gehoorbeschermer staat een diagram.  
Zie de figuur hieronder. 
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Het diagram geeft aan hoe lang er per werkdag zonder gehoorbeschermers bij een 
bepaalde geluidssterkte gewerkt mag worden.  
 

1p  34 Kees werkt per dag 8 uur in een fabriek. 
Bij welk geluidsniveau hoeft hij volgens het diagram nog net geen gehoorbeschermer 
te dragen? 
A   80 dB 
B   85 dB 
C   90 dB 
D 100 dB 
 

1p  35 Een agent regelt het verkeer op een stadskruising zonder gehoorbeschermers te 
gebruiken.  
Hoe lang mag hij dat per dag maximaal doen? 
A 0,5 uur 
B 2,5 uur 
C 4    uur 
D 8    uur 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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MOMENTSLEUTEL 
 
Voor het vastdraaien van bouten worden sleutels gebruikt.  
Voor sommige bouten is het belangrijk dat ze niet te vast worden gedraaid. Daarom zijn 
er zogenaamde momentsleutels waarop je het maximale moment kunt instellen. 
Als tijdens het vastdraaien het maximale moment is bereikt, slipt de sleutel door. 
 
 

 
 
 

2p  36 Voor bepaalde wielbouten is het maximale moment 80 Nm. 
De afstand tussen het midden van de bout en de plaats waar de hand de kracht uitoefent,  
is 50 cm. 

 Bereken de kracht die de hand uitoefent, als het maximale moment is bereikt. 
 

1p  37 Piet vraagt zich af hoe groot de kracht is die je uit moet oefenen als je het maximale 
moment uitoefent, maar je hand dichter bij de bout houdt. 
Welke uitspraak is juist? 
A De kracht is kleiner. 
B De kracht is even groot, want het maximale moment blijft gelijk. 
C De kracht is groter. 
 
 
KAREL BOUWT EEN SCHAKELING 
 

1p  38 Karel bouwt de volgende schakeling. 
 

+

-
 

 
In de schakeling zitten een spanningsbron, een schakelaar, een lampje en een 
condensator. 
Karel sluit de schakelaar enige tijd. Daarna zet hij de schakelaar weer open.  
 
Wat gebeurt er als Karel de schakelaar weer open zet? 
A Het lampje gaat onmiddellijk uit. 
B Het lampje blijft gewoon branden. 
C Het lampje gaat steeds zachter branden en gaat na enige tijd uit. 
D De condensator gaat kapot. 
 
 

einde 500040-2-584o* 
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NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 2005-2 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 
 
 
 

 13  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 cm 1 N 
 

 26  
 
 

 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________

6V

L2 L3 L4 L5

500040-2-584u* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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400009-1-584-537o 

Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
1 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 

 NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
 
DIKMAKERS 
 
Sanne houdt van pistachenoten en van pinda’s. Ze wil weten in welke van de twee de 
meeste energie zit.  
Ze formuleert daarom de volgende onderzoeksvraag: 
 
 Wat bevat meer energie: 100 gram pinda’s of 100 gram pistachenoten? 
 
Om antwoord te krijgen op die vraag doet ze een proefje. 
 
Ze doet 10 ml water in een reageerbuis en steekt een thermometer in de 
reageerbuis. Ze meet de begintemperatuur van dit water. Vervolgens steekt ze een 
pinda op een metalen prikpen, steekt de pinda aan en houdt hem vlak onder de 
reageerbuis. Hierdoor wordt het water warmer. Als de pinda is uitgebrand meet ze 
de eindtemperatuur van het water. 
Dan herhaalt ze de proef met 10 ml nieuw water en een pistachenoot. 
 

 
 

 
2p  1  Welke energieomzetting vindt plaats bij de verbranding van de pinda? 

 
1p  2 Welke vorm van warmtetransport vindt er vooral plaats tussen het glas van de 

reageerbuis en het water onder in de reageerbuis? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
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1p  3 Voordat Sanne de pistachenoot gaat verbranden, is het belangrijk dat ze de zwarte 
aanslag verwijdert van de reageerbuis. 

 Leg uit waarom Sanne deze aanslag moet verwijderen. 
 

1p  4 Sanne noteert de temperaturen die ze meet. Zie de tabel hieronder. 
 

 Begintemperatuur (°C) Eindtemperatuur (°C)
Pinda 17 61 
Pistachenoot 17 74 

 
Sanne vertelt Jolien dat zij uit deze meetgegevens de conclusie trekt dat 100 gram 
pistachenoten meer energie bevatten dan 100 gram pinda’s. Jolien zegt dat zij uit deze 
proef die conclusie helemaal niet mag trekken.  

 Noem een reden waarom Jolien gelijk heeft. 
 
 
GROENE VERF 
 

1p  5 Bij het opruimen van de kelder vond Kees een verfpot met een restje groene verf van zijn 
tuinhek. 
Onder welk soort afval valt dit? 
A GFT 
B KCA 
C restafval 
D tuinafval 
 
 
MODESHOW 
 
In Engeland wordt jaarlijks een grote modeshow gehouden, de Clothes Show Live. 
Het elektrisch vermogen van de totale verlichting is 400 kW. De lampen staan 3,5 uur 
ingeschakeld. 1 kWh kost € 0,14. 
 

3p  6  Bereken de energiekosten voor deze verlichting. 
 

2p  7 De elektrische installatie heeft een spanning van 380 V. 
 Bereken de totale stroomsterkte door de installatie. 

 
 
MUURTJE METSELEN 
 

4p  8 Jan wil in zijn tuin een muurtje metselen. Hij wil hiervoor bakstenen gebruiken die 5 cm 
dik, 10 cm breed en 20 cm lang zijn.  
Hij rijdt met zijn auto met aanhangwagen naar de bouwmarkt. De lading van het wagentje 
mag maximaal 500 kg zijn. 

 Bereken hoeveel stenen Jan maximaal in de aanhangwagen mag vervoeren. 
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PERRONBANKEN 
 

1p  9 Banken op perrons staan in de buitenlucht. Ze moeten niet te koud aanvoelen als je er op 
zit. 
Voor de productie van die banken heeft men de keuze uit verschillende materialen. 
Welke van de onderstaande materialen is hiervoor het meest geschikt? 
A beton 
B kunststof 
C metaal 
 
 
GLOEIDRADEN 
 
Voor een proef over gloeidraden bouwt Roos de volgende opstelling: 
 

ijzer

aluminium

+_

aan
uit

regelbare
spanningsbron  

 
1p  10 Hoe zijn de ijzerdraad en de aluminiumdraad geschakeld? 

A in serie 
B parallel 
C in een combinatie van serie en parallel 
 

1p  11 Roos meet de stroomsterkte in de aluminiumdraad. 
Hieronder staan drie schakelingen getekend. 
Welke schakeling(en) is/zijn juist? 
 

schakeling 1

A

schakeling 2 schakeling 3

A

A

 
 
A schakeling 1 
B schakeling 2 
C schakeling 3 
D schakelingen 1 en 2 
E schakelingen 2 en 3 
F alle schakelingen. 
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1p  12 De spanning wordt langzaam opgevoerd. Hierdoor neemt de temperatuur in de draden 
toe. De draden gaan eerst gloeien en kunnen daarna smelten. 
Gloeien beide draden bij een temperatuur van 1000 K? Of zijn ze dan gesmolten? 
A Beide draden gloeien en zijn dan niet gesmolten. 
B De ijzerdraad gloeit en de aluminiumdraad is dan gesmolten. 
C De aluminiumdraad gloeit en de ijzerdraad is dan gesmolten. 
D Beide draden zijn dan gesmolten. 
 

1p  13 De ijzerdraad en de aluminiumdraad zijn even lang en even dik. 
Roos verwacht dat de stroomsterkte door de ijzerdraad het grootst zal zijn. 
Heeft Roos gelijk? 
A Ja, de stroomsterkte in de ijzerdraad is het grootst. 
B Nee, de stroomsterkte in de aluminiumdraad is het grootst. 
C Nee, de stroomsterkte is in beide draden even groot. 
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VEILIGHEIDSKAARTEN 
 
In een practicumlokaal worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Daarom moeten 
veiligheidskaarten aanwezig zijn. Op veiligheidskaarten staan de belangrijkste 
eigenschappen van een stof. Zie de veiligheidskaart van ammonia hieronder. 
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1p  14 Onder ETIKETTERING staan twee pictogrammen. De tekst onder het eerste pictogram is  
weggelaten. 
Wat is de betekenis van dit pictogram? 
A bijtend 
B explosief 
C giftig 
D licht ontvlambaar 
 

1p  15 Als een fles ammonia omvalt op je tafel, zal de ammoniadamp naar beneden zakken. 
Wat kun je zeggen over de dichtheid van ammoniadamp? 
A De dichtheid van ammoniadamp gelijk is aan die van de lucht. 
B De dichtheid van ammoniadamp groter is dan die van lucht. 
C De dichtheid van ammoniadamp kleiner is dan die van lucht. 
 

1p  16 Op deze veiligheidskaart staan ook stofeigenschappen van ammonia. 
Welke van de onderstaande begrippen behoort niet tot de stofeigenschappen? 
A dichtheid 
B geur 
C massa 
D ontbrandingstemperatuur 
E smeltpunt 
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WINDWIJZER BOUWEN 
 
Op een middelbare school willen de leerlingen en de natuurkundedocent in de klas 
kunnen zien hoe de wind waait. Ze willen dat er in het natuurkundelokaal vier lampjes 
komen die aangeven waar de wind vandaan komt. Zie de figuur hieronder. 
 

Z

N
W O

 
 
Op het dak willen ze een windvaan plaatsen die vrij kan ronddraaien rond een buis. Onder 
aan de windvaan komt een magneet. Aan de buis worden vier reedcontacten bevestigd. 
 

2p  17 De leerlingen gaan in groepjes gaan aan het werk om een ontwerp te maken voor de 
windvaan. De ontwerpen van drie groepjes staan hieronder getekend. 
 

 
groep van Pieter groep van Henk  groep van Edward 
 

 Leg uit of de verschillende positie van de magneet een verschillend effect zal hebben 
op de werking van de vier reedcontacten. 
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3p  18 Het schakelschema van de windrichtingaanwijzer staat hieronder gedeeltelijk getekend. 
Een aantal verbindingdraadjes is nog niet getekend. Dezelfde tekening staat ook in de  
uitwerkbijlage. 
Als de magneet bij een reedcontact komt, moet het bijbehorende lampje gaan branden. 
 

N

O

Z

W

N O Z W

 
 

 Teken in de figuur in de uitwerkbijlage de verbindingsdraden, zodanig dat de 
windrichtingaanwijzer goed werkt. 

 
1p  19 De leerlingen merken op dat geen van de lampjes brandt, als de wind uit het Noordoosten 

komt. 
 Hoe zou je het ontwerp kunnen aanpassen of uitbreiden om in de klas ook te kunnen 

zien of de wind uit het Noordoosten komt? 
 

1p  20 Soms wordt een transistor gebruikt als schakelaar. 
 Waarom kun je in deze schakeling de reedcontacten niet vervangen door 

transistoren? 
 
 
MOBIEL 
 

1p  21 Houkje maakt een mobiel van twee flippo’s. Zie de figuur hieronder. 
 

1 2  
 
Flippo 1 heeft een grotere massa dan flippo 2. 
Houkje wil de mobiel horizontaal in evenwicht te houden. 
Welk punt moet zij kiezen om de mobiel op te hangen? 
A een punt tussen flippo 1 en het midden 
B het punt in het midden 
C een punt tussen flippo 2 en het midden 
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KRACHTEN OP EEN DOOS 
 

1p  22 Mary zit in een kartonnen doos. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Er werken krachten op de bodem van de doos. 
Hieronder zie je vier schematische tekeningen. 
 
 A B C D 
 

 
Welke tekening is juist? 
A tekening A 
B tekening B 
C tekening C 
D tekening D 
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1p  23 Sue en Ellen duwen elk met een kracht van 40 N tegen de doos. Zie foto hieronder. 
 

 
 
Hoe groot is de netto-kracht van Sue en Ellen op de doos? 
A   0 N 
B 40 N 
C 80 N 
 

1p  24 Sue geeft een flinke duw tegen de doos. Daardoor komt de doos in beweging. 
Als ze de doos loslaat, schuift die verder. 
 

 
 
Welke kracht of krachten in horizontale richting werken op de doos direct na het loslaten? 
A geen enkele kracht 
B alleen de kracht waarmee Sue tegen de doos duwt 
C alleen de wrijvingskracht 
D zowel de kracht waarmee Sue duwt als de wrijvingskracht 
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ZONNEPANEEL 
 
Op foto hieronder zie je een zonnepaneel dat voor het kantoor van het energiebedrijf 
NUON in Arnhem staat. 
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2p  25  

 
 
Op de foto hierboven zie je het display dat het elektrisch vermogen aangeeft dat het 
zonnepaneel op een bepaald moment levert. 
Het rendement van dit paneel is 12%. 

 Bereken het vermogen dat het zonnepaneel op dat moment ontvangt. 
 

3p  26 Naast het vermogen geeft het display ook de totale geleverde energie aan vanaf het 
moment van plaatsing. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
De foto werd gemaakt drie jaar na plaatsing (1 jaar = 365 dagen). 

 Bereken het gemiddelde vermogen dat het paneel in die drie jaar heeft geleverd. 
 

3p  27 Amila en Mei-le discussiëren over het nut van dit zonnepaneel. 
Amila zegt dat dit zonnepaneel een grote bijdrage levert aan de energievoorziening.  
Mei-le is het hier niet mee eens. Zij rekent uit hoeveel gezinnen dit paneel van elektrische 
energie kan voorzien. 
Een Nederlands gezin gebruikt gemiddeld in een jaar 2000 kWh elektrische energie. 

 Maak de berekening van Mei-le en zeg met wie je het eens bent. 

Pagina: 701Voor 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).



400009-1-584-537o 14 ga naar de volgende pagina 

EEN NIEUWE BROMFIETS 
 
Marjolein heeft op haar 16e verjaardag een nieuwe bromfiets gekregen. Ze wil samen met 
haar vriend Danny enkele dingen controleren.  
 

 
 

3p  28 Marjolein en Danny gaan controleren of de remmen van haar bromfiets aan de wettelijke 
eisen voldoen. 
In hun natuurkundeboek zien ze een diagram. Het diagram laat de wettelijke eisen zien, 
waaraan de remweg van een bromfiets moet voldoen bij verschillende snelheden. 
Zie de figuur hieronder. De figuur staat ook in de uitwerkbijlage. 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
snelheid (km/h)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

remweg
(m)

 

 
Marjolein komt op haar bromfiets met een snelheid van 25 km/h aanrijden. Ze remt zo 
hard mogelijk. Danny meet een remweg van 5,1 m. 

 Zet de meting in het diagram in de uitwerkbijlage als een punt P. Leg daarna uit aan 
de hand van het diagram of de remmen van de bromfiets van Marjolein aan de 
wettelijke eisen voldoen bij deze snelheid. 
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PERFORATOR 
 
Bert zit achter zijn bureau en wil met een perforator twee gaatjes in een paar blaadjes 
maken. Zie de foto hieronder. 
 

 
 

3p  29 Als hij dit apparaat eens goed bekijkt, ziet hij dat de perforator een hefboom is. 
Met zijn hand duwt hij in punt A de hendel naar beneden. Hij oefent daarbij een kracht uit 
van 25 N. De pennen maken nu gaatjes in het papier. 
In de perforator zitten ook nog veertjes. We verwaarlozen de kracht hiervan. 

 Bereken de kracht van de pennen op het papier. 
 

1p  30 De pennen die de gaatjes in het papier maken zijn aan de snijkant hol gemaakt. 
Zie de figuur hieronder. 
 

 
 
Het snijdend oppervlak wordt hierdoor kleiner. 
Wat is het gevolg voor de druk op het papier? 
A De druk wordt groter, waardoor de pennen gemakkelijker gaatjes maken. 
B De druk wordt kleiner, waardoor de pennen gemakkelijker gaatjes maken. 
C De vorm van de pennen heeft geen invloed op de druk; de gaatjes in het papier 

worden alleen mooier van vorm. 
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ACHTBAANFANATEN IN “SUPERMAN THE RIDE” VAN SIX FLAGS  
 
Lees het onderstaande krantenartikel 
 
Ze noemen zich de ‘Rolling Coasters’. Het zijn achtbaanfanaten en ze reizen met 
elkaar zoveel mogelijk attractieparken af. Six Flags had ze uitgenodigd om eens 
echt te kicken. Een uur lang voelden ze zich superman in “Superman the Ride”. 
 
Fred hoort ook bij de ‘Rolling Coasters’. Hij wil wat meer weten over de attractie en kijkt 
op de Website van Six Flags. Daar vindt hij het volgende: 
 

 

Hoogte
Lengte rit

Duur van de rit
Snelheid

Lancering
Lengte lanceerbaan
Electrisch vermogen

bij de lancering
Type trein

Massa trein
Capaciteit per trein

Capaciteit per uur
Aantal loopings

Afmetingen fundament
Massa attractie

27,5 m
1000 m
142 s
90 km/h
0 tot 90 km/h in 2,8 s
70 m

2,5 megawatt

2 treinen met 6 coaches
12 ton
24 passagiers
1065 personen
3
 lengte 135 m - breedte 58 m
750 ton

SUPERMAN THE RIDE

 
 

3p  31  Bereken de gemiddelde snelheid van de trein over de rit in km/h. 
 

3p  32 Neem aan dat de beweging van de lancering éénparig versneld is. 
 Laat met een berekening zien dat de lanceerbaan lang genoeg is. 

 
3p  33 Fred heeft een massa van 98 kg. Hij vraagt zich af hoe groot de kracht op zijn lichaam is 

tijdens de lancering. 
 Bereken de kracht op het lichaam van Fred tijdens de lancering. 
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4p  34 Na de lancering komt de trein met Fred met een snelheid van 90 km/h aan onder aan de 
eerste helling. Zie in de tekening punt A. De massa van de trein met Fred stellen we op is 
6000 kg. De trein gaat nu de helling op die 27,5 m hoog is. 
 

27,5 m

A  
 

 Laat door een berekening zien of de trein met Fred voldoende kinetische energie heeft 
om zonder verdere aandrijving boven op de helling te komen. Verwaarloos de wrijving. 

 
2p  35 In de tabel staat hoe lang de lancering duurt. Het vermogen dat gegeven staat, werkt 

gedurende die hele lanceertijd. 
 Bereken hoeveel energie voor de lancering geleverd moet worden. 
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PIRAMIDE BOUWEN 
 

 
 
Een piramide bestaat uit enorme kalksteenblokken. 
De blokken stellen we ons voor als kubussen van 1 m3 met een massa van 2500 kg. 
Zie de figuur hieronder. 
 

1 m

 
 
Kalksteen kan een druk van 5000 N/cm2 weerstaan. 
 

3p  36  Bereken hoeveel kalksteenblokken op een onderste blok kunnen worden gestapeld 
zonder dat het onderste blok wordt vermorzeld. 
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1p  37 Zonder hulpmiddelen kan een mens zo’n blok niet optillen.  
Aangenomen wordt dat in de tijd van de piramidebouwers de blokken op een slee tegen 
een helling omhoog zijn getrokken. Zie de tekening hieronder. 

 
 
Hieronder zie je vier figuren van de slee met een blok op de helling. 
In welke figuur is de zwaartekracht juist getekend? 
 

A

C

B

D  
 
 

1p  38 Tijdens het omhoog slepen werkt op de slee met het blok de wrijvingskracht. 
In welke figuur is de wrijvingskracht juist getekend? 
 

A

C

B

D  
 

400009-1-584-537o* einde 
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NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 2004-1 
 
NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 
 
 
 
WINDWIJZER BOUWEN 
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Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________
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EEN NIEUWE BROMFIETS 
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uitleg:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 

 NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 – 15.30 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 

KATROL 

Bij een verhuizing moet een piano (m = 300 kg) omhoog getakeld worden. 
De verhuizers trekken de piano via een vaste katrol met constante snelheid omhoog. 
Zie de schematische figuur hieronder. 
 

 
 

1p  1 Hoe groot is de kracht die hiervoor nodig is? 
A       0 N 
B   750 N 
C 1500 N 
D 3000 N 
 

1p  2 De verhuizers lopen achteruit waardoor het trektouw schuin komt te hangen. 
Wat gebeurt er dan met de kracht die de verhuizers nu moeten uitoefenen? 
A Deze wordt kleiner. 
B Deze blijft even groot. 
C Deze wordt groter. 
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ENERGIEVRETERS? 

 
Zwolle - De Zwolse kermisattracties 
gebruiken iedere dag evenveel 
elektrische energie als een stad als 
Gouda of Amstelveen. ‘Kermissen 
zijn grootverbruikers’, zegt de 
expert. 
Zou een grote attractie op het gewone 
elektriciteitsnet worden aangesloten, dan zou 
de binnenstad direct zonder stroom zitten. 
Voor dergelijke grote attracties worden extra 
transformatoren geplaatst, die aangesloten 
zijn op het hoogspanningsnet en een spanning 
leveren van 380 volt.  
Bij de Zwolse zomerkermis gebeurde dat door 
Homan Elektrotechniek uit Mijdrecht, waar  

planner Peter Bader voor vier extra 
transformatoren heeft gezorgd: twee van 1260 
ampère, één van 1500 ampère en één van 1200 
ampère. ‘Tijdens de topdrukte gebruikt de 
kermis 950 kW.’  
 
Over tien dagen gerekend schat ik dat er  
70.000 kWh nodig is. Een huishouden heeft per 
dag 3 kilowattuur nodig. Dat maakt een 
eenvoudige rekensom mogelijk: 70.000 
gedeeld door 3 is 23.333. Dus de Zwolse 
Kermis gebruikt per dag evenveel energie als 
een stad met drieëntwintigduizend 
huishoudens: een stad als Gouda, Amstelveen 
of Schiedam.  

Naar: De Zwolse Courant, augustus 2002 
 

1p  3  Waarvoor worden hier transformatoren gebruikt? 
 

3p  4  Ga door een berekening na of de totale stroom die de transformatoren kunnen leveren 
voldoende is bij topdrukte. 

 
1p  5 De kop van het krantenartikel vergelijkt het energieverbruik van de kermis met het 

energieverbruik van de stad Gouda. In de laatste alinea van het artikel is hierover een 
berekening gemaakt. In die berekening is een fout gemaakt. 

    Welke fout is hier gemaakt? 
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HOOG BOVEN DE AARDE 
 
Hieronder staat een krantenfoto met onderschrift uit De Gelderlander van 6 januari 2001. 
Daaronder staat een plaatje uit een encyclopedie met de doorsnede van de 
aardatmosfeer waarin dit vliegtuig vliegt. 
 

 
 Een straalvliegtuig passeert de maan. De condensstrepen die het toestel op tien  
 kilometer hoogte trok, waren het gevolg van het grote temperatuurverschil  
 tussen de hete motoren en de extreem koude lucht.  
 

Temperatuur
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1p  6  Hoe hoog is de temperatuur van de lucht waarin het straalvliegtuig op de foto vliegt? 
 

1p  7 Wat gebeurt er met de snelheid van de moleculen van de uitlaatgassen op het moment 
dat de uitlaatgassen in de atmosfeer terechtkomen? 
A De snelheid van de moleculen neemt af. 
B De snelheid van de moleculen blijft gelijk. 
C De snelheid van de moleculen neemt toe. 
 

1p  8 Hoe dik is de ozonlaag volgens het plaatje? 
A 15 km 
B 20 km 
C 35 km 
D 55 km 
 

1p  9 In de encyclopedie staat ook de volgende zin: 
 
 “De totale massa van de atmosfeer is ongeveer 5 ·10

18
 kg.” 

 
We nemen aan dat de dichtheid van de atmosfeer gemiddeld 1,1 kg / m3 is. 
Hoe groot is dan het volume van de aardatmosfeer? 
A 2,2 · 10-19 m3 
B 4,5 · 1018  m3 
C 5,5 · 1018  m3 

 

TAART BAKKEN 

Eva bakt een taart. Ze mengt in een kom boter, eieren en suiker. 
Daar doet ze melk en meel bij en kneedt het tot een deeg. Het deeg doet ze in een 
bakvorm, legt er wat stukjes appel op en zet het geheel in de voorverwarmde oven. 
Na ongeveer een uur is de appeltaart klaar. 
 

1p  10  Hoe kun je zien dat bij het bakken van de taart een chemische reactie  
    heeft plaats gevonden? 

 
1p  11 Als Eva de taart te lang in de hete oven laat staan, verbrandt deze. Er komt dan rook 

vanaf en er blijft een zwarte stof over. 
 Hoe heet de zwarte stof die overblijft? 

 
1p  12 Eva gebruikt ovenwanten om de bakvorm met de taart uit de oven te halen. 

Welke vorm van warmtetransport gaat Eva vooral tegen door de ovenwanten te 
gebruiken? 
A geleiding 
B straling 
C stroming 
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GOED BEVEILIGDE WINKEL 

Als de etalageruit van een winkel kapot gaat, moet een alarm afgaan. Daarvoor is in de 
ruit een dunne metalen draad aangebracht. Hieronder zie je het schakelschema van de 
beveiliging. In dit schema moet nog een verbinding worden getekend. 
 

+
-

+
-

P

D

Q

relais

luidspreker

I II

winkelruit

 
 
Als de winkelruit met de draad kapot gaat, geeft de luidspreker een alarmtoon. 
 

2p  13  Leg uit of D verbonden moet worden met P of met Q. 
 

1p  14 De laatste jaren gebruikt men andere schakelingen. 
Hieronder zie je een schakelschema van een beveiliging waarbij de transistor als 
schakelaar functioneert. 
 

+
-

R1

R2
b

c

e
A

ruit

 
 
De winkelruit is heel.  
De weerstand van de draad door de winkelruit is 10 Ω. De grootte van R2 is 300 Ω. 
Hoe gaat de stroom verder vanaf punt A in de bovenstaande schakeling? 
A vooral door R2 
B vooral door de winkelruit 
C Door R2 en de winkelruit loopt evenveel stroom. 
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2p  15 Iemand gooit de ruit kapot. Het alarm gaat af. Zie het schakelschema hieronder. 
 

+
-

R1

R2
b

c

e
A

ruit  kapot

 
 

 Leg uit hoe het komt dat het alarm afgaat, als de ruit breekt. Vertel onder andere wat er 
verandert in de transistor. 
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AFVALVERBRANDING 

In Duiven (Gelderland) staat een afvalverbrandingsinstallatie. De energie die vrijkomt bij 
de verbranding van afval wordt daar omgezet in elektrische energie en warmte voor 
stadsverwarming.  
Men produceert hier voldoende elektrische energie om jaarlijks in de energiebehoefte van 
32.000 huishoudens te voorzien. Daarnaast worden ongeveer 10.000 woningen en 
bedrijven van warm water voorzien. 
 

 
In de bunker wordt afval gemengd en met grijperkranen naar de verbrandingsovens 
gebracht. Bij een temperatuur van 1000°C wordt het afval verbrand. In een stoomketel 
worden de rookgassen die een temperatuur hebben van 1000°C afgekoeld. Hierbij 
wordt water, voor de stadsverwarming, warm gemaakt. Ook wordt er stoom gevormd. 
De stoom wordt in een turbine gebruikt om elektrische energie te maken. Na dit 
proces zijn de rookgassen 200°C. 
 

1p  16 Hierboven staan de energiesoorten aangegeven die uit de installatie komen. 
Welke energiesoort gaat de installatie in?  
A bewegingsenergie 
B chemische energie 
C elektrische energie 
D warmte 
 

1p  17 Met hoeveel K komt 1000 °C overeen? 
A - 727 K 
B   727 K 
C 1273 K 
 

1p  18  Schrijf de zin op uit het informatiemateriaal waaruit blijkt dat niet alle energie nuttig 
wordt gebruikt.
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4p  19 Hieronder staat een tabel met de productieresultaten van het jaar 2000. 
 
Productieresultaten in 2000 

Verbrand afval 315.134 ton 
Geleverde energie 2044 terajoule 

 
Eén ton is 1000 kg.  
Eén terajoule is 1·1012 joule. 
 
De verbrandingswarmte van een stof is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de 
verbranding van 1 gram van die stof. 
Volgens Monique is de verbrandingswarmte van afval groter dan van hout. Afval wordt bij 
het verzamelen samengeperst. 
Volgens Sofie is de verbrandingswarmte van afval kleiner dan van hout. Er zitten immers 
veel onbrandbare delen in afval. 

 Laat met behulp van een berekening zien wie van beide gelijk heeft. 
 

2p  20 De geleverde energie is te splitsen in een aantal soorten: 
 

Geleverde energie in 2000 
Energie soort Energie in terajoule 

Elektrische energie geleverd aan het elektriciteitsnet 467 
Energie geleverd aan de stadsverwarming 463 

Energie voor eigen gebruik 114 
Onbenutte energie 1000 

 
 Bereken hoeveel kWh elektrische energie er werd geleverd in het jaar 2000. 

 
1p  21 Naast een afvalverbrandingsinstallatie heeft het bedrijf ook een composteerinstallatie. 

Hier wordt gft-afval omgezet in compost. 
Wat is compost? 
A afval dat gestort dient te worden bij het KCA (klein chemisch afval) 
B bemestingsmateriaal 
C niet meer verwerkbaar afval 
D restmateriaal dat wordt gebruikt in asfalt 
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2 SECONDEN AFSTAND 
 
Lees onderstaand artikel. 
 

         bron: De Kampioen 
 

3p  22 Twee auto’s rijden met een constante snelheid van 120 km/h achter elkaar. Voor de 
achterste auto geldt dat er precies 2 seconden tijd is tussen hem en de auto voor hem. 

 Bereken de afstand tussen de twee auto’s. 
 

3p  23 Je kunt op dezelfde manier uitrekenen dat de ‘veilige afstand’ tussen twee auto’s die met 
een snelheid van 100 km/h rijden 55,6 m bedraagt. In de tabel staan bij 100 km/h andere 
waarden. 

 Vergelijk de ‘veilige afstand’ met gegevens uit de tabel en leg hiermee uit of de ‘veilige 
afstand’ wel of niet voldoet bij een noodstop. 

 
3p  24 Kijk in de tabel naar de remweg en de stopafstand bij 120 km/h. 

 Laat door een berekening zien van welke reactietijd men is uitgegaan. 
 

1p  25 Auto’s hebben voor en achter een kreukelzone ter bescherming van de inzittenden. 
Bij botsingen van achteren bestaat het gevaar voor een nekbeschadiging (whiplash). 
De meeste auto’s hebben ook nog een bescherming tegen nekbeschadigingen. 

 Welke bescherming wordt hier bedoeld? 
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VERGEETACHTIGE LEERLINGEN 

In de klas hebben leerlingen een practicum gedaan om de grootte van een weerstand te 
bepalen.  
Hierover hebben ze een verslag geschreven. In dat verslag staat de onderstaande 
tekening. 
 

0 6V
voeding

1 2

 
 

1p  26 De leerlingen zijn vergeten aan te geven welke meter de stroommeter is en welke meter 
de spanningsmeter. 
De tekening staat ook op de uitwerkbijlage.  

 Geef in de tekening op de uitwerkbijlage aan welke meter de stroommeter is en welke 
de spanningsmeter. 

 
3p  27 De leerlingen hebben de grootte van de weerstand berekend. Dat is 30 Ω. Maar de 

standen van de stroommeter en de spanningsmeter met hun eenheid hebben ze niet 
genoteerd. 

 Noteer de standen van de stroommeter en de spanningsmeter met de juiste eenheid 
onder de meters op de uitwerkbijlage. Noteer daaronder de bijbehorende berekening. 
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HEFBOMEN 

Jaap en Anneke onderzoeken of de afstand van de veerunster tot het draaipunt invloed 
heeft op de kracht die de veerunster aanwijst. Ze gebruiken hiervoor de opstelling die 
hieronder getekend staat. 
 

89 7 6 5 4 3 2 1
50 10 15 20 25 30 35 40 cm

veerunster

 
 
Ze gebruiken een aluminium strip met gaatjes. Ze hangen de strip aan één kant draaibaar 
op bij gaatje nummer 9. Ze doen de veerunster in de verschillende gaatjes. Steeds meten 
ze de kracht die nodig is om de de strip horizontaal te houden. 
De metingen zijn weergegeven in de tabel: 
 
nummer van het gaatje 1 2 3 4 5 6 7 
afstand tot draaipunt (in cm) 40 35 30 25 20 15 10 
kracht (in N) 0,85 1,0 1,2 1,5 1,8 2,5 3,7 
 

3p  28  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van deze metingen. 
 

2p  29 Jaap trekt een conclusie uit de metingen. Hij zegt dat de kracht van de veerunster 
ongeveer tweemaal zo groot wordt, als je de afstand tot het draaipunt de helft maakt. 

 Toon aan met behulp van één rekenvoorbeeld uit de metingen dat Jaap gelijk heeft. 
  

3p  30 Uit de tabel (en ook uit de grafiek) kun je de grootte van de zwaartekracht op de strip 
bepalen. 

 Bepaal de grootte van de zwaartekracht op de strip. 
 

1p  31 Wat kun je zeggen over de kracht in het draaipunt (bij gaatje 9) op de strip in de 
getekende situatie? 
A De kracht in het draaipunt op de strip is omhoog gericht. 
B De kracht in het draaipunt op de strip is omlaag gericht. 
C Er werkt geen kracht in het draaipunt op de strip.
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3p  32 Jaap en Anneke hebben bij gaatje 8 geen meting gedaan. Dit komt omdat de kracht in dat 
geval groter is dan de grootste waarde van 5 N die de veerunster kan meten. 

 Laat door een berekening zien dat deze waarde niet gemeten kan worden met deze 
veerunster. 

 
1p  33 Om de kracht wel te kunnen meten willen ze twee veerunsters gebruiken die elk 5 N 

kunnen meten. Ze kunnen de veerunsters op twee verschillende manieren vast maken in 
gaatje 8. Zie de figuur hieronder. 
 

8 8

 
 figuur 1 figuur 2 
 
In welke situatie kan de kracht in gaatje 8 gemeten worden? 
A in de situatie van figuur 1 
B in de situatie van figuur 2 
C in geen van beide situaties 
D in beide situaties  
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STUITEREN 

Tijdens een practicumles laat Kees een houten bal met een massa van 22 g van 1,0 m 
hoogte op een harde vloer vallen. De bal stuitert en bereikt een hoogte van 20 cm. 
De situatie is schematisch weergegeven in de figuur hieronder. 
 
 
 

voor de stuit na de stuit

houten bal

houten bal

1,0 m

0,20 m

 
 

3p  34 Uit de twee posities van de bal in de figuur hierboven volgt dat de bal energie verloren 
heeft. 

 Bereken deze hoeveelheid energie. 
 

1p  35  Noem de energievorm waarin de verloren gegane energie is omgezet. 
 

1p  36 Een tafeltennisballetje met een massa van 2 g dat van 1,0 m hoogte valt, stuitert hoger 
dan de houten bal, maar zal niet boven de 1,0 m uitkomen. 
Met welke wet kun je aantonen dat het balletje niet boven de 1,0 meter zal terugstuiten? 
A de terugkaatsingswet: hoek van inval = hoek van terugkaatsing 
B de wet van behoud van energie 
C geen van beide  
 

2p  37 Hierna doet Kees nog een proef. Hij legt het tafeltennisballetje boven op de houten bal en 
laat beide weer van een hoogte van 1,0 m vallen. Hij ziet dat het tafeltennisballetje heel 
ver omhoog stuitert en de houten bal maar een paar centimeter omhoog komt. Deze 
situatie is weergegeven in de figuur op de bladzijde hiernaast. 
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voor de stuit na de stuit

houten bal
tafeltennisballetje

tafeltennisballetje

houten bal

1,0 m

 
 
 
Om zo hoog te kunnen komen, heeft het tafeltennisballetje bij de stuit kennelijk een zeer 
grote snelheid gekregen. 

 Geef een verklaring voor het feit dat het tafeltennisballetje zo’n grote snelheid krijgt. 
Gebruik daarbij het begrip (kinetische) energie. 

 
1p  38 Als het tafeltennisballetje omhoog beweegt, ondervindt het de zwaartekracht Fz en de 

luchtweerstand Fw.  
In de figuur hieronder is de richting van Fz en Fw vier keer schematisch weergegeven.  
In welke figuur is de richting van Fz en Fw juist weergegeven? 
 

Fz

Fw

A

Fw Fz

Fw Fz

B

Fw

Fz

C D  
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AUTOMATISCHE WINKELBEL 

Als je de deuropening van een winkel passeert, gaat er een bel. De werking is als volgt.  
Het licht van een lampje van 4,5 V valt op een LDR. Als iemand door de deuropening de 
winkel binnenkomt, wordt de lichtbundel onderbroken. Het relais schakelt dan de bel in. 
De bel werkt op 9 V. Als de persoon binnen is, valt er weer licht op de LDR en stopt de 
bel met rinkelen. 
Een bovenaanzicht van de schakeling is in de figuur hieronder aangegeven.  
De schakeling is nog niet compleet. De figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
 

2p  39  Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de verbindingsdraden, zodat de automatische 
winkelbel goed werkt. 

 

LDR

+ -
4,5 V

+ -
4,5 V

+ -
9 V

lampje 4,5 V

relais

bel 9 V
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GROENGRIJZE STROOM 

Het plaatje hiernaast komt uit een artikel in 
“de Woonconsument”. Dit is een blad dat 
wordt uitgegeven door de vereniging “Eigen 
Huis”. 
 
Je ziet in het plaatje dat er verschil wordt 
gemaakt tussen ‘Groene stroom’ en ‘Grijze 
stroom’. 
‘Grijze stroom’ wordt ook wel ‘vuile stroom’ 
genoemd. 

 
 

1p  40  Wat is er vuil aan de opwekking van ‘vuile stroom’? 
 

1p  41 Je ziet in een blokje ‘Water’ staan. 
 Hoe kan er uit water energie gewonnen worden?  

 
1p  42 Onder het plaatje staat: Het betreft hier een vereenvoudigde weergave van de 

werkelijkheid. De weergave is niet alleen vereenvoudigd, maar natuurkundig niet correct. 
De tekenaar suggereert dat de elektronen van het energiebedrijf naar de consument gaan 
en dat euro’s terug gaan van de consument naar het energiebedrijf.  
Wat wordt er in werkelijkheid door de consument afgenomen? 
A spanning 
B energie 
C stroom 
 

einde 
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NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 2004-2 
 
NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
UITWERKBIJLAGE 
 
 
 
 
 
 
VERGEETACHTIGE LEERLINGEN 

 

0 6V
voeding

1 2

 
 

meter 1      meter 2 
 26 soort meter:      soort meter: 

……………………………………………….  ……………………………………………… 
 

 27 stand van meter 1 met eenheid:   stand van meter 2 met eenheid: 

……………………………………………….  ……………………………………………… 
 
Berekening:  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ___________
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HEFBOMEN 
 

28 

0 10 20 30 40 50
afstand (cm) 

 

AUTOMATISCHE WINKELBEL 

 
39 

LDR

+ -
4,5 V

+ -
4,5 V

+ -
9 V

lampje 4,5 V

relais

bel 9 V

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

vrijdag 23 mei 
13.30 - 15.30 uur 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 

 NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 
Gebruik het tabellenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

13.30 - 15.30 uur
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4

1

3

2

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 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. 
 
 
WEERSTANDSBEPALING 
 
Tijdens een practicum moet de waarde 
van een weerstand worden bepaald. 
Hiervoor moet eerst een schakeling 
worden gemaakt. 
In deze schakeling worden opgenomen: 
- een spanningsbron 
- een weerstand 
- een stroommeter 
- een spanningsmeter. 
Zie de figuur hiernaast. 
 

1p  1 Wat is in dit schema de stroommeter? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
Tijdens de proef worden de beide meters afgelezen. 
Hieronder zie je een afbeelding van de meters op het moment dat ze worden afgelezen. 
 

 
1p  2 Wat is de aanwijzing van de stroommeter? 

A 0,04 A 
B 0,4   A 
C 4      A 
 

1p  3 Wat is de aanwijzing van de spanningsmeter? 
A   6 V 
B 11 V 
C 12 V 
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1p  4 Hoe kun je met die twee aanwijzingen de grootte van de weerstand berekenen? 
A door de aanwijzing van de spanningsmeter te delen door de aanwijzing van de 

stroommeter 
B door de aanwijzing van stroommeter te delen door de aanwijzing van spanningsmeter 
C door de aanwijzing van spanningsmeter te vermenigvuldigen met de aanwijzing van 

de stroommeter 
 
 
TWEE BLOKKEN 
 
Twee blokken hebben een gelijke massa maar een verschillend volume. 
Zie onderstaande figuur. 
 

 
1p  5 Welk blok heeft de grootste dichtheid? 

A blok 1 
B blok 2 
C De dichtheid van beide blokken is gelijk. 
 

1p  6 De beide blokken hebben een even groot grondoppervlak. 
Van welk blok is de druk op het tafelblad het grootst? 
A blok 1 
B blok 2 
C De druk op het tafelblad is bij beide blokken gelijk. 
 
 
AANRECHT 
 
Hans en Anneke gaan een nieuwe keuken kopen. Ze zijn ook op zoek naar een nieuw 
aanrechtblad. 
Het aanrechtblad dat ze nodig hebben, moet 3,10 m lang, 60 cm breed en 4,5 cm dik zijn. 
 

4p  7 Ze kiezen voor een granieten aanrechtblad. 
 Bereken de massa van een granieten aanrechtblad met de bovenstaande afmetingen. 

 

blok 1 blok 2

tafelblad
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Als een fietser zich rechts naast 
een vrachtwagen bevindt,  
kan dit gevaarlijk zijn. 
Als de chauffeur vanuit zijn 
hoge plaats achter het stuur 
door het rechter zijraam kijkt, 
zonder gebruik te maken van 
spiegels, kan hij een groot 
gedeelte naast de vrachtwagen 
niet zien. 

DODE HOEK 
 

    

 

 
 

2p  8 In de figuur in het uitwerkboekje is een vooraanzicht getekend van een vrachtwagen 
zonder spiegels. Naast het rechter zijraam fietst een jongen. 

 Geef in de figuur in het uitwerkboekje aan of de chauffeur de jongen kan zien en vul 
de conclusie in het uitwerkboekje in. 

 
3p  9 Om het gebied naast het vrachtgedeelte te overzien kijkt de chauffeur in de hoofdspiegel. 

Het gebied dat de chauffeur in de hoofdspiegel niet kan zien noemen we de dode hoek. 

 
Deze dode hoek is vooral gevaarlijk als de vrachtwagen rechtsaf wil slaan. 
In het uitwerkboekje is een bovenaanzicht getekend, waarbij een fietser zich naast de 
vrachtwagen bevindt. Ook is de spiegel hierbij getekend. 

 Laat in de figuur in het uitwerkboekje zien of de fietser zich in de dode hoek bevindt 
en vul de conclusie in het uitwerkboekje in. 
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1p  10 De laatste jaren is veel geëxperimenteerd met spiegels om het probleem van de dode 
hoek op te lossen. In de onderstaande figuur zie je een aantal extra spiegels die 
gemonteerd zijn op de vrachtwagen. Vooral de dobli-spiegel zorgt voor een aanzienlijke 
verbetering. 
 

 
 Waarom is de dobli-spiegel een aanzienlijke verbetering? 

 
1p  11 De nieuwste ontwikkeling is een infrarood-camera. Dit is een camera die gevoelig is voor 

infrarode straling. Deze is rechts aan de zijkant van de cabine gemonteerd. In de cabine 
zit een monitor die het beeld weergeeft. 

 
 Waarom wordt gebruik gemaakt van infrarode straling? 
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2p  12 In de camera wordt een scherp beeld gevormd van de fietser die naast de auto rijdt. In de 

figuur in het uitwerkboekje is een bovenaanzicht getekend van de fietser en de camera. 
De figuur is niet op schaal. In de camera is de lens getekend en het beeldvlak. 

 Laat in de figuur in het uitwerkboekje met getekende lichtstralen zien hoe groot het 
scherp beeld van de fietser op het beeldvlak van de camera is. 

 
 
KRAANOPENER  
 
Er bestaat een hulpmiddel voor mensen die niet in staat zijn om een gewone kraan open 
te draaien. Zie onderstaande figuur. 
 

 
Ben heeft zo’n kraanopener. Als hij de kraan wil openen duwt hij op de plaats P loodrecht 
tegen de kraanopener. 
De kraanopener staat weergegeven in het uitwerkboekje. 
 

2p  13 Teken in de figuur in het uitwerkboekje de kracht en de bijbehorende arm. 

P
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RELAIS 
 
Een natuurkundedocent bouwt een elektrische schakeling om te laten zien dat 
leidingwater elektrische stroom geleidt. Zie onderstaand schema. 
 

 
Er hangen 2 geleidende staven in een bekerglas met water. 
Als het water stroom geleidt, gaat de gloeilamp branden. 
 

1p  14 Wat is de functie van het relais? 
A Het meet de spanning. 
B Het meet de stroomsterkte. 
C Het werkt als schakelaar. 
D Het werkt als spanningsdeler. 
 

1p  15 Welke van onderstaande materialen is geschikt om als geleider in het bekerglas te 
hangen? 
A glas 
B grafiet (koolstof) 
C kunststof 
D rubber 
 
 

+
-2,5 V

gewone
lamp

bekerglas

230 Vrelais
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DE CARAVAN 
 
De familie Heldoorn gaat met de caravan op vakantie. Ze willen ook graag de fietsen 
meenemen. Ze besluiten om de twee fietsen aan de voorkant van de caravan te plaatsen.  
We kunnen de caravan opvatten als een soort hefboom. Het draaipunt is de as van het 
wiel. Zie de figuur hieronder. 
 

 
4p  16 In de figuur staat het zwaartepunt van de caravan met de fietsen aangegeven. De massa 

van de caravan met twee fietsen is 900 kg. 
 Bereken de grootte van de kracht van de trekhaak op de caravan (Fhaak) die nodig is 

om hem in evenwicht te houden. 
 

1p  17 Vader Heldoorn merkt dat de kracht van de trekhaak (Fhaak) op de caravan te groot is. 
Hij overweegt om de twee fietsen achter op de caravan te plaatsen. 
Zal de kracht van de trekhaak op de caravan (Fhaak) dan veranderen? 
A Ja, de kracht wordt groter, want het zwaartepunt schuift naar achter. 
B Ja, de kracht wordt kleiner, want het zwaartepunt schuift naar achter. 
C Nee, het maakt niet uit, want het geheel blijft even zwaar. 
 

2p  18 Ze nemen ook een zware koelkast mee. Die plaatsen ze precies boven de as tussen de 
wielen. Volgens zoon Bert is dit een gunstige plaats, want dit heeft geen invloed op de 
kracht van de trekhaak op de caravan (Fhaak). 

 Ben je het met Bert eens? Licht je antwoord toe. 
 
 
PERSPEX 
 

1p  19 Er wordt van een blokje perspex een stukje afgezaagd. 
Welke invloed heeft dat op de dichtheid van het overblijvende perspexblokje? 
A De dichtheid wordt kleiner. 
B De dichtheid blijft gelijk. 
C De dichtheid wordt groter. 
 
 
SCHAKELING ONTWERPEN 
 

2p  20 Tijdens een practicumles wil Eefje een lampje aansluiten op een spanningsbron van 24 V. 
Op het lampje staat: 6 V. Om ervoor te zorgen dat het lampje op de juiste spanning 
brandt, neemt ze ook een weerstand op in de schakeling. 

 Teken het schakelschema. Gebruik de juiste symbolen. 
 
 

fi
et

se
n

3,2 m

Fz

Fhaak

0,3 m
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OPKLAPBLAD 
 
Puck wil een uitklapbaar schrijfblad aan haar boekenkast maken.  
Zij wil een plank met scharnieren aan de boekenkast bevestigen. Als de plank uitgeklapt 
is, wordt hij door twee koorden tegengehouden. Puck vraagt zich af of het uitmaakt waar 
ze de koorden zal bevestigen. 
Ze maakt een tekening van haar ontwerp. Zie onderstaande figuur. 
 

 
In de tekening zijn punten A en B mogelijke punten om de koorden te bevestigen.  
Tussen de punten C zitten de scharnieren. 
 

1p  21 Welke bewering is juist? 
A Bij bevestigen in A is de spankracht in het koord kleiner dan bij bevestigen in B. 
B Bij bevestigen in B is de spankracht in het koord kleiner dan bij bevestigen in A. 
C Het maakt niet uit waar ze de koorden bevestigt: de spankracht is in beide gevallen 

even groot. 
 

3p  22 De figuur hieronder is een zijaanzicht van de plank met één koord. 
In de figuur werkt in punt D een kracht van 250 N. 
In het uitwerkboekje staat een schematische tekening van de situatie. 
 

 
 Construeer in de figuur in het uitwerkboekje de grootte van de spankracht in koord DA 

en vul in hoe groot de spankracht is. 
 

A

B

C

C

D

D

A

B

DC

A
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BALLONPRACTICUM 
 
Sascha en Hannah krijgen een ballon, gevuld met heliumgas. Zij maken daar een 
koffiebekertje aan vast. 
 

 
Als Hannah de ballon nu loslaat, stijgt het geheel. Zij doet vervolgens zoveel zand in het 
koffiebekertje tot het geheel blijft zweven.  
Zij gaan nu aan hun metingen beginnen: Hannah doet 1 spijkertje in de beker en Sascha 
meet dan met haar stopwatch de tijd die de ballon met de beker nodig heeft om van een 
hoogte van 2 meter de vloer te bereiken. Daarna herhalen ze de proef met steeds een 
spijkertje meer. 
Volgens het practicumvoorschrift is de onderzoeksvraag: 
”Wat is het verband tussen het aantal spijkertjes in de beker en de valtijd?” 
 
Hieronder staan hun metingen: 
 

Aantal spijkertjes Valtijd (s) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

5,45 
4,08 
2,98 
1,65 
2,08 
1,79 
1,61 
1,50 
1,42 
1,35 

 
1p  23 Bij meting 4 is geen juiste tijd gemeten. Ze hebben de stopwatch wel goed afgelezen. 

 Wat zou Sascha of Hannah bij meting 4 niet goed gedaan kunnen hebben? 
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3p  24  Teken in het uitwerkboekje de grafiek van deze metingen, die het verband aangeeft 
tussen het aantal spijkertjes en de valtijd. 

 
1p  25 De ballon met beker, zand en spijkertjes valt over het grootste deel van de beweging met 

een constante snelheid. 
Wat kun je dan zeggen over de zwaartekracht (Fz) en de totale kracht omhoog (Fo) tijdens 
dit deel van de beweging? 
A Fz   <  Fo 
B Fz   =  Fo 
C Fz   >  Fo 
 

1p  26 Hannah stelt voor om elke meting drie maal te herhalen om zo de valtijd nauwkeuriger te 
bepalen. 

 Leg uit waarom de resultaten dan nauwkeuriger zijn. 
 
 
DUIKPLANK  
 

1p  27 Daphne loopt naar het uiteinde van de hoge duikplank. Daar blijft ze staan. 
De kracht(en) op Daphne wordt (worden) in de figuren hieronder op 4 manieren 
schematisch weergegeven. 
 

 
Welke manier is de juiste? 
A manier A 
B manier B 
C manier C 
D manier D 
 

1p  28 Daphne stapt van de plank. Tijdens haar val ondervindt ze een versnelling van 10 m/s2. 
Welke snelheid heeft Daphne na 0,8 seconde? 
A   0,8 m/s 
B   6,4 m/s 
C   8,0 m/s 
D   9,2 m/s 
E 10,0 m/s 
F 12,5 m/s 
 

A B

C D
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DE KWH-METER 
 
In een kWh-meter zit een schijf die ronddraait en daardoor het aantal kWh telt. 
Op deze kWh-meter staat: 75 omwentelingen is 1 kWh. 
 

1p  29 Een apparaat met een vermogen van 2 kW wordt via een kWh-meter een uur lang 
ingeschakeld. 
Hoeveel omwentelingen heeft de schijf dan gemaakt? 
A         27 omwentelingen 
B         38 omwentelingen 
C         75 omwentelingen 
D       150 omwentelingen 
E 150·103 omwentelingen 
 

 
3p  30 Met de opstelling hierboven kun je het vermogen van een broodrooster bepalen. 

Johan meet dat de schijf van de kWh-meter in 32 seconde één keer rondgaat. 
 Bereken het vermogen van de broodrooster. 
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DE ACHTBAAN OP ROLLERSKATES 
 
De “snelheidsmaniak” Derk Auer maakte op speciale rollerskates een rit op een achtbaan. 
Zie de onderstaande foto. 
 

 
Allereerst liet Derk zich omhoog slepen tot het hoogste punt van de achtbaan. Hierna ging 
hij langs een helling naar beneden waarbij hij een hoge snelheid kreeg. Daarna maakte hij 
allerlei bochten en andere capriolen. Aan het eind van de rit werd hij afgeremd tot 
stilstand. 
 

3p  31 Derk liet zich zonder beginsnelheid van de helling naar beneden gaan. Neem aan dat alle 
zwaarte-energie hierbij werd omgezet in kinetische energie. De helling heeft een 
hoogteverschil van 32 m. De massa van Derk met rollerskates is 80 kg.  

 Bereken de snelheid waarmee hij onder aan de helling aankwam. 
 

1p  32 We vergelijken de snelheid halverwege de helling met de snelheid onder aan de helling. 
Wat geldt voor de snelheid halverwege de helling? 
A De snelheid halverwege de helling is gelijk aan de helft van de snelheid onder aan de 

helling. 
B De snelheid halverwege de helling is meer dan de helft van de snelheid onder aan de 

helling. 
C De snelheid halverwege de helling is minder dan de helft van de snelheid onder aan 

de helling. 
 

3p  33 Aan het eind van de rit komt Derk met een snelheid van 36 km/h aan bij een vlak stuk 
baan. In 3,1 seconde wordt hij afgeremd tot stilstand.  

 Bereken de grootte van de vertraging op Derk tijdens het afremmen. 
 

Pagina: 741Voor 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).



 

300005-584-537o 14 ga naar de volgende pagina 

HET OOG 
 

1p  34 Paula komt in een jongerenblad een doorsnedetekening van het oog tegen.  
 
 

 
 
Volgens het artikel bij de tekening zorgt niet alleen de lens (9) voor een scherp beeld. 
Ook het hoornvlies (6) draagt bij aan de beeldvorming.  
Bij een groeispurt in de puberteit kan het hoornvlies te bol worden. Het hoornvlies en de 
lens vormen dan samen een extra sterke lens. Iemand met deze oogafwijking kan niet 
scherp in de verte zien. 
In de onderstaande figuur zie je drie schematische tekeningen. 
 

 
In welke tekening is de hierboven beschreven situatie juist weergegeven? 
A tekening A 
B tekening B 
C tekening C 
 

A B C
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DE BUITENLAMP 
 

1p  35 De familie Jansen heeft een buitenlamp waarin een gloeilamp van 60 W zit.  
De lamp brandt op 230 V. 
Hoe groot is de stroomsterkte door de lamp. 
A   0,26 A 
B   3,8   A 
C 13,8   A 
 

4p  36 De familie Jansen wil de gloeilamp van 60 W vervangen door een spaarlamp van 10 W 
die evenveel licht geeft.  
Neem aan dat de lamp gemiddeld 4 uur per dag brandt. Een kWh kost € 0,14. 

 Bereken hoeveel geld de familie Jansen hierdoor in een jaar bespaart.  
 

1p  37 De spaarlamp zorgt dat je minder geld uitgeeft aan energie. 
 Noem een ander voordeel van de spaarlamp ten opzichte van een gloeilamp. 

 
1p  38 Op de behuizing van de buitenlamp staat het volgende teken: 

 

 
 Wat betekent dit symbool? 
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Uitwerkboekje VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 
 

 NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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DODE HOEK 
 

 8 
 

 
 
 
conclusie: 
De chauffeur kan de fietser ……………….. (invullen wel/niet) zien. 
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  9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
conclusie: 
De fietser bevindt zich ………………(invullen wel/niet) in de dode hoek. 

 

fietser

vrachtgedeelte

cabine

oog
van de
chauffeur

hoofdspiegel
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 12  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
KRAANOPENER 
 

 13  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

camera

beeldvlak

P
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OPKLAPBLAD 
 

 22  
 
 

 
 
De grootte van de spankracht is………….. 
 
 
BALLONPRACTICUM 
 

 24  
 

 

250 N

D

 

aantal spijkertjes
0 5 10

valtijd
(s)

6

4

2

0
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2003 

 
 

tijdvak 2 
woensdag 18 juni 13.30- 15.30 uur 

 

 

 

 

 

 

NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 

 

 

NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkboekje.  
 
Gebruik het tabellenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Pagina: 749Voor 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).



 Meerkeuzevragen 

- Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

O 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. 
 
 

TEMPELS  
 
Lang geleden bouwde het Maya-volk in Mexico tempels van grote rechthoekige blokken steen. 
Op de linkerfoto zie je zo'n tempel. Op de rechterfoto zie je een detailopname met zulke grote 
blokken steen. Men heeft deze blokken nooit gewogen. Toch weten we dat sommige blokken 
steen een massa hebben van meer dan 3000 kg. 
 

 
 

3p O 1  Aan de voet van het bouwwerk kun je kleine stukjes steen vinden die van de blokken zijn 

afgebrokkeld. Piet wil met een proef de dichtheid van zo'n stukje steen bepalen.  

 Wat moet Piet doen om de dichtheid van zo'n stukje steen te bepalen? 
 

2p O 2  Met behulp van de dichtheid van zo'n stukje steen kun je de massa van een groot rechthoekig 
blok van de tempel bepalen zonder het blok te wegen.  

 Beschrijf een methode hoe je met behulp van de dichtheid van zo'n stukje steen de massa van 
zo'n rechthoekig blok kunt bepalen. 
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STELTKLUUT  
 
Op de foto hieronder zie je een steltkluut en zijn spiegelbeeld. 
 

 
 
In het uitwerkboekje is de foto schematisch getekend. Daarbij is het punt P aangegeven.  

2p O 3  Teken in de figuur in het uitwerkboekje de lichtstraal die vanuit punt P via het wateroppervlak in 
het oog van de steltkluut valt. 
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METEN MET DE COMPUTER 
 
Peter en Belinda doen practicum met de computer. Met een speciale sensor en het programma 
IPCOACH meten zij de beweging van een fietser gedurende 8 seconden. Op het beeldscherm 
zien Peter en Belinda onderstaand v,t-diagram. 

 

1p  4  Welke beweging maakt de fietser tussen t = 2 s en t = 5 s?  
A een eenparige beweging  
B een eenparig versnelde beweging  
C een eenparig vertraagde beweging 
 

1p  5  Met het computerprogramma kunnen Peter en Belinda van de beweging ook een s,t-diagram 
maken. Hieronder staan drie figuren. 
 

 
Welke figuur is het correcte s,t-diagram?  
A figuur A  
B figuur B  
C figuur C 
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SPACE STATION 
 
Lees de tekst bij onderstaande foto. 
 

 

 

      Het Internationaal Space Station IS S is met het blote oog zichtbaar aan de 
      nachtelijke hemel. 
      Na de maan en Venus is ISS het helderste object aan het firmament. 

 

 
Het Space Station is onder andere goed zichtbaar doordat de witte romp het zonlicht diffuus 
terugkaatst. 
Hieronder staan vier tekeningen. 

 
 

1p  6 Welke tekening geeft diffuse terugkaatsing het beste weer?  
A tekening A  
B tekening B  
C tekening C  
D tekening D 

 
1p O 7  Op de foto is alleen de romp van het ruimtestation heel licht en zijn de zonnepanelen donker. 

 Waarom is het Iogisch dat de zonnepanelen er donker uitzien? 
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MOLECULEN IN DE VAL 
 
In de Gelderlander van 12 augustus 2000 stond het volgende artikel: 

 

 

Moleculen in de val 
 

Moleculen zijn constant in beweging en 

zijn daardoor moeilijk te bestuderen.  

Daarvoor moeten ze worden afgeremd en 

stilgezet. Op de Katholieke Universiteit 

van Nijmegen is dat nu voor het eerst 

gelukt. 
 

Prof. Gerard Meyer met in de hand 

het apparaat dat moleculen afremt 

 

1p  8  Wat gebeurt er met de temperatuur van een stof als de moleculen worden afgeremd?  
A De temperatuur daalt.  
B De temperatuur blijft gelijk.  
C De temperatuur stijgt. 
 

1p  9 Welke uitspraak over moleculen is juist? 
A Een molecuul is een bouwsteen van een atoom.  
B Een molecuul is bij alle stoffen ongeveer even groot.  
C Een molecuul is opgebouwd uit één of meer atomen. 
 
Verderop in het artikel stond: 
 

Professor Gerard Meyer legt uit: 

Gemiddeld staat de lucht stil, maar dat komt alleen omdat de moleculen vaak 

met elkaar botsen. Tussen twee botsingen door vliegen moleculen door de 

ruimte met een snelheid van 1000 meter per seconde. 
 

 
2p O 10 Een molecuul wordt vanaf de genoemde snelheid afgeremd totdat het stilstaat. Dit duurt slechts 

8 milliseconde. 

 Bereken de vertraging die dat molecuul hierbij ondervindt. 
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De moleculen uit het artikel zijn ammoniakmoleculen.  
De onderstaande gegevens komen uit een tabellenboek: 
 

 
Dichtheid in g/cm3 

(T = 273 K) 
Smeltpunt in K Kookpunt in K 

Ammoniak 0,77 195 240 

 

1p  11 In welke fase bevindt ammoniak zich bij een temperatuur van 293 K (bij normale druk)?  
A in de gasvormige fase  
B in de vaste fase  
C in de vloeibare fase 

 
2p O 12 We vergelijken de dichtheid van ammoniak bij 273 K en bij 293 K. 

 Leg uit hoe de dichtheid van ammoniak bij normale druk verandert als de temperatuur stijgt 
van 273 K naar 293 K. 
 
 

STRIJKIJZER 
 
Op de onderkant van een strijkijzer staan gegevens. Zie hieronder. 
 

 
 

2p O 13  Bereken de stroomsterkte door het strijkijzer. 
 

3p O 14 Bij het strijken van een hoeveelheid wasgoed is het strijkijzer 1½ uur ingeschakeld.  
Eén kWh kost € 0,14. 

 Bereken de energiekosten voor het strijken van deze was. 
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LEIDRAAD VOOR ZEILERS 
 

 
Op de foto hiernaast zie je een zeilboot.  
De wind komt in deze situatie van achteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de figuur hieronder zie je een schematische voorstelling van het bovenaanzicht van deze 
zeilboot. Het roer is hierbij weggelaten. 
F1 stelt de kracht van de wind op het fok (voorzeil) voor. 
F2 stelt de kracht van de wind op het grootzeil voor. 
D stelt het draaipunt van de boot voor. 
 

 

1p  15 In welke richting zal in deze situatie de boot zijn koers vervolgen?  
A richting A  
B richting B  
C richting C  
D Om dit te kunnen beantwoorden moet je de massa van de boot weten. 
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Even later vaart de boot met een constante snelheid vooruit. Dan draait iemand het roer in de 
stand zoals in onderstaande figuur. De figuur is een bovenaanzicht van de boot met het roer. 
 

 
 
 
 

F1 is de kracht van het water op het roer. 
F1 is ontbonden in F2 en F3. 
F2 wordt de remmende kracht genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2p O 16  Leg uit waarom F2 de remmende kracht wordt genoemd. 
 

3p O 17 F3 wordt de sturende kracht genoemd. In het uitwerkboekje staat de bovenstaande figuur 

nogmaals afgebeeld. Daarnaast staat een figuur van hetzelfde roer, maar nu verder gedraaid. 

 Bepaal in de rechter figuur in het uitwerkboekje de sturende kracht als het roer verder is 
gedraaid en vul de conclusie in. 
 
Om het zeil te hijsen zijn meerdere constructies mogelijk. In de afbeeldingen hieronder zie je drie 
verschillende mogelijkheden. Je ziet steeds een stukje van de bovenkant van de mast met een 
stukje van het zeil dat gehesen moet worden en de richting van de kracht F. 
 

 

1p  18 In welke situatie(s) is de kracht F het kleinst? 
A alleen in situatie A 
B alleen in situatie B 
C alleen in situatie C 
D in de situaties A en B 
E in de situaties A en C 
F in de situaties B en C 
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OUDE CAMERA'S 
 
De werking van de Camera Obscura was al bekend in de Griekse Oudheid.  
Ongeveer 600 jaar geleden kregen vooral tekenaars en schilders opnieuw belangstelling voor dit 
apparaat. Zij maakten van een kamer een Camera Obscura zonder lens. Zo konden zij op een 
scherm figuren van buiten afbeelden.  
Zie onderstaande figuur. 
 

DE CAMERA OBSCURA-KAMER 
Hoe werken optische projecties? 

 
In de figuur hieronder is de situatie schematisch weergegeven. Deze figuur staat ook in het 
uitwerkboekje. 

 

2p O 19  Geef in de tekening in het uitwerkboekje met behulp van lijnen aan hoe groot het beeld op het 
scherm zal zijn. 

 
 

De uitschuifcamera 

 
Vanaf 1800 verving men de opening door een 

bolle lens. De achterwand van de Camera 

Obscura bestond uit doorschijnend materiaal. 

Achter de camera kon je onder een zwarte doek 

het beeld zien op de doorschijnende achterwand. 

Om een scherpe afbeelding te krijgen, kon men 

de achterwand van de camera verschuiven.  

Zo ontstond de zogenaamde uitschuifcamera. 
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In de figuur hieronder is de uitschuifcamera schematisch weergegeven. Het beeld wordt gevormd 
op het rechterzijvlak (achterwand) van de rechterdoos.  
Een fotograaf wil een foto maken van een deel van een boom.  
De uitschuifcamera bevindt zich op korte afstand van de boom. 
 

 
In de figuur is de afstand tussen de lens en de achterwand van de camera aangegeven.  

1p  20 Hoe noemen we deze afstand?  
A beeldafstand  
B brandpuntafstand  
C voorwerpsafstand 
 
Dezelfde uitschuifcamera wordt nu veel verder van de boom geplaatst. De fotograaf wil nu 
opnieuw een scherpe afbeelding op de achterwand krijgen. Zie hieronder. 

 
 

1p  21 Hoe moet de achterwand dan verplaatst worden om het beeld scherp te maken?  
A De achterwand moet dichter naar de lens geschoven worden.  
B De achterwand moet verder van de lens geschoven worden.  
C De achterwand moet niet verschoven worden. 
 

1p  22 Welke afbeelding zal er op de achterwand te zien zijn? 
 

 
A afbeelding A 
B afbeelding B 
C afbeelding C 
D afbeelding D 
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ALBATROS 
 
Het onderstaande stukje is een samenvatting van een artikel uit de Gelderlander van 29 augustus 
2001. 
 

 

De trekalbatros brengt een groot deel van zijn leven in de lucht boven de open 

zee door. 
Bij een stevige bries met rug- of zij wind kan een albatros met zijn drie meter 

lange vleugels gemakkelijk en zonder grote inspanning een snelheid van 

gemiddeld 50 km/h halen. 
 

 
3p O 23 Een albatros wordt ongeveer 10 jaar oud. Neem aan dat de vogel 40% van zijn leven vliegend 

met een snelheid van 50 km/h door brengt. 

 Bereken hoeveel kilometer de albatros gedurende zijn leven aflegt. 
 
Het grootste deel van de tijd vliegt de albatros met een constante snelheid. 
In de figuur hieronder wordt de voortstuwende kracht voorgesteld door Fs en de wrijvingskracht 
door Fw. 
 

 

1p  24 In welk van de figuren A, B of C worden de krachten juist voorgesteld?  
A figuur A  
B figuur B  
C figuur C 
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2p O 25 De massa van een albatros is 9,0 kg. Stel dat deze albatros op een hoogte van 240 meter naar 

voedsel speurt. 

 Bereken de zwaarte-energie die de albatros op dat moment heeft. 
 
Op het menu van de albatros staat onder andere inktvis. Een albatros landt liever niet in zee. Het 
opstijgen vanuit zee is namelijk een zeer inspannende bezigheid. Hij pikt zijn prooi vliegend op uit 
het water. Bij het oppikken van de inktvis neemt de snelheid van de albatros iets af. In de figuur 
hieronder is een inktvis geschetst die aan de zeeoppervlakte drijft. 
 

 
De albatros komt aanvliegen met een snelheid van 14 m/s. De massa van de albatros is 9,0 kg. 
De massa van de inktvis is 0,5 kg. Na het oppakken van de inktvis hebben de albatros en de 
inktvis samen een bewegingsenergie van ongeveer 835 J.  

4p O 26  Bereken hoeveel de snelheid van de albatros daalt bij het oppikken van de inktvis. 
 
 

KNOFLOOKPERS 
 
Een knoflookpers is een apparaat waarmee je knoflook kunt fijn knijpen. Zie de onderstaande 
figuur. Deze figuur is op schaal getekend. 
 

 

3p O 27  Bepaal met behulp van bovenstaande figuur hoeveel maal de kracht op de knoflook groter is 
dan de spierkracht. 
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VERDER KIJKEN DAN JE NEUS LANG IS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Een jongen heeft een apparaat gemaakt 
waarmee hij over een schutting kan kijken. 
Zie de foto hiernaast.  
Er is ook een doorsnede van het apparaat 
getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  28 Boven m het apparaat zit een spiegel. Die is getekend in de figuur De spiegel die onder in het 
apparaat zit, is niet getekend Tussen welke punten moet deze spiegel worden aangebracht? 
A 1 en 2  
B 1 en 4  
C 2 en 3  
D 2 en 4 

 
De jongen ziet aan de andere kant van de schutting een voorwerp. In de onderstaande figuur is 
het voorwerp en de bovenste spiegel schematisch weergegeven. 

 
Hieronder staan drie tekeningen. 
 

 

1p  29  In welke tekening is het spiegelbeeld juist weergegeven?  
A in tekening A 
B in tekening B  
C in tekening C 
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LAMPENTESTER 
 

3p O 30 Als je vroeger een lamp van 100 W kocht, werd deze getest door hem op 230 V aan te sluiten. 

 Bereken in dit geval de weerstand van de lamp. 
 
Phylicia wil een apparaat maken waarmee ze met een veel lagere spanning kan controleren of de 
lamp goed is. 
 
In de onderstaande figuur is het schakelschema getekend van de lampentester die zij bedacht 
heeft. 

 
2p O 31 Het kleine lampje geeft nu licht. De grote lamp niet. 

Phylicia vindt dat ze hieruit kan concluderen dat de grote lamp goed is. 

 Ben je het met Phylicia eens? Licht je mening toe. 
 
Phylicia gaat in de schakeling de spanning over het kleine lampje meten. Hieronder staan drie 
schakelschema's. Eén ervan is juist. 

 

1p  32 Welk schema is het juiste?  
A schema 1  
B schema 2  
C schema 3 
 

1p  33 Phylicia meet met de correcte schakeling over het kleine lampje een spanning van 2,0 V.  
Hoe groot is in deze situatie de spanning over de grote lamp?  
A 2,0 V  
B 3,0 V  
C 4,0 V  
D 6,0 V 
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OGEN 
 
Hieronder staat een schematische tekening van een oog van Marjon, met de lichtbundel die 
vanuit punt P in haar oog valt. 

 
De ooglens van Marjon is volledig geaccommodeerd. Toch ziet ze niet scherp, want haar ooglens 
convergeert het licht te weinig. 
Hieronder staan vier tekeningen van een oog. Daarin zijn de lichtstralen voor en achter de 
ooglens getekend. 

 
 

1p • 34 Welke tekening geeft de situatie van het oog van Marjon weer?  
A tekening A 
B tekening B 
C tekening C 
D tekening D 
 

1p • 35 Marjon zit examen te maken. Ze kijkt eerst naar haar examenopgaven en daarna naar de klok, 
die ver weg aan de muur van de gymzaal hangt. 
Hoe verandert dan haar ooglens?  
A De ooglens wordt boller.  
B De ooglens wordt minder bol.  
C De ooglens verandert niet. 
 
 
PROEF MET EEN POTLOOD 
 

3p O 36 Pieter en Willem willen de weerstand van de stift van een potlood bepalen. Ze beschikken over 
een spanningsbron, een stroommeter, een spanningsmeter en enkele draden. In het 
uitwerkboekje zijn alle onderdelen getekend. 
 

 Teken in de figuur in het uitwerkboekje de verbindingen tussen de onderdelen, zodat de juiste 
schakeling ontstaat. 
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Uitwerkboekje VMBO-GL en TL 

2003 

 
 

tijdvak 2 
 

 

 

 

 

 

NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 CSE GL EN TL 

 

 

NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 

 
 
 
 
Naam kandidaat ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGEET NIET HET BOEKJE IN TE LEVEREN 
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STELTKLUUT 
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LEIDRAAD VOOR ZEILERS 
 
17 

 
CONCLUSIE 
Als het roer verder is gedraaid is de sturende kracht ………………..(invullen groter.kleiner) 
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DE CAMERA OBSCURA 
 
19 

 
 
 
PROEF MET POTLOOD 
 
36 
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300030-584-537u  

Uitwerkboekje VMBO-GL en TL 

2003 
tijdvak 2 

 
 

 NATUUR- EN SCHEIKUNDE 1 GL EN TL 
 

 NATUURKUNDE VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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STELTKLUUT 
 

3 
�

 
 
 
LEIDRAAD VOOR ZEILERS 

  
17 

 

CONCLUSIE 
Als het roer verder is gedraaid is de sturende kracht ……………. (invullen groter/kleiner). 

F3

F1F2
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DE CAMERA OBSCURA 
 

19  
 

 
 
 
PROEF MET POTLOOD 
 

36  
 

 
 
 
 
 

groot vel

papier

spanningsbron stroommeter

potlood

spanningsmeter
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Tijdvak 1
Dinsdag 28 mei

13.30–15.30 uur

Examen  VBO-MAVO-D 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 
 
Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

 
 
 
 
Als bij een open vraag een verklaring, uitleg 
of berekening wordt gevraagd, worden aan 
het antwoord meestal geen punten 
toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 90 te behalen; het 
examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 20 en 31 is een 
bijlage toegevoegd. 
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200016  14 2 Lees verder 

Lampje 
Tijdens een practicum willen Els en Heleen bij verschillende spanningen de stroomsterkte 
door een lampje meten. Daarvoor tekenen ze allebei een schakelschema.  
Els tekent schema 1 en Heleen tekent schema 2. Zie figuur 1. 
 

 
2p 1  Welk(e) van deze schema’s is/zijn juist? 

A alleen schema 1 
B alleen schema 2 
C beide schema’s 

 
Met een goede schakeling worden de metingen gedaan. 
In figuur 2 zie je de grafiek van de metingen van Els en Heleen. 

 
2p 2  Welke conclusie kunnen ze trekken uit de grafiek? 

A De weerstand van het lampje wordt kleiner als de spanning groter wordt.  
B De weerstand van het lampje is constant. 
C De weerstand van het lampje wordt groter als de spanning groter wordt. 

 
3p 3  Bereken met behulp van de grafiek het vermogen van het lampje bij een spanning van 6 V. 

 
 

A

V

A

V

1 2

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 1 2 3 4 5 6

U (V)

I (A)

figuur 1 

figuur 2 
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200016  14 3 Lees verder 

Een vergroting 
Met behulp van een practicumopstelling maakt Pascal een scherpe afbeelding van een dia 
op een scherm. Zie figuur 3. 
 

 
De dia is 2,4 cm hoog. 

3p 4  Bereken de hoogte van het beeld van de dia op het scherm. 
 
Pascal vindt het beeld te klein. Hij wil een groter scherp beeld op het scherm maken. 

3p 5  Wat moet hij aan de opstelling veranderen om een groter scherp beeld van de dia op het 
scherm te krijgen? 
 
De NTC 
Annemarie meet bij verschillende 
temperaturen de stroomsterkte door een NTC. 
Zij gebruikt daarbij de schakeling van 
figuur 4, waarbij de NTC in een bakje water 
hangt. 
De spanning van de spanningsbron wordt 
constant gehouden. 
Van haar metingen maakt ze een grafiek. 
In figuur 5 zie je 3 grafieken. 
 

2p 6  Welke van de grafieken hoort bij de metingen van Annemarie? 
A grafiek A 
B grafiek B 
C grafiek C 

 

I (A) I (A) I (A)

A B C
t (˚C) t (˚C) t (˚C)

0,10 m 0,20 m 1,60 m

scherm

lens

dia

lampje

A
+
-

figuur 4

figuur 5 

figuur 3 
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200016  14 4 Lees verder 

Tandwielen 
In figuur 6 is een overbrenging met tandwielen getekend. 
 

 
De wielen Q en R bevinden zich op dezelfde as. 

2p 7  Vergelijk de omtreksnelheden van de wielen P en R. 
A De omtreksnelheid van wiel P is kleiner dan die van R. 
B De omtreksnelheid van wiel P is gelijk aan die van R. 
C De omtreksnelheid van wiel P is groter dan die van R. 

 
Een elektroscoop 
Een elektroscoop is negatief geladen. Zie figuur 7a. 
Carol nadert de elektroscoop met een geladen staaf. 
De staaf raakt de elektroscoop niet aan. De uitslag van de elektroscoop neemt daardoor af. 
Zie figuur 7b. 
 

 
2p 8  Welke conclusie over de geladen staaf is juist? 

A De staaf is negatief geladen. 
B De staaf is positief geladen. 
C De staaf kan zowel negatief als positief geladen zijn.  

 
 

Q

P

R

staaf

a b

figuur 6 

figuur 7 
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Death Valley 
Buitentemperaturen meet je altijd in de schaduw.  
Death Valley in de Verenigde Staten van Amerika is zo ongeveer de warmste plek op aarde. 
Op een dag is er een temperatuur van 57 ºC gemeten. 
In Nederland is de hoogste temperatuur die ooit gemeten is 39 ºC. 
Er zijn stoffen die onder deze omstandigheden in Death Valley smelten en in Nederland niet. 

1p 9  Welke stof uit het tabellenboekje kan dat zijn? 
 
IJsland 
IJsland ligt op twee zogenaamde schollen. Dat zijn stukken aardkorst die ten opzichte van 
elkaar bewegen. Deze schollen schuiven uiteen met een snelheid van 2 cm per jaar. 
Waar de schollen ooit tegen elkaar lagen, liggen de richels nu 2 km uiteen. 
Het tussenliggende gebied is opgevuld vanuit het binnenste van de aarde. Zie figuur 8. 
 

 
Neem aan dat de snelheid van de schollen voortdurend constant is geweest. 

2p 10  Bereken hoe lang geleden de schollen zijn begonnen uiteen te gaan. 
 
Valpartij 
Lees onderstaand artikel. 
 

 
bron: Algemeen Dagblad, 20-9-1999 
 
De snelheid die in het krantenartikel wordt genoemd, is een geschatte snelheid, want de 
snelheid is niet nauwkeurig gemeten. 
We berekenen de snelheid van een skeeler in het laagste punt van de tunnel.  
We verwaarlozen de luchtweerstand en de wrijving. We gaan ervan uit dat de skeeler vanuit 
stilstand aan de afdaling begint en dat hij tijdens de afdaling niet meeskeelert of remt. 
Alle zwaarte-energie wordt hierbij omgezet in kinetische energie. 

4p 11  Bereken zijn snelheid in km/h in het laagste punt. 
 

2 km

schol 1 schol 2

figuur 8 

artikel 1 
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Zonsverduistering 
Bij een zonsverduistering staan de zon, de maan en de aarde op één lijn. 
De afstand van de maan tot de aarde is niet altijd gelijk. Daarom kunnen er verschillende 
verduisteringen ontstaan. Soms zie je een totale verduistering en soms een ringvormige 
verduistering. Zie figuur 9. 
 

 
We bekijken twee situaties, waarbij W een waarnemer op de aarde voorstelt. Zie figuur 10. 
 
 

 
2p 12  Wat ziet de waarnemer W vanaf de aarde in situatie 1 en wat in situatie 2? 
 

 
 

totale verduistering:

ringvormige verduistering:

zon

aarde
maan

situatie 1
W

zon

aarde
maan

situatie 2
W

situatie 2situatie 1

A

B

C

D

figuur 9 

figuur 10 
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Luchtdruk en temperatuur 
Bij de weersverwachting in een krant wordt vaak een weerkaartje afgedrukt. Zie figuur 11. 
De stippellijntjes (isobaren) geven plaatsen met gelijke luchtdruk aan. 
 

 
bron: figuur ontleend aan de Volkskrant van 8-12-1999 
 
Op het kaartje kun je aflezen dat de laagste temperatuur -18 oC bedraagt. 

1p 13  Hoeveel kelvin bedraagt die laagste temperatuur? 
 

2p 14  Hoe groot is de luchtdruk in Amsterdam? 
 

figuur 11 
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De drukmeter op foto 1 geeft een luchtdruk aan van 10 N/cm2. Dit is de luchtdruk in het 
klaslokaal waar de foto is gemaakt. 

 
2p 15  Hoe groot is de luchtdruk in het lokaal, uitgedrukt in Pa. 

 
1p 16  Waarom is deze drukmeter niet geschikt voor de metingen die op het weerkaartje zijn 

weergegeven? 
 
Aan de achterzijde van deze drukmeter is een injectiespuit aangesloten. Zie foto 2. 
 

 
2p 17  Hoe groot is de onder- of overdruk van de lucht in de injectiespuit? 

A De onderdruk is 3,4 N/cm2. 
B De onderdruk is 6,6 N/cm2. 
C De overdruk is 3,4 N/cm2. 
D De overdruk is 6,6 N/cm2. 

 
Hardboard 
Een plaatje hardboard met een massa van 220 g heeft een lengte van 30 cm en een breedte 
van 20 cm. De dikte is met een geodriehoek niet erg nauwkeurig te bepalen. 
De dichtheid van hardboard is 1,1 g/cm3. 

4p 18  Bereken de dikte van het plaatje hardboard. 
 

2p 19  Leg uit of het plaatje hardboard in water kan zinken. 
 

foto 1 

foto 2 
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Een cv-ketel 
Het aanslaan en afslaan van een cv-ketel wordt geregeld door drie thermostaten. 
In het schakelschema van figuur 12 zijn deze thermostaten voorgesteld als schakelaars. 
In dit schema ontbreken een paar verbindingen. 
 

 
Gas wordt alleen toegevoerd aan de branders als alle schakelaars gesloten zijn. 
De schakelaars moeten dus in serie staan. Figuur 12 staat ook op de bijlage. 

2p 20  Teken in de figuur op de bijlage de ontbrekende verbindingen. 
 
Om de kamerthermostaat beter te laten werken is een warmteversnellingselement 
aangebracht. Het is in figuur 12 weergegeven door een symbool. 

2p 21  Wat voor elektrisch onderdeel stelt dit symbool voor? 
A LDR 
B NTC 
C variabele weerstand 

 
De transformator zet 230 volt om in 24 volt. Het secundaire deel van de transformator  
heeft 60 windingen. 

2p 22  Hoe groot is het aantal windingen van de primaire spoel? 
A   6 
B   10 
C   92 
D   230 
E   575 
F  331200 

 
Bij de verbranding van aardgas neemt de cv-ketel een vermogen van 28 kW op. 
Het rendement van de cv-ketel is 85%. 

3p 23  Bereken hoeveel joule warmte de cv-ketel in een minuut levert. 
 
Bij een gemiddeld gezin verbruikt deze cv-ketel 2400 m3 aardgas per jaar. 

5p 24  Bereken hoe lang deze cv-ketel gemiddeld per dag brandt. 

figuur 12 

M

transformator

circulatiepomp

kamer-
thermostaat

warmte versnel-
lingselement

warmteversnel-
lingselement

ketel-
thermostaat

droogkook-
thermostaat

gastoevoer

230 V

A

B C

D
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Parachutespringen 
 

 
bron: ontleend aan ”Archimedes”, Wolters-Noordhoff, 1973 
 
Parachutisten laten zich meestal over een flinke afstand vallen, voordat zij hun parachute 
openen. 
In figuur 13 is die situatie schematisch weergegeven. Bij punt P is de parachutist uit het 
vliegtuig gesprongen. Even later bevindt hij zich ter hoogte van de lijn L. 
 

 
2p 25  Bij welk punt van de lijn L zal de parachutist zich bevinden? 

A punt a 
B punt b 
C punt c 

 
Gedurende zijn val werken er op de parachutist twee krachten: de zwaartekracht en de 
wrijvingskracht (luchtweerstand). 
In het tweede gedeelte van de val heeft de parachutist zijn maximale valsnelheid bereikt en 
valt hij met een constante snelheid vrijwel recht naar beneden. 
Hieronder staan enkele beweringen over de zwaartekracht en de wrijvingskracht in het 
tweede gedeelte van de val. 

2p 26  Welke bewering is juist? 
A De zwaartekracht is kleiner dan de wrijvingskracht. 
B De zwaartekracht is gelijk aan de wrijvingskracht. 
C De zwaartekracht is groter dan de wrijvingskracht. 

 

foto 3 

figuur 13 
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Plutonium 
 
Plutonium-241 is een radioactieve stof die onder andere α-straling uitzendt. 

2p 27  Hoeveel deeltjes bevat de kern die overblijft? 
A 237 
B 238 
C 239 
D 240 
E 241 

 
2p 28  Welke andere soort(en) straling zendt plutonium-241 ook nog uit? 

A alleen β-straling 
B alleen γ-straling 
C zowel β als γ-straling 

 
2p 29  Na hoeveel jaar is er nog 25% van deze radioactieve stof over? 

A  3,5 jaar 
B  7 jaar 
C  14 jaar 
D  28 jaar 
E  56 jaar 

 
Lichtstraal 
Een lichtstraal verlaat een glasplaat. De glasplaat bevindt zich in lucht. Zie figuur 14. 
 

 
2p 30  Welke lichtstraal is de uittredende straal? 

A straal A 
B straal B 
C straal C 
D straal D 
E straal E 

 

glas

A B C D
E

figuur 14 
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Koken op zonne-energie 
In ontwikkelingslanden is brandstof  
schaars. Zonne-energie is wél ruim 
voldoende aanwezig. Koken op zonne- 
energie is daarom een voor de hand  
liggende gedachte. 
Er zijn hiervoor verschillende oventjes 
ontwikkeld. Een van de eenvoudigste  
types is de CooKit. Zie figuur 15. 
Op de bijlage is de oven schematisch 
getekend met drie zonnestralen. 

3p 31  Teken in de figuur op de bijlage de gang  
van de lichtstralen die uiteindelijk op de 
pan komen. 
 
De temperatuur in de CooKit kan oplopen  
tot wel 100 ºC. Er zit 1 liter (= 1 kg)  
water in de pan met een temperatuur van 
25 ºC. Het duurt 10 minuten om het water aan 
de kook te brengen. Neem aan dat alle 
warmte naar het water gaat. 

4p 32  Bereken het vermogen dat de CooKit in dit geval aan het water levert. 
 
Een verbeterde uitgave is de Solar Jiko. Zie figuur 16. 
 

 
Men plaatst dezelfde pan in de Solar Jiko. 

1p 33  Noem een argument waarom in de Solar Jiko de temperatuur van de pan sneller oploopt dan 
in de CooKit. 
 
 

figuur 15

figuur 16 
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Gehoortest 
In een winkel voor gehoorapparaten kan je gehoor getest worden. 

2p 34  Tussen welke frequenties ligt het bereik van het menselijk gehoor? 
A   0 Hz tot   8000 Hz 
B   0 Hz tot 20000 Hz 
C   20 Hz tot   8000 Hz 
D   20 Hz tot 20000 Hz 
E  125 Hz tot 20000 Hz 

 
Via een koptelefoon krijg je een toon met een bepaalde frequentie te ’horen’. De sterkte van 
het geluid wordt geleidelijk opgevoerd. Het geluidsniveau waarbij je de toon voor het eerst 
hoort, wordt in een grafiek aangegeven met een punt. Dit wordt bij een aantal frequenties 
herhaald. De punten worden verbonden door rechte lijnen. In figuur 17 zijn de grafieken 
van de test van een bepaalde klant afgebeeld. 

 
2p 35  Leg uit welke tonen deze klant het beste kan horen, de hoge of de lage tonen. 

 
Van het testresultaat van het linkeroor is ook de grafiek van figuur 18 gemaakt. 

 
2p 36  Hoe noem je de lijn die door de meetpunten getekend is? 

A amplitude 
B gehoordrempel 
C pijngrens 
D trillingsgetal 
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Luidsprekers 
Een eenvoudige geluidsinstallatie bestaat onder andere uit een versterker (= spanningsbron) 
en een luidspreker. In figuur 19a is dat schematisch weergegeven. De stroomsterkte I door 
de luidspreker is 80 mA. 
 

 
Er wordt nu een zelfde, tweede luidspreker op de geluidsinstallatie aangesloten. 
Zie figuur 19b. 

2p 37  Hoe groot zijn de totale stroomsterkte I1 en de stroomsterkte I3 door de tweede luidspreker? 
 
I1 (mA)  I3 (mA) 
 

A  40 20 
B  40 40 
C  80 40 
D  80 80 
E 160 80 
F 160 160 

 
Zweven 
Om een aluminium staaf worden twee ringmagneten geschoven. De bovenste magneet 
zweeft losjes om de staaf. Zie foto 4. In figuur 20 is dit schematisch weergegeven. 
 

 

I1

I2I3

I

a b

figuur 19 

foto 4 figuur 20
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Elke ringmagneet heeft een noordpool (= N) en een zuidpool (= Z). Zie figuur 21. 
 

 
In figuur 22 zijn vier situaties weergegeven. 
 

 
 

2p 38  In welke situatie of situaties kan de magneet zweven? 
A alleen in situatie 1 
B alleen in situatie 2 
C alleen in situatie 3 
D alleen in situatie 4 
E zowel in situatie 1 als in situatie 4 
F zowel in situatie 2 als in situatie 3 

 
In figuur 23 is driemaal een zijaanzicht van de bovenste magneet weergegeven met daarin 
de krachten die op de magneet werken.  

 
2p 39  In welke tekening zijn de krachten juist weergegeven? 

A in tekening A 
B in tekening B 
C in tekening C 

 
Je kunt de bovenste zwevende magneet van foto 4 iets naar beneden drukken.  

2p 40  Wat gebeurt er nadat je deze magneet in de lagere stand loslaat? 
A De magneet gaat verder omlaag. 
B De magneet blijft op de plaats waar hij losgelaten wordt. 
C De magneet gaat omhoog. 

 

A B C

FM FM

FM

FZFZ

FZ

Z

N

1 2 3 4

figuur 21 

figuur 22 

figuur 23 

Einde 

Pagina: 785Voor 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).



 

200016  14A 1 Begin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 20 
 

 
 

 Bijlage bij de vragen 20 en 31 

Examen VBO-MAVO-D 2002 
 
Tijdvak 1 
Dinsdag 28  mei 
13.30–15.30 uur 

Examennummer 
 
 
 
 
Naam 
 
 

N
at

uu
rk

un
de

 

M

transformator

circulatiepomp

kamer-
thermostaat

warmte versnel-
lingselement

warmteversnel-
lingselement

ketel-
thermostaat

droogkook-
thermostaat

gastoevoer

230 V

A

B C

D

Pagina: 786Voor 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).



 

200016  14A 2 Lees verder 

 
 
Vraag 31 
 

 
 
 
 

 Bijlage bij de vragen 20 en 31 

karton met
folie erop

1

2

3

PAN

COOKIT

Pagina: 787Voor 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).



- Examen VBO-MAVO-D 

~ Voorbereidend 
C Beroeps 
:l Onderwijs 
~ 
:i.. 
:l Middelbaar 
,3 Algemeen 
CO Voortgezet 
Z Onderwijs 

100022 14 

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 4, 7, 21, 31 en 
36 is een bijlage toegevoegd. 

2001 
Tijdvak 2 

Woensdag 20 juni 
13.30-15.30 uur 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Begin 

Pagina: 788Voor 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).



- Elektrische lading 
Een perspexstaaf is elektrisch neutraal. Door de staaf te wrijven met een zijden doek 
wordt hij positief geladen. 

2p 1 • Wat is hierbij gebeurd met het aantal geladen deeltjes op de staaf? 

Het aantal positieve 
deeltjes is 

A gelijk gebleven. 
B gelijk gebleven. 
c groter geworden. 
o groter geworden. 
E groter geworden. 

Het aantal negatieve 
deeltjes is 

kleiner geworden. 
groter geworden. 
kleiner geworden. 
gelijk gebleven. 
groter geworden. 

- De remmende auto 

figuur 1 

figuur 2 

Een auto rijdt met een constante snelheid van 30 m/s (= 108 km/h) over een rechte weg. 
Plotseling moet de auto remmen. 
In figuur 1 is de snelheid tijdens het remmen als functie van de tijd gegeven. 

V 

(m/s) 

t 30 

6,0 
--+t(s) 

In figuur 2 zijn vier s-t-diagrammen getekend. 

s(m) 

t 

0 
0 

s(m) 

t 

A 

C 

6,0 
---+-t(s) 

6,0 
---+-t(s) 

s(m) 

t 

0 
0 6,0 

---+-t(s) 
B 

s(m) 

t 

0-1------------"I 
0 6,0 

---+-t(s) 
D 

2p 2 • In welke figuur is de remweg van de auto juist weergegeven? 
A in figuur A 
B in figuur B 
c in figuur C 
D in figuur D 
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figuur 3 

Soms is de beweging niet eenparig vertraagd, maar varieert de remkracht omdat de 
automobilist pompend remt. Dat wil zeggen dat hij een aantal keren kort na elkaar 
krachtig remt, waartussen hij het rempedaal loslaat. 
In figuur 3 zijn vier v-t-diagrammen getekend. 

30 
V 

(m/s) 

t 

0 

30 
V 

(m/s) 

t 

0 

A 

C 

6,0 
- t (s) 

6,0 
- t (s) 

30 
V 

(m/s) 

t 

0 

30 
V 

(m/s) 

t 

0 

B 

D 

6,0 
- t (s) 

6,0 
-t(s) 

2p 3 • In welke figuur is het pompend remmen van de auto juist weergegeven? 
A in figuur A 
B in figuur B 
c in figuur C 
D in figuur D 

- Beeldvorming 
Een projector vormt het beeld van een dia op een scherm. In de figuur op de bijlage is het 
beeld R'S' van de dia schematisch getekend. De dia bevindt zich op de gestippelde lijn. 
De lens is ook aangegeven. 

3p 4 D Bepaal door constructie de plaats van een brandpunt van de lens. Geef dat punt aan met 
de letter F. 
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- Goud uit zeewater 
Wie wil er niet rijk worden? 
In zeewater zit goud, ongeveer 4 kg per km3. Als je uit 1 km3 water het goud met behulp 
van een fabriek kunt verkrijgen levert dit goud je ongeveer f 200.000,- op. Afgezien van 
de kosten voor de fabriek kun je uitrekenen hoeveel energiekosten er nodig zijn om 
1 km3 water op te pompen naar de 'goudfabriek' op de wal. 
Stel dat je hiervoor gebruik maakt van een pomp die een vermogen opneemt van 340 kW 
en die een capaciteit heeft van 14 m3 per seconde. Zo'n pomp is gebruikt om de polders 
in het IJsselmeer droog te maken. De kosten van 1 kWh zijn 15 cent. 

5p 5 • Leg met een berekening uit of je gezien de energiekosten van het pompen, winst kunt 
maken als je 'goud uit zeewater' haalt. 

- Breking 
Een zonnestraal valt op een plas water. De hoek van inval is 45°. De straal wordt gebroken. 

2p 6 • De hoek tussen de gebroken straal en de normaal is 
A kleiner dan 45°. 
B gelijk aan 45°. 
c groter dan 45°. 

- Prisma's op de maan 
Bij de reis van de Apollo-Il zijn er speciale prisma's op de maan geplaatst. Met behulp 
van deze prisma's kan de afstand tussen de aarde en de maan nauwkeurig worden 
bepaald. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een lichtstraal uit een laser die naar de 
maan wordt gezonden. De lichtstraal keert terug door het gebruik van een prisma. 
Sommige zijvlakken van zo'n prisma werken als een perfecte spiegel. Daardoor wordt de 
lichtstraal in het prisma teruggekaatst. In de figuur op de bijlage is het prisma met de 
opvallende lichtstraal getekend. 

2p 7 • Teken in deze figuur het verdere verloop van de lichtstraal. 

In 1969 werd voor het eerst een lichtstraal naar de maan gezonden en door een prisma 
teruggekaatst. Het licht had in 2,58 s de afstand naar de maan en weer terug afgelegd. 

4 P 8 • Bereken de afstand van de aarde tot de maan. 

- Helium 
Enkele jaren geleden heeft men het heliumisotoop met massagetal 6 weten te produceren. 

2p 9 • Hoeveel protonen en hoeveel neutronen zitten er in deze kern? 

aantal protonen aantal neutronen 

A 2 2 
B 2 4 
C 2 6 
D 3 3 
E 4 2 
F 6 2 - Helm 

Kjell en Peter willen de werking van een helm testen. Ze vullen de helm met een zak zand. 
De massa van de helm en de zak met zand samen is 5,5 kg. 
Ze willen de helm met een snelheid van 50 km/h(= 14 m/s) op de grond laten vallen. 

4p 1 O • Bereken vanaf welke hoogte ze de helm dan moeten laten vallen. Verwaarloos de wrijving 
bij deze val. 

Uit de indeuking van de helm is af te leiden dat de vertraging 2,3 -103 m/s2 was. 
2p 11 • Hoe groot is de kracht die tijdens het indeuken op de helm heeft gewerkt? 

A 55 N 
B 4,2-102 N 
c 13-103 N 
D 23-103 N 
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- Bering - gletsjer 

2p 12 • 
A 

B 

C 

D 

2p 13 D 

Greenpeace bericht dat de Bering - gletsjer in Alaska de laatste 100 jaar steeds sneller 
afsmelt door het broeikaseffect. 
Bas zegt: Als we alle gebouwen beter isoleren zal de gletsjer minder snel smelten. 
Koen zegt: Als we overschakelen op kernenergie zal de gletsjer minder snel smelten. 
Wie heeft of hebben gelijk? 
geen van beiden 
alleen Bas 
alleen Koen 
alle twee 

Noem twee nadelen van het gebruik van kerncentrales ten opzichte van andere centrales. - Op de fiets 

figuur 4 

Piet vraagt zich al fietsende af wat het grootste toerental heeft: de trappers of het 
achterwiel. Zie figuur 4. 

2p 14 • Welk onderdeel heeft het grootste toerental? 
A de trappers 
B het achterwiel 
c Het toerental van de trappers en het achterwiel is gelijk. 
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- Eenalarm 

figuur 5 

Nienke bouwt een opstelling voor een alarm dat afgaat bij een te hoge temperatuur. 
Zij gebruikt in dit alarm een transistor als schakelaar. In figuur 5 zie je het schema van dit 
alarm. 

6,0 V 

R=1,0 kQ 

Bij te hoge temperatuur moet het alarm afgaan omdat de NTC warmer wordt. 
2p 15 • Hoe verandert hierdoor de weerstand van de NTC? 

A 

B 

C 

D 

2p 16 • 
A 

B 

C 

D 

3p 17 D -
2p 18 • 

A 

B 

C 

D 

E 

100022 14 

Hoe verandert hierdoor de stroomsterkte door de NTC? 

weerstand stroomsterkte 

wordt kleiner wordt kleiner 
wordt kleiner wordt groter 
wordt groter wordt kleiner 
wordt groter wordt groter 

De transistor schakelt de bel in als over de weerstand R = l,O kQ een spanning staat van 
0,7 Vof meer. 
Om de schakeling te testen maakt Nienke de NTC zo warm dat de bel net rinkelt. 
Hoe groot is dan de spanning over de NTC? 
0,7V 
5,3V 
6,0V 
6,7V 

Bereken de stroomsterkte door weerstand R als de bel net gaat rinkelen. 

Bijziend 
Ahmed is bijziend. 
Waar wordt het beeld van een ver weg gelegen molen in Ahmeds oog gevormd als hij zijn 
bril niet opzet? 
achter het netvlies 
op het netvlies 
tussen het netvlies en de lens 
op de lens 
vóór de lens 
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- Weerstand 

figuur 6 

2p 19 • 
A 

B 

C 

D 

E 

We sluiten twee gelijke weerstanden aan volgens het schema van figuur 6. 
In deze figuur zijn enkele waarden aangegeven. 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

+ -
1 
• 

2A 
12 V 

Hoe groot is de waarde van één enkele weerstand? 
3Q 
6Q 

12Q 
24Q 
48 Q 

- De smeltveiligheid 

figuur 7 

2p 20 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

100022 14 

Een magnetron wordt 's avonds samen met de verlichting in de keuken aangesloten op 
dezelfde smeltveiligheid. In figuur 7 zijn drie schema's getekend. 

s 

s w L w 

2 

s 

w L 

3 

In de schema's is de verlichting weergegeven door de lamp L, de magnetron door de 
weerstand W en de smeltveiligheid door de letter S. 
Welk( e) van deze schema's is of zijn juist? 
alleen 1 
alleen 2 
alleen 3 
zowel 1 als 2 
zowel 1 als 3 
zowel 2 als 3 

7 

L 
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- Verwarmen van ijs 

tabel 1 

Klaas doet een aantal ijsblokjes uit het diepvriesvak in een bekerglas. Dat bekerglas zet 
hij boven het vlammetje van een brander. Hij meet om de 2 minuten de temperatuur. 
Klaas blijft ondertussen goed roeren. De waarnemingen van Klaas staan in tabel 1. 

tijd (minuten) temperatuur (°C) 

0 -18 
2 - 2 
4 0 
6 0 
8 0 

10 5 
12 21 
14 39 
16 54 
18 66 
20 77 
22 85 
24 91 
26 96 
28 100 
30 100 

4p 21 o Teken in de figuur op de bijlage de grafiek die de temperatuur als functie van de tijd 
weergeeft. 

1 P 22 D Waarom stijgt de temperatuur van r = 4 minuten tot t = 8 minuten niet? 

2p 23 o Leg uit waarom de temperatuur tussen t = 18 minuten ent= 26 minuten minder stijgt dan 
tussen t = 10 minuten en t = 18 minuten. 

Als de temperatuur behoorlijk is gestegen, zie je stoom boven het wateroppervlak ontstaan. 
2p 24 • Wat gebeurt er boven het wateroppervlak waardoor de stoom zichtbaar wordt? 

A Er ontstaat water door condenseren. 
B Er ontstaat water door verdampen. 
c Er ontstaat waterdamp door condenseren. 
D Er ontstaat waterdamp door verdampen. 
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- Golfgenerator 
Lees het artikel over de golfgenerator. 

Japanse golven maken stroom 

Het Japanse onderzoeksinstituut Jamstec 
heeft een experimentele golfgenerator 
gebouwd die energie uit de golven op zee 
kan omzetten in elektriciteit. 
Het apparaat is opgebouwd uit drie grote 
luchtkamers die aan de onderkant open 
zijn. 
Golvend water zet de lucht daarin onder 
druk. Die druk wordt gebruikt om een 

generator aan te drijven die stroom maakt. 
De stroom gaat via kabels naar het land. 
Het gebouwde prototype, vijftig meter 
lang en dertig breed, heeft een elektrisch 
vermogen van 110 kilowatt, goed om een 
vijftigtal huizen van stroom te voorzien. 
De energie die de generator levert, is twee 
maal zo duur als elektriciteit uit een 
conventionele centrale. 

bron: de Volkskrant van 27 juli 1998 

Een generator is een grote dynamo. Als de lucht in de luchtkamers een overdruk heeft, 
draait de generator. 

2p 25 • Vergelijk de druk die dan in de luchtkamers heerst met de buitenluchtdruk. Geef ook aan 
met welk apparaat je de overdruk kunt meten. 

druk vergeleken de overdruk meet 
met de buitenluchtdruk je met een 

A kleiner barometer 
B kleiner manometer 
C groter barometer 
D groter manometer 

4p 26 • Bereken de energie die de golfgenerator in een jaar per huis levert in kWh. 

Het elektrische energieverbruik in Nederland ligt veel lager dan de berekende energie in 
de vorige vraag. Dat komt omdat in Japan vooral elektrisch wordt verwarmd. In Nederland 
wordt per jaar per huishouden voor verwarming ongeveer 1500 m3 aardgas gebruikt. 

4p 27 • Bereken hoeveel kWh aan energie 1500 m3 aardgas levert als die verbrand wordt. 

2p 28 • Leg uit of golfenergie een duurzame energiebron is. 
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- Elektromagnetisme 
Tosca heeft tijdens een practicum de beschikking over 

een magneet 
een aantal snoeren 
een stroomsterktemeter 
een spanningsmeter 
een spoel 
een spanningsbron 

Tosca wil met behulp van de magneet een spanning in de spoel opwekken. 
Ze beweegt de magneet snel bij de spoel vandaan. De plaats en de stand van de magneet 
ten opzichte van de spoel zijn hierbij van belang. 
In figuur 8 zijn vier situaties getekend. 

figuur 8 Î bewegingsrichting 
van de magneet 

Î bewegingsrichting 
van de magneet 

., •. 1 

A 

Î bewegingsrichting 
van de magneet 

B 

Î bewegingsrichting 
van de magneet 

( ·,>:J 

1 
C 

2p 29 • In welke situatie kan Tosca het beste een spanning in de spoel opwekken? 
A in situatie A 
B in situatie B 
c in situatie C 
D in situatie D 

D 

Tosca wil de stroom meten die bij deze proef geleverd kan worden. In figuur 9 zijn drie 
opstellingen getekend. 

figuur 9 + -

'------1 A t----~ 

A B 

2p 30 • Welke opstelling moet Tosca kiezen? 
A opstelling A 
B opstelling B 
c opstelling C 

100022 14 

+ -

'------1 A t----~ 

C 
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figuur 10 

Tosca gebruikt de meter uit figuur 10 om de stroom te meten. In deze figuur staat knop K 
op gelijkstroom ingesteld. Door knop K naar rechts te schuiven kan de meter op 
wisselstroom worden gezet. 

Tosca moet de meter zo gebruiken dat die beslist niet kapot gaat. Ze let daarbij op de 
stand van knop K en op de vier aansluitpunten voor de draden. 

2p 31 • Geef in de figuur op de bijlage aan welk(e) aansluitpunt(en) Tosca moet gebruiken en in 
welke stand knop K moet staan voordat ze de stroom gaat meten. 

1 p 32 • Noem een apparaat waarin het principe uit de proef van Tosca wordt toegepast. 

- Een schakeling 
Karin speelt met het elektrische practicummateriaal en bouwt de schakeling uit figuur ll. 

figuur 11 

s 

+ -

Karin sluit schakelaar S. 
2p 33 • Wat gebeurt er dan met de lichtsterkte van de lampjes L 1 en Lz? 

A Niets: L1 en Lz branden nog met dezelfde lichtsterkte. 
B L1 gaat uit; L2 blijft branden met dezelfde lichtsterkte. 
c L1 gaat uit; Lz gaat feller branden. 
o L1 gaat feller branden; Lz gaat uit. 
E L1 en L2 gaan beide feller branden. 
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- Magnetisme 

figuur 12 

figuur 13 

figuur 14 

Een kompas wordt door Petra links van een staafje aluminium in punt A gezet. 
Petra verschuift het kompas voorzichtig vlak langs het staafje naar de rechterkant. 
Zie figuur 12. 
Daarna doet ze hetzelfde bij een staafje weekijzer. Zie figuur 13. 
In deze figuren zijn de posities van de kompassen aan de linkerkant weergegeven. 

,,..--- ~ ---- ..... 

kompas 81 al,mlol,m 18 7 

,,..--------- ......... --------- ..... 

kompas 81 we,kljm 18 7 

In figuur 14 zijn vier keer twee situaties getekend, waarin de stand van het kompasje aan 
de rechterkant van de staafjes is aangegeven. 

positie bij het aluminium positie bij het weekijzer 

A aluminium 18 .___w_e_e_k_iiz_e_r _ _.l 8 

B aluminium 18 .___w_e_e_k_ii_ze_r_~l 8 

C aluminium 18 .___w_e_e_ki_iz_e_r _ _.l 8 

D aluminium 18 .___w_e_e_ki_iz_e_r_~l 8 
2p 34 • In welke tekening zijn de beide standen van het kompasje juist aangegeven? 

A in tekening A 
B in tekening B 
c in tekening C 
D in tekening D 
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- Weerstanden 

tabel 2 

Spoelen hebben weerstand. Natuurlijk hebben niet alle spoelen dezelfde weerstand. 
Yvonne heeft een spoel nodig. Ze bekijkt de gegevens van een paar klossen draad om 
daarvan de weerstand te beoordelen. Op alle klossen zit hetzelfde materiaal. 
In tabel 2 zie je een overzicht van de drie klossen die Yvonne bezit. 

draadklos lengte doorsnede 

K 4,0m 0,1 mm2 

L 4,0m 0,4 mm2 

M 8,0m 0,2 mm2 

Over deze drie klossen draad worden door Yvonne twee uitspraken gedaan. 
2p 35 • Welke van deze uitspraken is of zijn juist? 

J De klos met de kleinste weerstand is klos L. 
2 De klossen K en M hebben een even grote weerstand. 

A geen van beide 
B alleen 1 
c alleen 2 
D zowel 1 als 2 

- Een caravan 
Caravans hebben tegenwoordig vaak een 1,guur 15 

groot glazen dakluik. Het luik werkt dus als 
een spiegel. 
Vooral 's avonds als het luik openstaat en 
het licht in de caravan aan is, is dit goed te 
zien. Zie figuur 15. 
Van buiten kun je dan via het openstaande 
luik in de caravan kijken. 
Op de bijlage is de situatie schematisch 
weergegeven met waarnemer Bert. 

4p 36 • Laat door een constructie in de figuur op 
de bijlage zien, welk gedeelte van de 
bodem van de caravan door Bert kan 
worden waargenomen. Geef dat gedeelte 
duidelijk aan. 

ontleend aan de Caravankampioen 
februari 1999 

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

figuur 16 

figuur 17 

In figuur 16 zie je een schematische tekening van een boiler. 

pijpjes 

voorraadvat 

elektrisch 
verwarmingselement 

Aan de onderkant zie je twee pijpjes. Bij gebruik van de warmwaterkraan stroomt door 
het ene pijpje het warme water uit de boiler en wordt door het andere pijpje koud water 
toegevoerd, zodat het voorraadvat vol blijft. 
Het linkerpijpje loopt naar de bovenkant van het voorraadvat. 
Het rechterpijpje steekt een klein eindje in het voorraadvat. 
Omdat goedkope nachtstroom wordt gebruikt, staat het verwarmingselement van de 
boiler overdag niet aan. Toch gebruik je de boiler vooral overdag. 
Na het vullen van een bad is de helft van het warme water uit het voorraadvat gestroomd. 
In figuur 17 zie je vier verdelingen van het warme en het koude water in het voorraadvat. 

A B C D 

2p 37 • Welke verdeling geeft het best de situatie weer na het vullen van het bad? 
A verdeling A 
B verdeling B 
c verdeling C 
o verdeling D 

Tussen het voorraadvat en de wand van de boiler zit piepschuim. 
1 p 38 o Waarvoor dient dat piepschuim? 

i#tfflN 
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100018 14 Begin

Examen VBO-MAVO-D

Voorbereidend
Beroeps
Onderwijs

Middelbaar
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Woensdag 30 mei
13.30 –15.30 uur

N
at

u
u

rk
u

n
d

e

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening gevraagd wordt, worden aan
het antwoord geen punten toegekend als deze
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 2 en 16 is een
bijlage toegevoegd.
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���� Weerstand
Carl bepaalt de weerstand van een draad door bij verschillende spanningen over die
draad de stroomsterkte te meten.
Hij tekent op grond van zijn metingen de grafiek uit figuur 1.

figuur 1

2p 1 � Hoe groot is de weerstand van de draad?
A 0,027 Ω
B 0,38 Ω
C 5,3 Ω
D 14 Ω
E 37 Ω

���� De passpiegel
Karin wil een nieuwe passpiegel kopen. Als Karin voor een spiegel staat die ze wel leuk
vindt, vraagt ze zich af hoe lang die spiegel moet zijn om zichzelf daarin geheel te kunnen
zien.

3p 2 �� Teken in de figuur op de bijlage, het gedeelte van de spiegel waarin Karin zichzelf geheel
kan zien. Geef dat gebied duidelijk aan.

���� De gloeispiraal
Tijdens een practicum krijgen Anne en Rishma de opdracht om met behulp van een lens
de lengte van de gloeispiraal in een lamp te bepalen. Ze kunnen immers de lengte van die
spiraal niet met een liniaal meten, omdat ze die er niet langs kunnen leggen.
Anne zet de gloeispiraal 12 cm voor de lens. Rishma schuift net zolang met het scherm,
totdat er een scherp beeld ontstaat. Het scherm staat dan 24 cm achter de lens.
Anne en Rishma meten de lengte van het beeld van de gloeispiraal op. Die blijkt 4,4 cm
te zijn.

2p 3 � Hoe groot is de lengte van de gloeispiraal?
A 2,0 cm
B 2,2 cm
C 4,4 cm
D 8,8 cm

Anne en Rishma kunnen een indruk krijgen van de brandpuntsafstand van de lens zonder
die uit te rekenen.

2p 4 � Vergelijk de brandpuntsafstand f met de afstand van de gloeispiraal tot de lens (12 cm).
A f is kleiner dan 12 cm.
B f = 12 cm.
C f is groter dan 12 cm.

0,40

0,30

0,20

0,10

0
0 2 4 6 8 10 12 14

U (V)

I (A)
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���� Tandwielen
In een bepaald landbouwwerktuig zit een tandwieloverbrenging. Deze overbrenging staat
in verbinding met de tractor. Tandwiel P draait rechtsom. Zie figuur 2.

figuur 2

2p 5 � Hoe zijn de draairichtingen van de tandwielen R en S?

tandwiel R tandwiel S

A linksom linksom
B linksom rechtsom
C rechtsom linksom
D rechtsom rechtsom

Tandwiel Q heeft 80 tanden en maakt 72 omwentelingen per minuut.
Tandwiel R heeft 20 tanden.

2p 6 � Hoe groot is het toerental van tandwiel R?
A 0,90 omw/min
B 3,6 omw/min
C 4,0 omw/min
D 18 omw/min
E 2,9·102 omw/min
F 16·102 omw/min

P

Q SR

P

Q SR
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���� Het lichtkastje
Tijdens een practicumles schakelt Thijs de lamp van een lichtkastje in. Er zit een bolle
lens in het kastje. Hij ziet dat de lichtbundel die uit het kastje komt niet evenwijdig is.
Zie figuur 3.

figuur 3

2p 7 � Wat voor soort lichtbundel komt er uit het kastje?
A een convergente bundel
B een diffuse bundel
C een divergente bundel

Thijs wil dat er een evenwijdige bundel uit het lichtkastje komt. Door middel van de
stelschroef kan hij de lamp verschuiven.

2p 8 �� Leg uit of Thijs de lamp naar de lens toe of van de lens af moet verschuiven.

Als Thijs de lamp goed heeft ingesteld, laat hij de evenwijdige bundel door een blok glas
gaan.
In figuur 4 zijn vier tekeningen gegeven.

figuur 4

2p 9 � In welke van de tekeningen is de lichtbundel door het blok glas juist getekend?
A in tekening A
B in tekening B
C in tekening C
D in tekening D

A B C D

stelschroef

L

bovenaanzicht
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���� Aantrekking
Bij een practicumproef wordt de geladen staaf Q bij staaf P gebracht, die vrij draaibaar is
opgehangen. Zie figuur 5.

figuur 5

Staaf P draait naar Q toe.
Over staaf P worden door Jan en Piet twee uitspraken gedaan.
1 Jan zegt: P is geladen.
2 Piet zegt: P is ongeladen.

2p 10 � Wie kan er gelijk hebben?
A alleen Jan
B alleen Piet
C Zowel Jan als Piet kunnen gelijk hebben.

���� Practicum
Frits heeft voor een practicumproef 100 g alcohol nodig.
Hij heeft alleen een maatcilinder want de weegschaal is stuk.

2p 11 � Hoeveel cm3 alcohol moet hij afmeten?
A 0,80 cm3

B 1,0·102 cm3

C 1,3·102 cm3

D 1,8·102 cm3

E 0,80·103 cm3

���� Mist
Tijdens een heldere nacht en windstil weer koelt de aarde sterk af.

2p 12 � Welke manier van warmtetransport zorgt dan vooral voor de afkoeling van de aarde?
A geleiding
B straling
C stroming

Als de lucht vochtig is kan er in die nacht mist ontstaan. Mist bestaat uit kleine
waterdruppeltjes die in de lucht zweven. Als de lucht droog is ontstaat geen mist.
Vergelijk de situaties met en zonder mist.

2p 13 � Heeft de vorming van mist invloed op de laagste temperatuur die tijdens de nacht bereikt
wordt?

A Ja, de temperatuur wordt lager, want voor de vorming van mist is warmte nodig.
B Ja, de temperatuur wordt minder laag, want bij de vorming van mist komt warmte vrij.
C Nee, mistvorming heeft geen invloed op de laagste temperatuur van de lucht.

Stoom uit de pijp van een elektriciteitscentrale bestaat ook uit kleine waterdruppeltjes.
Deze stoom stijgt op, terwijl mist niet opstijgt.

1p 14 �� Waarom stijgt deze stoom bij een elektriciteitscentrale op?

P

Q
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���� Magneet
Tijdens een practicumles heeft Thijs een staafmagneet en een stukje ijzer. Hij wil
onderzoeken op welke plaatsen het ijzer wordt aangetrokken door de magneet. Daarom
houdt hij het stukje ijzer achtereenvolgens op de plaatsen 1, 2 en 3 bij de magneet. Zie
figuur 6.

figuur 6

2p 15 � Op welk(e) plaats(en) wordt het ijzer aangetrokken door de magneet?
A alleen op plaats 1
B alleen op plaats 2
C alleen op plaats 3
D alleen op de plaatsen 1 en 3
E op alle drie plaatsen

���� Een schommel
Nienke schommelt. Zie figuur 7.

figuur 7

Het zitplankje en Nienke ondervinden samen een zwaartekracht van 300 N. Op de bijlage
is de situatie schematisch weergegeven. Ook de resulterende kracht is hierin aangegeven.
De tekening is op schaal.

3p 16 �� Bepaal in de figuur op de bijlage door middel van een constructie de grootte van de
spankracht in het touw. Vul je antwoord in onder deze figuur.

Nienke komt maximaal 1,25 m boven het laagste punt van de schommel.
Verwaarloos de wrijving.

4p 17 �� Bereken de snelheid van Nienke in het laagste punt.

N  staafmagneet Z

i j
z
e
r

i j
z
e
r

i j
z
e
r

1 2 3
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���� Groene stroom
Energiebedrijven proberen maatregelen te nemen om zo milieuvriendelijk mogelijk
energie te leveren. Hieronder zie je een advertentie van de PNEM (het vroegere
energiebedrijf in Noord-Brabant) waarin groene stroom werd aangeboden. In deze
advertentie zijn met opzet drie woorden weggelaten.

advertentie 1

3p 18 �� Noem drie energiebronnen die op de open plaatsen kunnen worden ingevuld.

2p 19 �� Waarom draagt de productie van „gewone” stroom bij aan de toename van koolstofdioxide
(CO2) in de atmosfeer?

Een gloeilamp is aangesloten op groene stroom.
2p 20 � Welke deeltjes stromen dan door de gloeilamp?

A alleen elektronen
B alleen protonen
C neutronen
D ionen
E elektronen en protonen
F Groene stroom bestaat uit andere deeltjes dan „gewone” stroom.

In de advertentie is te lezen dat „groene” stroom duurder is. Deze stroom wordt via
hetzelfde lichtnet geleverd als de „gewone” stroom.
Petra trekt hieruit de conclusie dat het aanbieden van groene stroom dus gewoon een
prijsverhoging is voor hetzelfde product.

2p 21 �� Leg uit of je de conclusie van Petra juist vindt.

GROENE STROOM

100018 14 7 Lees verder
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���� Een ijzergieterij
In een ijzergieterij staan elektrische smeltovens. Het vermogen van zo’n smeltoven
bedraagt 3,0 MW. In een oven zit 6,0 ·103 kg ijzer. In deze oven wordt het ijzer eerst van
20 °C tot het smeltpunt verhit.
Verwaarloos bij de berekening alle warmteverliezen.

4p 22 �� Bereken de tijd die nodig is om dit ijzer tot het smeltpunt te verhitten.

Hierna moet het ijzer dus nog gesmolten worden.
1p 23 �� Is hiervoor ook energie nodig?

Voor het transport van het ijzererts maakt men gebruik van een elektromagneet.
2p 24 �� Leg uit hoe men met behulp van een elektromagneet het ijzererts kan verplaatsen.

���� Een autolamp
Op een lamp van het achterlicht van een auto staat: 12V 5/21 W. Er zitten twee gloeidraden
in. Zie figuur 8.

figuur 8

De ene draad heeft een vermogen van 5 W en is de verlichting van de auto. De andere
draad heeft een vermogen van 21 W en brandt alleen als de auto remt.

3p 25 �� Bereken de weerstand van de gloeidraad van 21 W.

De beide gloeidraden zijn van hetzelfde materiaal gemaakt.
Neem aan dat de draden even dik zijn, maar dat draad 2 de langste is.

2p 26 �� Leg uit welke draad in figuur 8 de draad is met een vermogen van 21 W.

100018 14 8 Lees verder
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In het circuit zitten twee schakelaars om de gloeidraden te kunnen inschakelen: een
schakelaar voor de verlichting en een schakelaar die gesloten wordt bij het remmen.
In figuur 9 zijn vier schakelingen met de schakelaars getekend.

figuur 9

2p 27 � Welke schakeling is juist?
A schakeling A
B schakeling B
C schakeling C
D schakeling D
E Geen van de schakelingen is juist.

A B

C D
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���� Ademen
Door het groter worden van de borstkas stroomt er lucht naar binnen tijdens het inademen.

2p 28 � Wat voor druk heerst er tijdens het inademen in de longen?
A De druk is 0, want het is luchtledig.
B de druk van de buitenlucht
C onderdruk
D overdruk

In figuur 10 is weergegeven hoeveel lucht er bij het ademen in de longen van Peter zit.

figuur 10

2p 29 � Hoe vaak ademt Peter in en uit per minuut?
A 5 keer
B 6 keer
C 10 keer
D 12 keer
E 13 keer
F 15 keer

De dichtheid van lucht is 1,3 gram/liter. Met behulp van figuur 10 is de massa van de lucht
die door Peter wordt uitgeademd uit te rekenen.

3p 30 �� Bereken de massa van de lucht die Peter per keer uitademt.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tijd (seconden)

3,0

2,0

0

inhoud
(liters)
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���� Een bliksemstraal
Jos leest de volgende tekst:
In een onweersbui kan een zeer groot spanningsverschil ontstaan. Dit bedraagt zo’n
6 megavolt. Wanneer de bliksem inslaat, loopt er zeer korte tijd een stroom van ongeveer
30 kiloampère. Toch valt de energie-inhoud van één bliksemstraal tegen. Die bedraagt
maar 2,5 kWh (= 9·106 J).

4p 31 �� Bereken hoe lang een bliksemstraal ongeveer duurt.

Op 680 meter van Thea slaat deze bliksem in. Zie figuur 11.

figuur 11

Door de grote snelheid van de bliksemflits zelf mag je de tijdsduur hiervan verwaarlozen.
Thea hoort eerst een harde klap en daarna neemt het geluid in sterkte af. Dit komt omdat
het geluid van plaats A Thea het eerste bereikt en vanaf plaats B het laatst.

3p 32 �� Bereken hoe lang ze het geluid van deze bliksemflits hoort.

���� Het vliegtuigje
Je kunt een modelvliegtuigje wegschieten met een gespannen elastiek.
Zie figuur 12.

figuur 12

De spankracht in elk deel van het elastiek is 20 N. Deze spankracht is aangegeven in
figuur 12.

2p 33 � Hoe groot is de kracht waarmee het vliegtuigje wordt weggeschoten?
A 20 N
B tussen 20 N en 40 N
C 40 N

wolk

2380 m

680 m aardoppervlak

bliksem

TheaA

B
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���� Koude start
Auto’s met een koude motor starten moeilijker dan auto’s met een warme motor. Om de
koude start van een auto te verbeteren, experimenteren de fabrikanten met het opslaan
van warmte. De afgegeven warmte tijdens de rit wordt voor een deel opgeslagen in
zogenaamd glauberzout. Bij het starten na langere tijd stilstaan is de motor daardoor
minder koud.
We bekijken een hoeveelheid van 10 kg glauberzout dat afkoelt van 80 °C tot het begint
te stollen. Enkele gegevens over glauberzout staan in tabel 1.

tabel 1

3p 34 �� Bereken de hoeveelheid warmte die het glauberzout afgeeft tot het gaat stollen.

Tijdens een koude nacht in Scandinavië koelt het glauberzout af van 80 °C tot –30 °C.
In figuur 13 is de temperatuur van het glauberzout uitgezet tegen de afgegeven warmte.

figuur 13

De grafiek bestaat uit drie delen: het afkoelen van de vloeistof, het stollen en het afkoelen
van de vaste stof.

2p 35 � Bij welk van deze processen wordt de meeste warmte afgegeven?
A De meeste warmte wordt afgegeven tijdens de afkoeling van de vloeistof.
B De meeste warmte wordt afgegeven tijdens het stollen.
C De meeste warmte wordt afgegeven tijdens het afkoelen van de vaste stof.

2p 36 �� Leg uit of dit gebruik van glauberzout een bijdrage is aan energiebesparing.
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100018 14 12 Lees verder

Glauberzout:
Smeltpunt, stolpunt: 32 °C
Soortelijke warmte vaste stof: 0,6 kJ/kg·K
Soortelijke warmte vloeistof: 1,2 kJ/kg·K
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���� Fietsen
Hassan wil een (v,t)-diagram maken als hij een stukje fietst in de gang van de school.
De fiets van Hassan is aan een computer gekoppeld. Als hij een eindje fietst, verschijnt op
het scherm de grafiek uit figuur 14.

figuur 14

1p 37 �� Wat is de betekenis van het horizontale stukje tussen 0 en 0,8 s?

2p 38 � Wat gebeurt er direct na t = 2 s?
A Hassan fietst een stukje terug en gaat daarna weer verder.
B Hassan gaat even wat langzamer.
C Hassan staat heel even stil, maar fietst daarna weer verder.

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

100018 14 13 Lees verder
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���� In het ziekenhuis
Cor ligt voor onderzoek in het ziekenhuis. Bij dit onderzoek gebruikt men een bepaalde
radioactieve isotoop. De isotoop die in het lichaam van Cor wordt gebracht, heeft een
halveringstijd van 6,0 uur.
Daarna mag Cor gedurende 24 uur geen bezoek ontvangen in verband met stralingsgevaar
voor de omgeving.

2p 39 � Hoeveel % van de oorspronkelijke hoeveelheid van de radioactieve isotoop is na 24 uur
nog in het lichaam van Cor aanwezig?

A 4,2%
B 6,3%
C 12,5%
D 25   %
E 50   %
F 93,8%

���� Een deeltje
De tekening van figuur 15 is een schematische voorstelling van een deeltje.
Alle protonen, neutronen en elektronen zijn aangegeven.

figuur 15

2p 40 � Wat voor soort deeltje is hier getekend?
A een atoom
B een negatief ion
C een positief ion

-

-

-

-

100018 14 14

Einde
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Vraag 16

Examen VBO-MAVO-D 2001

Tijdvak 1
Woensdag 30 mei
13.30–15.30 uur

Vraag 2

Examennummer

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

Naam

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

Bijlage bij de vragen 2 en 16
N

at
u

u
rk

u
n

d
e 

100018 14A 1

passpiegel
Karin

Fz = 300 N

Fres

Fspan = .......... N
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- Examen VBO-MAVO-D

~ Voorbereidend
e Beroeps
:::::s Onderwijs
~.-
~ Middelbaar
o Algemeen
en Voortgezet

Onderwijs

2001
Tijdvak 2

Woensdag 20 Juni
13.30-15.30 uur

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg,
berekening of afleiding gevraagd wordt,
worden aan het antwoord meestal geen
punten toegekend als deze verklaring, uitleg,
berekening of afleiding ontbreekt.

Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
dan worden àlleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.
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gegevens

Bij de beantwoording van alle vragen mag van onderstaande gegevens gebruik worden
gemaakt.

Periodiek systeem,de eerste 20 elementen

Groep

1 2 13 14 15 16 17 18

1 H He
1 2

2 Li Be B C N ° F Ne
3 4 5 6 7 8 9 10

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
11 12 13 14 15 16 17 18

4 K Ca
19 20

Periode

Afgeronde
atoommassa's

Atoom-
massa
(u)

Ag 107,9
Al 27,0
Ar 39,9
Ba 137,3
Br 79,9
C 12,0
Ca 40,1
Cl 35,5
Cr 52,0
Cu 63,5
F 19,0
Fe 55,8
H 1,0
He 4,0
Hg 200,6
I 126,9
K 39,1
Mg 24,3
N 14,0
Na 23,0
Ne 20,2

° 16,0
P 31,0
Pb 207,2
S 32,1
Si 28,1
Sn 118,7
Zn 65,4

Oplosbaarheid van zouten in water

OH- 02- Cl- Br- r s2- N03- C032- SOl- P043-

Ag+ - s S s s s g s m s

AP+ s s g g g - g - g s

Ba2+ g - g g g m g s s s

Ca2+ m - g g g m g s m s

Cu2+ s S g g - s g s g s

Fe2+ s s g g g s g s g s

Fe3+ s s g g - s g - g S

Hg2+ - S g m s s g s - S

K+ g - g g g g g g g g

Mg2+ S S g g g s g s g s

Na+ g - g g g g g g g g

NH4+ - - g g g - g - g -

Pb2+ s s m m s s g s s s

Sn2+ s s g g g s - - g s

Zn2+ s s g g g s g s g s

g = goed oplosbaar
m =matig oplosbaar
s = slecht oplosbaar
- = bestaat niet of reageert met water
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_ Chroom

Chroom (Cr) heeft atoomnummer 24.

2p 1. Hoeveel neutronen bevat een chroomatoom met een atoommassa van 52u?
A 24
B 28
c 52
D 76

Chroom wordt bereid uit chromiet, een gesteente dat op verschillende plaatsen op aarde
gedolven wordt.

2p 2 D Geef de algemene naam voor delfstoffen waaruit metalen gewonnen worden.

De formule van chromiet is FeCr204.

3p 3 D Bereken hoeveel kg chroom maximaal gewonnen kan worden uit 500 kg chromiet.

Chroom kent veel toepassingen. Het wordt onder andere gebruikt ter bescherming van
onderdelen van fietsen zoals de velgen en het stuur.
Hoewel chroom een onedel metaal is,wordt het toch nauwelijks aangetast door zuurstof.

2p 4 D Leg uit waarom chroom nauwelijkswordt aangetast door zuurstof.

Om een laagje chroom op een ander metaal aan te brengen, maakt men gebruik van
elektrolyse. Chroomionen (Cr3+) in oplossingworden daarbij omgezet in chroomatomen.
Zo wordt een laagje chroom op het metaal gevormd.Het metaal dat verchroomd moet
worden, is verbonden met één van de elektroden.

2p 5. Nemen chroomionen (Cr3+) tijdens elektrolyse elektronen op, of staan de chroomionen
elektronen af? Aan welke elektrode ontstaat chroom?

Chroom ionen Het chroom ontstaat aan de

A nemen elektronen op.
B nemen elektronen op.
C staan elektronen af.
D staan elektronen af.

negatieve elektrode.
positieve elektrode.
negatieve elektrode.
positieve elektrode.

Sommige soorten cassettebandjes bevatten chroom(IV)oxide.

2p 6. Wat is de formule van chroom(IV)oxide?
A Cr02
B Cr04
C Cr20
D Cr40

10002215 3 Lees verder
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_ Voetverzorging

Als je vaak knellende schoenen draagt, kun je pijnlijke likdoorns krijgen. Met een
likdoornpleister kun je likdoorns verwijderen. De pleister bevat bijtende stoffen die het
eelt van de likdoorn 'week' maken. Het mengsel van stoffen in een likdoornpleister heeft
een pH-waarde van 5,0.

2p 7. Is het mengsel van stoffen in een likdoornpleister basisch, neutraal of zuur?
A basisch
B neutraal
C zuur

Voetwratten kun je bestrijden door ze met 'helse steen' aan te stippen. 'Helse steen' is
een stift die onder andere AgN03 bevat.

2p 8 0 Geef de naam van de stof met formule AgN03.

AgN03 doodt het wrattenweefsel, maar de huid wordt er zwart van.
'Helse steen' wordt tegenwoordig niet veel meer gebruikt.
Een modernere manier om wratten weg te krijgen, is de wrat aan te stippen met
'Formule W'.

Formule W verwijdert wratten en likdoorns zonder pijn indien toegepast volgens de aanwijzingen in deze bijsluiter.

SAMENSTELLING
Applicatievloeistof die 17% salicylzuur bevat.

EIGENSCHAPPEN FORMULE W
Formule W tast de normale en hoornige opperhuid aan. zodat deze loslaat.

WAT ZIJN WRATTEN?
Normale wratten zijn goedaardige gezwellen, die bestaan uit een kern van bindweefsel met
bloedvaten en zijn bekleed met lagen epitheelweefsel. Een normale wrat herkent u aan een
ruw 'bloemkoolachtig' oppervlak.

waarschuwing: Niet op het gezicht toepassen. Vermijd contact met de ogen.
Niet gebruiken in de buurt van open vuur.

Deze vloeistof bevat salicylzuur (C7H603). Eén molecuul salicylzuurkan in water één
H+ ion afsplitsen.

2p 9 0 Geef de formule van het zuurrestion van salicylzuur.

Een flesje 'Formule W' bevat 5,4 g vloeistof.

2p 10 0 Bereken hoeveel gram salicylzuur in dit flesje 'Formule W' aanwezig is.

10002215 Lees verder4
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Formule W bevat ook aceton en alcohol. Hieronder zie je de structuurformules van deze
stoffen:

H H

H-C-C-C-H
I I1 I

H 0 H
aceton

H H
I I

H-C-C-O-H
I I

H H
alcohol

2p 11. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1 Aceton en alcohol zijn isomeren.
2 Aceton en alcohol hebben dezelfde molecuulmassa.

A geen van beide
B alleen 1
c alleen 2
D zowel 1 als 2

_ Kleurrijk

Lakmoes en fenolftaleïen zijn stoffen waarmee je kunt nagaan of een oplossingbasisch,
neutraal of zuur is.

1 p 12 0 Hoe noem je een stof zoals lakmoes en fenolftaleïen,waarmee je kunt nagaan of een
oplossingbasisch,neutraal of zuur is?

Ook broomthymolblauw is zo'n stof.
Hieronder staat een deel van de pH-schaal afgebeeld.Onder deze schaal staan de kleuren
die lakmoes en broomthymolblauw hebben bij verschillende pH-waarden.

pH waarde
lakmoes rood
broomthymolblauw geel____ ~ ~~ __ _L __

4 5 6 7 8 9 10
blauw

blauw

Julia heeft een kleurloze oplossing.Zij verdeelt deze oplossingover twee reageerbuizen.
In de ene reageerbuis doet ze een paar druppels lakmoes.De oplossingwordt paars.
In de andere reageerbuis doet ze een paar druppels broomthymolblauw.De oplossing
wordt geel.

2p 13. Tussenwelke waarden ligt de pH van de oplossing?
A tussen 5,5 en 6,0
B tussen 6,0 en 7,6
c tussen 7,6 en 8,0

Frits onderzoekt drie schoonmaakvloeistoffenuit het keukenkastje:
· ammonia;
· ontkalkingsmiddel;
· oplossingvan gootsteenontstopper.

Hij doet bij elke vloeistof enkele druppels lakmoes.Tweevloeistoffenworden blauw,één
vloeistofwordt rood.

2p 14. Welke van de vloeistoffenwordt rood?
A ammonia
B ontkalkingsmiddel
C oplossingvan gootsteenontstopper
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_ Pannen

Sommige pannen worden van plaatstaal gemaakt. Pannen die van plaatstaal gemaakt zijn,
roesten snel.Als je plaatstaal emailleert, roest het niet.

2p 15. Bij emailleren wordt een pan bedekt met een laagje
A chroom.
B glas.
c verf.
o zink.

Pannen worden vaak gemaakt van roestvast staal (rvs). Roestvast staal is een mengsel van
ijzer, nikkel en chroom.

1 p 16 D Hoe noem je een mengsel van metalen?

Pannen moeten aan een aantal eisen voldoen. Bij de keuze van de materialen waarvan
men pannen maakt, houdt men rekening met een aantal eigenschappen van die
materialen. Alle materialen hebben voor- en nadelen.
In de onderstaande tabel worden de eigenschappen van materialen, waarvan een pan kan
worden gemaakt, met elkaar vergeleken.

materiaal hitte- aantasting door levensduur
geleiding zuren / zouten materiaal

aluminium ++ wel +
gietijzer + wel ++
koper +++ wel +++
plaatstaal + wel +
roestvast staal + niet +++

tabel 1

+ = matig; ++ = gemiddeld; +++ = goed

Een goede geleider zorgt dat de warmte snel over de hele pan wordt verspreid. Bij een
slechte geleider wordt het deel van de pan direct boven de warmtebron heet. Het duurt
veel langer voordat de rest van de pan ook heet is.Het eten direct boven de warmtebron
brandt sneller aan.
Je wordt gevraagd om een goede koekenpan te ontwerpen van plaatstaal. Plaatstaal is een
goedkoop materiaal, maar het heeft nadelen. Om roesten te voorkomen kun je, behalve
emailleren, het plaatstaal beschermen door het te bedekken met een laagje van een ander
metaal. Om de geleiding te verbeteren kun je in de bodem van de koekenpan een extra
metaallaagje aanbrengen.
Hieronder staat een doorsnedetekening van zo'n pan.

doorsnede- \ Ip"""",tekening

extra laag

2p 17 D Welk metaal zou jij als beschermlaag kiezen en welk metaal als extra laag in de bodem?
Geef een verklaring voor je keuzes aan de hand van de gegevens in tabel 1.
Noteer je antwoord als volgt:
............... als beschermlaag, omdat .
............... als extra laag in de bodem, omdat .
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_ Practicum

Wanneer een oplossing van zwavelzuur wordt toegevoegd aan een oplossing van
natriumcarbonaat, treedt een reactie op.De waterstofionen van het zuur reageren met de
opgeloste carbonaationen. Bij de reactie ontstaat koolstofdioxide.

3p 18 D Geef de vergelijking van deze reactie.

,2p 19. Welke van de volgende uitspraken over zwavelzuur is geheel juist?
Een oplossing van zwavelzuur

A bevat ook zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een sterk zuur.
B bevat ook zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een zwak zuur.
C bevat geen zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een sterk zuur.
o bevat geen zwavelzuurmoleculen,dus zwavelzuur is een zwak zuur.

Klaas wil aantonen dat bij de reactie van een oplossing van zwavelzuurmet een oplossing
van natriumcarbonaat koolstofdioxide ontstaat. Hij wil het koolstofdioxide aantonen met
kalkwater.

2p 20. Kalkwater is een oplossing van
A calciumcarbonaat.
B calciumhydroxide.
c kaliumcarbonaat.
o kaliumhydroxide.

Klaas maakt de volgende opstelling:

oplossing van
natri umcarbonaat

kalkwater

vat A vat B

De getekende opstelling is niet juist. Eén van de buizen moet tot in de vloeistof
doorlopen.

2p 21. Welke van de buizen 1,2 of 3 moet tot in de vloeistof doorlopen?
A alleen buis 1
B alleen buis 2
c alleen buis 3

Klaas maakt zijn opstelling in orde door de juiste buis langer te maken.
Hij druppelt de oplossing van zwavelzuur bij de oplossing van natriumcarbonaat in vat A.
Er treedt een reactie op.

2p 22 D Uit welke waarneming in vat A blijkt dat daar een gas ontstaat?

2p 23 D Uit welke waarneming in vat B blijkt dat het gas dat in vat A ontstaat, koolstofdioxide is?
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_ De auto en het milieu

LPG is een auto brandstof. Deze brandstof is een mengsel van koolwaterstoffen met drie of
vier koolstofatomen per molecuul. Eén van die stoffen heeft de volgende structuurformule:

2p 24 D Geef de naam van deze stof.

2p 25 •
A
B

C

D
E

F

In een automotor treden verbrandingsreacties op. Het gasmengsel dat de motor verlaat,
bevat onder andere de volgende stoffen: CO, CO2, H20, N2, NO en N02.

Welke van de stoffen CO, CO2 en H20 is of zijn ontstaan door volledige verbranding van
koolwaterstoffen?
alleen CO
alleen CO2

alleen H20
alleen CO en H20
alleen CO2 en H20
zowel CO als CO2 als H20

NO en N02 ontstaan doordat in de motor stikstof en zuurstof uit de lucht met elkaar
reageren.

3p 26 D Geef de vergelijking van de reactie van stikstof met zuurstof tot stikstofdioxide (N02).

figuur 1

Het gasmengsel dat de automotor verlaat, is schadelijk voor het milieu. Om de uitstoot
van schadelijke stoffen te verminderen, is in het uitlaatsysteem van moderne auto's een
katalysator aangebracht. Figuur 1 geeft schematisch weer welke omzettingen van stoffen
in een katalysator plaatsvinden.

LPG CO, CO2, H20

motor
N2, NO, N02

katalysator
CO2, H20, N2

lucht

uitlaat systeem

3p 27 D Geef de reactievergelijking van één van deze omzettingen.

Bij een auto zonder katalysator komen de stoffen die in de motor ontstaan (zie figuur 1)
in de lucht terecht. Deze stoffen veroorzaken drie milieuproblemen:

· het broeikaseffect wordt versterkt;
· er komen giftige gassen in de lucht;
· er wordt een bijdrage geleverd aan de zure regen.
Als men een auto met een katalysator uitrust, worden deze problemen aangepakt.

2p 28 D Welk van deze milieuproblemen wordt door de katalysator niet aangepakt? Geef een
verklaring voor je antwoord aan de hand van figuur 1.

Bij de jaarlijkse APK-keuring van een auto constateert de automonteur bepaalde gebreken.
Hij concludeert dat de katalysator onvoldoende werkt en dus vervangen moet worden.

2p 29. Welk van de onderstaande gebreken kan het gevolg zijn van een onvoldoende werkende
katalysator?

A De gemeten uitstoot van koolstofmono-oxide is hoger dan toegestaan.
B De gemeten uitstoot van koolstofdioxide is hoger dan toegestaan.
C Het verbrandingsproces in de automotor gaat niet snel genoeg.
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_ Zelfstandig onderzoek

In het kader van zelfstandig onderzoek kiezen Ester, Jacomijn en Elbert voor een
onderzoek naar het vetgehalte van pinda's. Hiervoor kopen zij een zak ongezouten
pinda's.
Elbert vraagt zich af of zij nu alle pinda's moeten gebruiken.
VolgensEster is dat niet nodig, een handvol pinda's is volgens haar ook voldoende om
het vetgehalte te onderzoeken.

2p 30 D Geef aan waarom Ester gelijk heeft.

Ester neemt een handvol pinda's en weegt deze af op een weegschaal.De massa van deze
pinda's is 26,3gram.
Jacomijn stampt de pinda's eerst goed fijn.De fijngestampte pinda's doet zij in een
erlenmeyer. Elbert voegt alcohol toe. Na voldoende schudden van de erlenmeyer is al het
vet opgelost in de alcohol.
De restanten van de pinda's kunnen gemakkelijk uit het mengsel worden verwijderd.
Daarna scheiden ze het vet en de alcohol door de alcohol te verdampen. Het vet blijft
over. Om de alcohol opnieuw te kunnen gebruiken, wordt de verdampte alcohol
opgevangen en door afkoeling weer vloeibaar gemaakt.
Hun werkwijze hebben zij in hun verslag schematisch weergegeven:

alcohol alcohol

t t
fijngestampte mengsel van pinda's,

pinda's scheidings- vet en alcohol scheidings- vet en alcohol scheidings- vet
methode 1 methode 2 methode 3

t
restant pinda's

3p 31 D Welke van de scheidingsmethoden adsorptie, destillatie, extractie en filtratie worden
toegepast?
Noteer je antwoord als volgt:
scheidingsmethode 1: .
scheidingsmethode 2: .
scheidingsmethode 3: .

Jacomijn weegt het vet dat ze hebben verkregen. De hoeveelheid vet is 10,7gram.

2p 32 D Bereken het massapercentage vet in pinda's.

Elbert zegt nu, dat het niet noodzakelijk was om het vet en de alcohol te scheiden.Want
ook zonder die scheiding had hij het massapercentage vet in de pinda's kunnen bepalen.

2p 33 D Geef aan hoe Elbert dan het massapercentage vet had kunnen bepalen.
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_ Geurballen

Geurballen of mottenballen bestaan uit para-dichloorbenzeen. Zij worden voornamelijk
gebruikt om te voorkomen dat de larven van de kleermot gaatjes in kleding maken.
Saloewa koopt een doosje geurballen. Op de verpakking leest zij de volgende gegevens:

Geurballen

50 geurballen

totaal 250gram
para-dichloorbenzeen

1p 34 D Wat is de betekenis van het pictogram?

Para-dichloorbenzeen is een vaste kristallijne stof.
Saloewa heeft een grote kast (inhoud 2,0m-') waarin zij haar kleren opbergt. In deze kast
legt zij drie geurballen neer als bescherming voor haar kleren. Saloewa ziet na verloop
van tijd de geurballen kleiner worden.
De stof gaat van de vaste fase naar de gasfase.

2p 35 •
A
B
C
0

E

F

Wat is de naam voor de overgang van de vaste fase naar de gasfase?
condenseren
rijpen
smelten
stollen
sublimeren
verdampen

Op een chemiekaart ziet Saloewa dat de MAC-waarde (Maximaal Aanvaardbare
Concentratie) van para-dichloorbenzeen 7,8 gram per m3 is.

4p 36 D Laat aan de hand van een berekening zien of de lucht in haar kast wel of niet schadelijk
voor haar gezondheid is,wanneer de drie geurballen zijn overgegaan naar de gasfase.

De larven van de kleermot verdragen geen zonlicht.Toch kiest Saloewa ervoor om haar
kleren in de (donkere) kast op te bergen in plaats van in het directe zonlicht. Saloewa
doet dit, omdat door zonlicht de kleuren kunnen verbleken.

2p 37. Door welk chemisch proces kunnen Saloewa's kleren verbleken?
A elektrolyse
B fotolyse
c fotosynthese
o thermolyse
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_ Atoomnummer 114

Bij een experiment heeft men kernen van plutoniumatomen (atoomnummer 94)
beschoten met kernen van een ander element. Men is erin geslaagd om de
plutoniumkernen te laten "versmelten" met de atoomkernen van dat andere element. De
nieuwe grote atoomkern die ontstond, bevat alle protonen van een plutoniumkern en alle
protonen van een kern van dat andere element. De nieuwe atomen hebben
atoomnummer 114.

1 p 38 0 Hoeveel protonen bevat zo'n kern waarmee plutonium beschoten is?

1 p 39 0 Geef het symbool van "dat andere element".

De nieuwe atoomkernen bij dit experiment hebben atoomnummer 114en een massa
van 289 u.
Bij een ander experiment heeft men atoomkernen gemaakt met atoomnummer 118en
een massa van 289 u.

2p 40 0 Leg uit dat een atoom met atoomnummer 118en massa 289 u en een atoom met
atoomnummer 114en massa 289 u geen isotopen van elkaar zijn.

_ Spiritus

In een spiritusfabriek wordt eerst alcohol gemaakt. Men voegt micro-organismen toe aan
een oplossing van glucose.Deze organismen zetten de glucose om in alcohol.Bij deze
reactie ontstaat ook een gas.

3p 41 0 Geef de reactievergelijking van de omzetting van glucose in alcohol.

1 p 42 0 Hoe noemt men het proces waarbij micro-organismen glucose omzetten in alcohol?

2p 43 •
A
B

C
D

2p 44 0

l::1rrnll

Uit de oplossingvan alcohol verwijdert men de micro-organismen.Daarna scheidt men
de alcohol van het water.
Om de alcohol ongeschikt voor consumptie te maken, voegt men een giftige stof toe. Men
lost er ook een blauwe kleurstof in op om goed zichtbaar te maken dat dit mengsel niet
gedronken mag worden. Deze oplossingwordt verkocht onder de naam spiritus.
Een leerling wil een proefje doen met spiritus,waarvoor hij eerst de blauwe kleurstof uit
de spiritus wil verwijderen door middel van adsorptie. Hiertoe voegt hij een stof toe aan
de spiritus.

Met welke van de volgende stoffen kan de blauwe kleurstof uit spiritus verwijderd
worden?
actieve koolstof
azijnzuur
kopersulfaat
lakmoes

Kan na het verwijderen van de blauwe kleurstof de spiritus veilig gedronken worden?
Geef een verklaring voor je antwoord.
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Examen VBO-MAVO-D
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Beroeps
Onderwijs
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Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 1

Woensdag 24 mei
13.30 –15.30 uur

N
at

u
u

rk
u

n
d

e

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg
of berekening gevraagd wordt, worden aan
het antwoord geen punten toegekend als deze
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt.

Geef niet meer antwoorden (redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen,
worden alleen de eerste twee in de
beoordeling meegeteld.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 24 en 25 is een
bijlage toegevoegd.
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���� Afkoelen
Jan en Gijs laten in een practicumles 200 gram water van 90 ºC afkoelen. Om de minuut
noteren ze de temperatuur. Daarna maken ze de grafiek van figuur 1.

figuur 1

2p 1 �� Leg uit waarom de grafiek in het begin sneller daalt dan later.

3p 2 �� Bereken uit de gegevens van de grafiek hoeveel warmte er in de eerste 10 minuten is
afgestaan.

���� Rijdende auto
Een auto rijdt over een recht stuk snelweg. Op de auto werken de vooruitdrijvende
kracht Fv en de totale tegenwerkende kracht Ft.
Over deze krachten worden twee uitspraken gedaan.

2p 3 � Welke van deze uitspraken is of zijn juist?
1 Tijdens rijden met constante snelheid geldt: Fv > Ft.
2 Als de auto sneller gaat rijden wordt Ft kleiner.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

De tegenwerkende kracht Ft bestaat uit diverse krachten.
2p 4 �� Geef de naam van twee krachten die de beweging tegenwerken.

temp.
in ˚C

tijd in minuten

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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���� Drogen van wasgoed
Bij een elektrische wasdroger bestaat het verwarmingselement uit vijf gelijke
weerstandsdraden. Zie figuur 2.

figuur 2

In deze wasdroger blaast een ventilator lucht, langs de weerstandsdraden, de trommel in.
Het verwarmingselement heeft een vermogen van 1840 W bij een spanning van 230 V.

4p 5 �� Bereken de weerstand van één draad van het verwarmingselement.

Op een gegeven moment brandt één van de draden van het verwarmingselement door.
2p 6 � Wat gebeurt daardoor met het vermogen van het verwarmingselement?

A Dat wordt nul.
B Dat wordt kleiner maar wordt niet nul.
C Niets, dat blijft gelijk.
D Dat wordt groter.

Bij reparatie blijkt dat de ventilator niet goed werkt.
Het doorbranden van de draad is daar het gevolg van.

1p 7 �� Waarom is door de slechte ventilator de weerstandsdraad te warm geworden?

Op een avond staat de wasdroger 75 minuten lang aan.
Het door de wasdroger opgenomen vermogen is daarbij gemiddeld 2000 W.
1 kWh kost ƒ 0,22.

3p 8 �� Bereken de kosten aan energie van de wasdroger op deze avond.

Bij deze droger wordt in de machine de waterdamp uit de vochtige lucht verwijderd en
via een leiding als water afgevoerd.

1p 9 �� Hoe heet de fase-overgang die daarbij heeft plaatsgevonden?

���� Vluchthelling
In de bergen kunnen de remmen van een vrachtauto zo heet worden dat ze weigeren.
Daarom wordt soms naast een lange dalende weg een vluchthelling aangelegd. Die
vluchthelling loopt steil omhoog de berg op die naast de weg ligt. Als de remmen
weigeren kan de chauffeur zijn vrachtauto deze helling opsturen zodat hij snel tot stilstand
komt. In figuur 3 zie je punt A. Daar rijdt een vrachtauto met 30 m/s de vluchthelling op.
De chauffeur geeft daarbij natuurlijk geen gas.

figuur 3

4p 10 �� Bereken de hoogte h van de vluchthelling die in dit geval zeker voldoende is om de
vrachtauto tot stilstand te brengen.

230V
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���� Gloeidraad
In een gloeilamp zit een gloeidraad, die in een spiraal is gewonden. Zie figuur 4.

figuur 4

Door de elektrische stroom die er doorheen gaat, wordt de gloeidraad verhit tot ongeveer
2500 ºC. Als de temperatuur lager is, geeft de lamp te weinig licht.

2p 11 �� Leg uit dat wolfraam een geschikt materiaal is voor de gloeidraad en koper niet.

2p 12 � Welke deeltjes verplaatsen zich door de gloeidraad als er een elektrische stroom loopt?
A alleen elektronen
B alleen ionen
C alleen neutronen
D alleen protonen
E zowel protonen als elektronen

Bij een bepaald type gloeilamp bestaat de gloeidraad uit een wolfraamdraad van 0,75 m
lengte. De oppervlakte van de doorsnede van de gloeidraad is 0,0030 mm2.

3p 13 �� Bereken de weerstand van de gloeidraad bij 293 K.

2p 14 � Wat gebeurt er met de weerstand van de gloeidraad als de lamp wordt ingeschakeld?
A De weerstand van de gloeidraad zal afnemen.
B Niets: de weerstand van de gloeidraad zal hetzelfde blijven.
C De weerstand van de gloeidraad zal toenemen.

steundraadtoevoerdraad
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���� Fotograferen
Claudette heeft een fototoestel, waarbij ze zelf het diafragma, de sluitertijd en de afstand
moet instellen.
In de dierentuin wil Claudette een tijger fotograferen. De tijger bevindt zich op enkele
meters afstand.
Het toestel is nog ingesteld op een zeer grote afstand. Claudette blijft op dezelfde plaats
staan en stelt het toestel op de juiste wijze in.

2p 15 � Welke afstand wordt daarbij vergroot?
A de afstand tussen de lens en de film
B de brandpuntsafstand van de lens
C de voorwerpsafstand

Er ontstaat nu op de film een scherp beeld van de tijger.
2p 16 � Dit beeld is

A reëel en omgekeerd.
B reëel en rechtopstaand.
C virtueel en omgekeerd.
D virtueel en rechtopstaand.

Het is in de kooi van de tijger vrij donker.
2p 17 � Welke aanpassingen in het fototoestel zijn mogelijk om de hoeveelheid licht op de film te

vergroten?

opening van het diafragma sluitertijd

A kleiner korter
B kleiner hetzelfde
C hetzelfde korter
D groter langer

In het algemeen heeft bij een juiste instelling van een fototoestel een lange sluitertijd een
nadeel.

2p 18 �� Leg uit welk nadeel een lange sluitertijd heeft.

���� Een spanningsmeter
Een spanningsmeter heeft twee meetbereiken. Zie figuur 5.

figuur 5

De wijzerstand kan dus twee betekenissen hebben afhankelijk van de aansluiting van de
meter.

2p 19 � Welke waarden geeft de wijzer aan?
A 8 V en 180 V
B 8 V en 190 V
C 9 V en 180 V
D 9 V en 190 V

300

15

200

10

100

5

0

0
-100

-5 V
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���� De koelvloeistoftester
Het water in het koelsysteem van een automotor mag niet bevriezen.
Daarom wordt ’s winters aan het water antivries toegevoegd. Het mengsel van water en
antivries noemen we de koelvloeistof. Om te bepalen of de koelvloeistof voldoende
bescherming biedt tegen bevriezing, wordt een koelvloeistoftester gebruikt.
Dit is een pipet waarin zich 4 bolletjes bevinden. De bolletjes zijn verschillend van
dichtheid. Ze hebben wel hetzelfde volume. Zie de figuren 6a, 6b, 6c en 6d.

figuur 6 a                                b                               c                                d

In figuur 6a zit er geen vloeistof in de koelvloeistoftester.
Het koelsysteem van de auto wordt ’s zomers met gewoon water gevuld.
Als dat water door de koelvloeistoftester wordt opgezogen, zakken alle bolletjes onderin.
Dit is weergegeven in figuur 6b.
Aan het water wordt ’s winters wat antivries toegevoegd. Na het opzuigen van het
mengsel ontstaat in de koelvloeistoftester de situatie van figuur 6c.
Over de dichtheid van de bolletjes worden twee uitspraken gedaan.

2p 20 � Welke van deze uitspraken is of zijn juist?
1 De dichtheid van alle bolletjes is groter dan die van water.
2 De dichtheid van bolletje 1 is groter dan die van de andere bolletjes.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

In figuur 6d zie je de situatie dat er nog meer antivries aan de koelvloeistof is toegevoegd.
Ook bolletje 2 gaat nu drijven.

2p 21 � Welk van de beide drijvende bolletjes ondervindt van de koelvloeistof de grootste
opwaartse kracht?

A bolletje 1
B bolletje 2
C Dat maakt geen verschil.

Over de dichtheid van antivries worden twee uitspraken gedaan.
2p 22 � Welke van deze uitspraken is of zijn juist?

1 De dichtheid van de toegevoegde antivries is groter dan de dichtheid van water.
2 De dichtheid van de koelvloeistof is groter als er meer antivries in zit.

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

2
3 4

2
3 4

1

11 2
3 4

1 2

3
4
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���� Vooruitkijkend echolood
Het is bij het varen belangrijk om op tijd gewaarschuwd te worden voor ondiepten en
obstakels. Tegenwoordig worden er echoloden ontwikkeld, die vooruit kijken.
Alle echoloden werken volgens hetzelfde principe: een transducer (zender + ontvanger)
die door de romp van een schip steekt, zendt een bundel signalen uit en ontvangt de
weerkaatste signalen.

2p 23 � Met wat voor soort signaal werkt een echolood?
A geluid
B licht
C α-straling

Het signaal wordt in een bundel schuin naar voren uitgezonden. Een volledig vlakke
bodem werkt voor deze bundel als een vlakke spiegel. Daardoor komt het signaal niet bij
het schip terug.

3p 24 �� Teken in de figuur op de bijlage het gebied waar het weerkaatste signaal terecht komt.
Geef dat gebied duidelijk aan.

Door obstakels die op de bodem liggen wordt het mogelijk dat het signaal wel weer wordt
opgevangen. Zo’n obstakel zou een door een vrachtschip verloren betonplaat kunnen zijn,
die in de bodem steekt.

1p 25 �� Teken in de figuur op de bijlage een vlakke betonplaat die een deel van het getekende
signaal rechtstreeks terugkaatst in de richting van de ontvanger in O. (Het signaal gaat zo
snel dat je de verplaatsing van het schip mag verwaarlozen.)

Het is van belang om het schip tijdig te laten stoppen voor een ondiepte. Zie figuur 7.

figuur 7

2p 26 � Welke van de volgende factoren heeft of hebben invloed op de tijd die nodig is om het
schip te laten stoppen?
1 de hoek α met de vertikale lijn waaronder de zender de bundel wegstraalt
2 de snelheid van het schip

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

Het echolood wordt nu recht naar beneden gericht.
4p 27 �� Leg uit hoe men de diepte onder O kan bepalen.

αO
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���� Een schakeling
Charlotte en Yuri maken tijdens een practicum de schakeling van figuur 8.

figuur 8

In de schakeling zijn twee weerstanden opgenomen.
2p 28 � Door welke weerstand loopt de grootste stroom?

A Door geen van beide: de stroom is even groot.
B Door de weerstand van 20 Ω .
C Door de weerstand van 60 Ω .
D Dat kun je niet nagaan omdat de spanning die de bron levert niet is gegeven.

In plaats van de twee weerstanden willen Charlotte en Yuri één andere weerstand R op de
spanningsbron aansluiten zodat de stroommeter evenveel blijft aanwijzen. Ze veranderen
niets aan de instelling van de spanningsbron.

2p 29 � Hoe groot moet de weerstand R zijn?
A 0,067 Ω
B 15      Ω
C 20      Ω
D 40      Ω
E 60      Ω
F 80      Ω
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���� Een Super Sonic Car
Lees het onderstaande krantenartikel.

artikel 1

artikel ontleend aan NRC-Handelsblad

Een voertuig doorbreekt de zogenaamde geluidsbarrière als dit voertuig sneller dan het
geluid gaat.

2p 30 �� Leg met behulp van een berekening uit of de „Thrust SSC” volgens de waarde uit het
informatiemateriaal de geluidsbarrière heeft doorbroken.

Het weigeren van de remparachute zorgde ervoor dat de recordpoging niet binnen het uur
herhaald kon worden.

2p 31 � Wat voor soort kracht had de remparachute moeten leveren?
A luchtweerstand
B normaalkracht
C opwaartse kracht
D rolweerstand
E zwaartekracht

ROTTERDAM – 
De Britse RAF-piloot Andy
Green claimt gisteren voor
het eerst met een auto de
geluidsbarrière te hebben
doorbroken. In de Black
Rock Desert van Nevada
haalde hij met zijn door
twee straalmotoren

aangedreven „Thrust SSC”
een topsnelheid van 1223
kilometer per uur. Omdat
zijn rem-parachute
weigerde kon hij zijn
recordpoging niet binnen
de vereiste 60 minuten
herhalen. 
De Thrust SSC (Super

Sonic Car) weegt 10 ton en
is uitgerust met twee
straalmotoren die het
voertuig in staat stellen
om in vier seconden vanuit
stilstand een snelheid van
161 kilometer per uur te
bereiken.
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���� Aardwarmte
Lees het artikel over aardwarmte.

artikel 2

artikel ontleend aan de Leeuwarder Courant

Uiteindelijk is het bovenstaande project niet uitgevoerd.

In het artikel blijkt een voordeel van het gebruik van aardwarmte en een nadeel van het
project in Heerenveen.

2p 32 �� Noem dit voordeel en dat nadeel.

Uit het artikel blijkt dat er grondwaterwinning plaatsvindt voor het benutten van
aardwarmte.

1p 33 �� Waarom is dit grondwater daarvoor nodig?

In het artikel worden twee manieren genoemd waarop „groene stroom” wordt geleverd.
1p 34 �� Noem nog een andere manier om „groene stroom” te produceren.

Het energiebedrijf NUON wijst in het artikel op vermindering van de uitstoot van
koolstofdioxide.

2p 35 � Op welk milieuprobleem heeft de uitstoot van koolstofdioxide vooral invloed?
A smogvorming
B toename van het broeikaseffect
C zure regen

In de tekst wordt gesproken over conventionele warmte-opwekking.
1p 36 �� Geef een voorbeeld van conventionele warmte-opwekking.

Een huishouden in Nederland heeft een gemiddelde warmtebehoefte van zo’n 6 ⋅107 kJ
per jaar. Stel je zo’n gemiddeld huishouden voor in het project in Heerenveen.

4p 37 �� Bereken hoeveel m3 aardgas er door dat huishouden per jaar voor verwarming zou
worden verbruikt, als het project was doorgegaan.

HEERENVEEN – In de warmte-behoefte in
de nieuwe wijk Skoatterwâld in Heerenveen
kan voor 90 procent worden voorzien met
aardwarmte. 
Uit berekeningen van energiebedrijf NUON
blijkt dat de resterende 10 procent – vooral
nodig tijdens piekuren – gehaald moet
worden uit gasgestookte ketels. 
Voor de energie die nodig is voor grond-

waterwinning zal „groene stroom” gebruikt
worden, afkomstig van bijvoorbeeld
windmolens of waterkracht-centrales elders
in het land.
Volgens NUON levert aardwarmte een grote
bijdrage aan de besparing van de uitstoot
van koolstofdioxide. Dat is een schadelijke
stof die bij conventionele warmte-
opwekking in het milieu terecht komt.

Aardwarmte voorziet in 90 procent
van de energie-behoefte
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nad001dfex.qxd  29-11-99  11:42  Pagina 10

Pagina: 840Voor 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).



���� Radioactief verval
1p 38 �� Wat is radioactief verval?

Er is een methode bedacht waarmee het verval van sommig radioactief afval versneld kan
worden. Dit gebeurt door beschieting met neutronen.

2p 39 � Wat is een neutron?
A een atoomkern
B een negatief geladen kerndeeltje
C een ongeladen kerndeeltje
D een positief geladen kerndeeltje

���� De fietscomputer
Een fietscomputer is een apparaat dat o.a. de afgelegde weg en de snelheid van een fiets
kan meten. Hiervoor zit een „voeler” op de voorvork gemonteerd. Op de spaak is een
„aangever” vastgemaakt. Zie figuur 9.

figuur 9

De voeler bestaat uit een spoel die verbonden is met de computer. Deze voeler geeft een
elektrisch signaal door aan de computer als de aangever voorbij komt.

2p 40 �� Leg uit hoe er een elektrisch signaal ontstaat als de aangever de voeler passeert.

Piet wil zo’n fietscomputer op zijn fiets monteren. Om de snelheid van de fiets te bepalen,
is het nodig dat de tijd tussen twee signalen gelijk is aan de omwentelingstijd van het wiel.
Piet vraagt zich af op welke plaats hij de aangever en de voeler daarvoor moet monteren.

2p 41 � Op welke plaats moet hij die onderdelen monteren?
A dicht bij de as
B bij het midden van de spaak
C dicht bij het ventiel
D Dat doet er niet toe: de tijd tussen twee signalen is steeds dezelfde.

Piet heeft zijn fietscomputer juist gemonteerd.
Tijdens het fietsen loopt de voorband van de fiets langzaam leeg. Piet rijdt door waarbij
de snelheidsmeter 27 km/h blijft aangeven.

2p 42 � Blijft Piet nu in werkelijkheid even snel rijden?
A Ja.
B Nee, Piet gaat steeds langzamer.
C Nee, Piet gaat steeds sneller.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende bladzijde.
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���� Kroonluchter
In een zaal kijkt Anne naar een kroonluchter met kaarsen. Zie figuur 10.

figuur 10

Tot haar verbazing bewegen de vlammetjes van de bovenste ring kaarsen onrustig alle
kanten op. De kaarsen van de onderste ring branden rustig, met de vlampunten recht
omhoog.

1p 43 �� Waarom branden alleen de bovenste kaarsjes onrustig?

000010 14 12
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Examen VBO-MAVO-D 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 

Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 4, 5, 13 en 37 
is een bijlage toegevoegd. 

2000 
Tijdvak 2 

Woensdag 21 juni 
13.30-15.30 uur 

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg 
of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Begin 
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- Een voorwerp 
Sanne en Tessa krijgen van hun docent een voorwerp. Het voorwerp heeft een 
onregelmatige vorm. Ze moeten er achter zien te komen van welk materiaal dat voorwerp 
is gemaakt. 
Ze gaan daartoe de massa en het volume van het voorwerp bepalen. 

2p 1 • Welke twee meetinstrumenten kunnen zij gebruikt hebben om de massa en het volume te 
bepalen? 

De massa blijkt 80,5 g te zijn en het volume 35 cm3. 

3p 2 • Laat door een berekening zien van welk materiaal dat voorwerp gemaakt kan zijn. 

- Het keukenkastje 
De sluiting van een kastje kan bestaan uit een magneetje, dat in het kastje is gemonteerd 
en een metalen plaatje dat op de binnenkant van het deurtje is vastgezet. Omdat dit 
plaatje door het magneetje wordt aangetrokken, blijft het deurtje goed dicht. 
Bij het kastje van Rob is het plaatje losgeraakt en zoek geraakt. Hij heeft stukjes 
aluminium en nikkel. 

2p 3 • Van welk(e) van deze metalen kan een nieuw plaatje gemaakt worden? 
A van geen van beide 
B alleen van aluminium 
c alleen van nikkel 
D Beide metalen zijn geschikt. 

- Wind 
Nederland ligt aan de Noordzee. 
De gemiddelde windsnelheid is dan ook behoorlijk groot. Dat maakt Nederland geschikt 
om elektrische energie op te wekken met windturbines. In de figuur op de bijlage zijn 
gemiddelde windsnelheden gegeven. 
De lijnen in deze figuur verbinden plaatsen met dezelfde gemiddelde windsnelheid. 

1 P 4 • Waarom is de gemiddelde windsnelheid in het binnenland kleiner dan in de kuststreek? 

2p 5 • Zet in de figuur op de bijlage een kruisje op die plek in Nederland waar de gemiddelde 
windsnelheid boven land het grootst is. 

Wind bezit bewegingsenergie. 
Van een bepaalde grote windturbine is bekend dat bij een windsnelheid van 10 mis iedere 
seconde 11-103 kg lucht de rotorbladen passeert. 

2p 6 • Hoe groot is de bewegingsenergie van deze hoeveelheid lucht? 
A 5,5·104 J 
B 11·104 J 
C 5,5 ·105 J 
D 11·105 J 
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figuur 1 

~ 

Als het harder gaat waaien, bezit de wind meer bewegingsenergie. 
Bij harde wind kan de turbine de aangevoerde energie niet goed meer verwerken. 
Om de turbine hiertegen te beschermen, is deze uitgerust met verstelbare rotorbladen die 
ervoor zorgen dat de werkende turbine niet al te snel gaat draaien. 
Bij te harde wind wordt de turbine stilgezet. 
Het vermogen dat de windturbine levert, is in figuur 1 uitgezet als functie van de 
windsnelheid. 
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2p 7 • Bij welke windsnelheid worden de rotorbladen voor het eerst versteld? 

figuur 2 

A bij 4,0 m/s 
B bij 12,0 m/s 
c bij 25,0 m/s 
D bij 26,0 m/s 

De hoeveelheid elektrische energie die de windturbine in een jaar kan leveren, hangt af 
van hoe vaak het waait en hoe hard het waait. Zo levert iedere windsnelheid zijn eigen 
bijdrage aan de totale energieopbrengst in een jaar. 
In figuur 2 is het gemiddelde aantal uren uitgezet dat een bepaalde windsnelheid in een 
jaar voorkomt op een bepaalde plaats. 
In deze figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat er gemiddeld 500 uur per jaar een wind waait 
met een snelheid tussen 10 m/s en 11 m/s. 

1000 
gemiddeld 
aantal uren 

per jaar 

t 
800 
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400 

200 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
----+- windsnelheid (m/s) 

4p 8 • Bereken met behulp van de figuren 1 en 2 de bijdrage aan de energieopbrengst in een 
jaar van wind met een snelheid tussen 13 m/s en 14 m/s. 
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- Een radiowalkman 
In een radiowalkman wordt één oplaadbare batterij van 1,2 V gebruikt. Deze batterij 
levert een vermogen van 0,15 W aan deze walkman. 

2p 9 • Hoe groot is de stroomsterkte die door de batterij wordt geleverd als deze walkman aan 

2p 10 

staat? 
A 0,13 A 
B 0,18A 
c 8,0 A 

• 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Als de batterij geheel is opgeladen zit er in deze batterij ongeveer 1 Wh ( = 3,6-103 J) aan 
energie. 
Hoe lang kan de walkman bij het geleverde vermogen van 0,15 W op deze hoeveelheid 
energie spelen? 
minder dan 1,5 uur 
tussen 1,5 uur en 3,5 uur 
tussen 3,5 uur en 5,5 uur 
tussen 5,5 uur en 7,5 uur 
tussen 7,5 uur en 9,5 uur 
meer dan 9,5 uur 

De nikkel-cadmium batterij wordt met een oplader in 12 uur geheel opgeladen met een 
gemiddelde stroom van 75 mA bij een gemiddelde spanning van 1,6 V. Dan zit er zoals 
reeds is meegedeeld 3600 J in. 

5p 11 • Bereken het rendement van dit opladen. 

Oplaadbare batterijen zijn goedkoper in het gebruik dan wegwerpbatterijen omdat ze 
door het hergebruik ongeveer 1000 keer zo lang meegaan. 

1 p 12 • Noem nog een ander voordeel van het gebruik van oplaadbare batterijen. 

- Scherp zien 
Je ooglens is een bolle lens. Het voorwerp dat je bekijkt, wordt op het netvlies 
geprojecteerd. Op de bijlage is het voorwerp voor de ooglens getekend. Deze tekening is 
niet op schaal. 

3p 13 • Geef in de figuur op de bijlage de plaats van het netvlies duidelijk aan. Teken daarvoor 

2p 14 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

000016 14 

eerst de plaats van het beeld. 

Als het voorwerp naar je toe beweegt, kun je het beeld nog steeds scherp zien. 
Waarom zie je het beeld nog scherp? 
De lens in het oog wordt naar achteren verplaatst. 
De lens in het oog wordt naar voren verplaatst. 
De lens in het oog wordt boller. 
De lens in het oog wordt platter. 
Het netvlies wordt naar achteren verplaatst. 
Het netvlies wordt naar voren verplaatst. 

4 
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-
figuur 3 

Een elektroscoop 
Een positief geladen staaf P wordt bij de knop Q van een ongeladen elektroscoop 
gehouden zonder dat er lading overspringt. 
De blaadjes R gaan uit elkaar staan. Zie figuur 3. 

~p Q 

R 

2p 15 • Hoe is het teken van de lading op knop Q en de blaadjes R? 

A 

B 

C 

"--' D -
figuur 4 

3p 16 • 

000016 14 

teken van Q 

negatief 
negatief 
positief 
positief 

Een theelichtje 

teken van R 

negatief 
positief 
negatief 
positief 

Ans wil het vermogen van een theelichtje (waxinelichtje) bepalen. Zie figuur 4. 

·, ' / /' 

1· ~1/ 
/2 " 

/; 
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Zij bepaalt daartoe de massa van het waxinelichtje en zij bepaalt hoe lang het lichtje brandt. 
De massa van de waxine in een nieuw lichtje is 15 g. Dit waxinelichtje blijkt 4,5 uur te 
branden. In een tabel vindt Ans dat de verbrandingswarmte van waxine 40 kJ/gis. 
Bereken uit deze gegevens het vermogen van het theelichtje. 
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- Draaimolen 

figuur 5 

Kai en Anne gaan naar de speeltuin. Kai vraagt zich af met welke snelheid hij Anne in de 
draaimolen rond kan draaien. Zie figuur 5. 

bron: Natuurkunde in balans, Educatief, 1989 

Anne zit eerst 2,5 m van de as net als punt P. Met alle macht krijgt Kai de molen 10 keer 
rond in 30 s. 

4p 17 • Bereken de snelheid in km/h waarmee Anne ronddraait. 

Anne zit daarna op plaats Q. Zie figuur 5. 
Kai weet ook nu de draaimolen 10 keer rond te krijgen in 30 s. 

2p 18 • Vergelijk het toerental en de omtreksnelheid van Anne in punt Q en punt P. 

figuur 6 

Het toerental in Q is De omtreksnelheid in Q is 

A kleiner 
B kleiner 
c gelijk 
D gelijk 
E groter 
F groter 

kleiner 
gelijk 
kleiner 
gelijk 
kleiner 
gelijk 

Anne voelt op haar zitje dat ze door de bocht gaat. Als ze zich niet goed vasthoudt, gaat 
ze schuiven op het gladde zitje. Stel dat Anne eenparig ronddraait. Van bovenaf gezien 
draait Anne tegen de wijzers van de klok in. Zie figuur 6. 

D 

B 

bovenaanzicht 
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2p 19 • In welke richting zal Anne tijdens het draaien over het zitje gaan schuiven als ze zich niet 
goed vasthoudt? 

A naar links in de richting A 
B naar achteren in de richting B 
c naar rechts in de richting C 
D naar voren in de richting D 

- Remmen 
Ronald gaat met een auto op vakantie. Zijn auto heeft in totaal een massa van 1,0-103 kg 
en heeft op een bepaald moment een snelheid van 15 m/s. Ronald moet remmen. De auto 
staat bij eenparig vertraagd remmen na 3,0 s stil. 

3p 20 • Bereken de grootte van de kracht, die de auto remt. 

Ronald rijdt 2x zo snel als voorheen. Daardoor wordt bij dezelfde remvertraging de 
remweg groter. 

2p 21 • Wat gebeurt er met de remweg bij een 2x zo grote snelheid? 
De remweg wordt 

A groter, maar nog niet 2x zo groot. 
B 2x zo groot. 
c meer dan 2x zo groot. 

,._~._ 
~ Oscilloscoop 

Joke doet proeven met een toongenerator en een oscilloscoop. 
Op de oscilloscoop ontstaat het beeld uit figuur 7. 

figuur 7 

l,·· 

De instelling van de oscilloscoop is 1 ms per hokje. 
2p 22 • Hoe groot is de trillingstijd van het signaal? 

A 0,0033 S 

B 0,030 S 

C 0,3 s 
D 3,3 S 
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- Geluidssnelheid meten 

figuur 8 

Anouk, Frits en Gerrit bladeren in een oud natuurkundeboek. Ze ontdekken een proef 
om de snelheid van het geluid op een eenvoudige manier te meten. Ze gaan die proef 
doen in een weiland. Zie figuur 8. 

bron: de natuurkunde van 't vrije veld, thieme 

Bij de proef laten zij een lat met een wit stuk karton eraan heen en weer slingeren. 
Gerrit laat de slinger los. Frits slaat twee latten op elkaar als de slinger de uiterste stand 
aan zijn kant bereikt. Anouk kijkt naar Frits en Gerrit net zoals jij als lezer. 
Anouk moet nu zover van de boom lopen tot ze het geluid van de klap van de latten pas 
hoort als ze de slinger weer in de uiterste stand bij Gerrit ziet. Het geluid legt dus de 
afstand tot Anouk in dezelfde tijd af als de tijd die de slinger nodig heeft om van Frits 
naar Gerrit te gaan. 
Door de afstand van Anouk tot de boom en de slingertijd te meten kunnen ze de 
geluidssnelheid uitrekenen. De tijd die het licht nodig heeft om de afstand tot Anouk af te 
leggen is te verwaarlozen. 

1 P 23 • Waarom is die tijd te verwaarlozen? 

Gerrit moet de lat van tijd tot tijd een zetje geven om hem aan de gang te houden. 
Dat zetje heeft geen invloed op de slingertijd als hij dat op het goede moment doet. 
Als Gerrit de slinger aan zijn lot overlaat, zal die na enige tijd stil hangen. De energie die 
de slinger had, lijkt verdwenen. 

2p 24 • Waarin is deze energie omgezet? 
A geluidsenergie 
B warmte 
c zwaarte-energie 

Anouk, Frits en Gerrit meten nauwkeurig de tijd die de lat nodig heeft om één keer heen 
en weer te slingeren. Deze slingertijd is 1,6 s. 

2p 25 • Beschrijf hoe ze de slingertijd nauwkeurig kunnen bepalen. 

tabel 1 

Nu Anouk, Frits en Gerrit de slingertijd hebben bepaald, kunnen ze de geluidssnelheid 
meten. Ze voeren de proef drie keer uit waarbij ze om beurten van de slinger weglopen. 
In tabel 1 zie je de meetresultaten. 

afstand tot 
slinger in m 

Anouk 259 
Frits 249 

Gerrit 252 

3p 26 • Bereken op grond van hun meetresultaten zo nauwkeurig mogelijk de geluidssnelheid. 
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- Noors aardgas 
Lees het onderstaande artikel. 

artikel Noorwegen slaat kooldioxide op 

2p 27 • 
A 

B 

C 

·~ 

figuur 9 

2p 28 • 
A 

B 

C 

000016 14 

Het Noorse staatsbedrijf voor olie
en gaswinning, Statoil, gaat vanaf 
eind deze maand proberen een 
miljoen ton kooldioxide op te slaan 
in gesteente een kilometer onder de 
Noordzee. Op die manier wil Statoil 
verhinderen dat het koolzuurgas in 
de atmosfeer verdwijnt, meldt 
New Scientist van 3 augustus. 

bron: de Volkskrant, 1996 

Het C02 is een bijproduct van de 
aardgaswinning in het Sleipner-veld. 
Het daar gewonnen aardgas bevat 
10 procent C02 wat ongebruikelijk 
veel is. De winning in Sleipner
West, een nieuw veld dat Statoil in 
exploitatie wil nemen, zou de 
kooldioxide-uitstoot van Noorwegen 
met 3 procent verhogen. 

Welk milieu-effect probeert Statoil te beperken? 
smogvorming 
toename van het broeikaseffect 
zure regen 

Bruggen 
Jochem bekijkt de tekeningen van twee verschillende bruggen. Zie figuur 9 voor een 
schematische tekening. 

, draaias 

contragewicht / ketting 

ophaalbrug 
draáias 

valbrug 

De massa van de brugdekken is even groot. Aan het uiteinde van de brug moeten de 
kettingen dus een even zwaar brugdek vasthouden als de brug net los is. Zie figuur 9. 
Bij welke brug is de spankracht in de kettingen dan het grootst? 
Bij geen van beide: die spankracht is even groot. 
bij de ophaalbrug 
bij de valbrug 
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- N.T.C.-weerstand 

figuur 10 

Voor een bepaalde N.T.C. is de weerstand als functie van de temperatuur uitgezet in 
figuur 10. 

100000 

R (Q.) 

t 10000 

1000 

100 

\ 

"' ~ 
"'-
~ --

~ r-------_ 
----------r---10 ------1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
--..temperatuur ('C) 

Je kunt een N.T.C. dus als thermometer gebruiken. 
1 P 29 • Bij welke temperatuur is de weerstand 100 Q? 

figuur 11 

2p 30 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

000016 14 

Een N.T.C. wordt gebruikt om de temperatuur van een vloeistof te meten. Dat gebeurt 
met de schakeling uit figuur 11. 

+ 
9,0V A 

De batterijspanning is 9,0 V. Bij een bepaalde temperatuur van de vloeistof waarin de 
N.T.C. is gedompeld, wijst de ampèremeter 2,0 mA aan. 
Hoe groot is in dat geval de weerstand van de N.T.C.? 
0,00022 Q 
0,018 Q 
0,22 Q 
4,5 Q 

18 Q 
4,5-103 Q 
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figuur 12 

2p 31 • 
~ -

figuur 13 

:Ji,' 
32 • 2p 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Het is lastig om steeds uit de stroomsterkte de weerstand te berekenen, en daarna de 
temperatuur af te lezen uit de grafiek. Daarom worden op de schaal van de stroommeter 
de bijbehorende temperaturen geschreven. 
In figuur 12 zie je de schaalverdeling van een stroommeter. 

Leg uit waar de hoge temperaturen op de schaalverdeling terecht komen, links bij kleine 
stroomsterkte of rechts bij grote stroomsterkte. 

Weerstand 
Bij een practicumproef schakelen Ans en José twee weerstanden in een stroomkring. 
Zie figuur 13. 

12,0 V 

+ -

4Q 

12 Q 

Ze vervangen deze twee weerstanden door één schuifweerstand. 
De schuifweerstand wordt zo ingesteld dat de stroommeter dezelfde waarde aangeeft als 
in de situatie van figuur 13. 
Op welke waarde is de schuifweerstand dan ingesteld? 
0,3 Q 

3 Q 
4 Q 

8 Q 
12 Q 

16 Q 

- De transformator 
2p 33 • Bij welke soort(en) spanning is de transformator toepasbaar? 

A alleen bij gelijkspanning 
B alleen bij wisselspanning 
c zowel bij gelijkspanning als wisselspanning 
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- Regenpan 
Lees de tekst over de regenpan. 

In figuur 14 is de pan in doorsnede getekend. 

figuur 14 
koud water 

deksel 

pan 

De fabrikant beweert dat de smaak van de groenten zo beter behouden blijft. 
2p 34 • Leg uit hoe de "regen" in de pan ontstaat. 

- Atomen 
Hieronder staan twee uitspraken over atomen. 

2p 35 • Welke van deze uitspraken is of zijn juist? 
J In ieder atoom is het aantal neutronen gelijk aan het aantal protonen. 
2 In ieder atoom is het aantal neutronen gelijk aan het aantal elektronen. 

A geen van beide 
B alleen 1 
c alleen 2 
D zowel 1 als 2 
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- Bij de tandarts 

figuur 15 

figuur 16 

De tandarts onderzoekt het gebit van zijn patiënten met behulp van een vlak spiegeltje. 
Zie figuur 15. 

spiegeltje 

Een speciale lamp zorgt ervoor dat er veel licht in de mond van de patiënt schijnt. 
In figuur 16 zie je dat op een foto. 

bron: Consumentengids, november 1994 

Om een voor hem hinderlijk natuurkundig verschijnsel te voorkomen maakt de tandarts 
het spiegeltje warm voor hij het gaat gebruiken. Dat voorkomt ook dat de patiënt schrikt 
door de aanraking met het koude metaal. 

2p 36 • Leg uit waarom een koud spiegeltje hinderlijk kan zijn voor het waarnemen door de 
tandarts. 

In de figuur op de bijlage zie je de evenwijdige lichtbundel, het spiegeltje en een tand van 
een patiënt schematisch weergegeven. Het spiegeltje wordt in deze situatie door de 
tandarts gebruikt om de tand extra te belichten. Hij laat hiervoor een deel van het licht 
van de bundel via het spiegeltje op de achterkant van de tand schijnen. 

4p 37 • Construeer in de figuur op de bijlage de teruggekaatste bundel en het deel van de tand 
dat via het spiegeltje extra belicht wordt. Geef dat deel duidelijk aan. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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- Twee pannen 
Mirjam heeft bij het koken de keuze uit twee pannen. 
Eén pan is van roestvrij staal en weegt 1,5 kg. De andere pan heeft dezelfde massa maar 
is van ijzer. 

2p 38 • Welke pan heeft de minste energie nodig om op te warmen van 20 °C tot 100 °C? 
A Geen van beide: die hoeveelheid energie is even groot. 
B de stalen pan 
c de ijzeren pan 

- Prisma 

figuur 17 

"Foto Prisma" heeft bij de naam een plaatje ontworpen. In dat plaatje is de loop van het 
licht door het prisma getekend. Zie figuur 17. 

Foto 
Prisma 

In de figuur is door ons de breking aan de beide grensvlakken aangegeven met 1 en 2. 
2p 39 • Welke van deze brekingen is of zijn juist getekend door "Foto Prisma"? 

A geen van beide 
B alleen 1 
c alleen 2 
o zowel 1 als 2 

- Een brillenglas 
Dirk vindt op straat een brillenglas. Hij voelt dat het een bolle lens is. 

2p 40 • Beschrijf een manier waarop Dirk de brandpuntafstand van deze lens kan bepalen. 

läiiMM 
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Bijlage bij de vragen 4, 5, 13 en 37 

Examen VBO-MAVO-D 2000 

Tijdvak 2 
Woensdag 21 juni 
13.30-15.30 uur 

Vraag 4 en 5 

. __ _,. 

gemiddelde windsnelheid op 
10 m hoogte in m/s 

Vraag 13 

\ ,, 
/ 

0 

Examennummer 

Naam 

- -/• 

' 

/ ,_, 
c' 

_,/ 

30 60 km 

+ (ooglens) 

F, 

1 Lees verder 
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- Bijlage bij de vragen 4, 5, 13 en 37 

Vraag 37 

spiegeltje 

000016 14A 2 
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Examen VBO-MAVO-D 

Voorbereidend 
Beroeps 
Onderwijs 

Middelbaar 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
Voor de uitwerking van de vragen 5, 13 en 34 is 
een bijlage toegevoegd. 

Tijdvak 2 
Dinsdag 22 juni 
13.30-15.30 uur 

Als bij een open vraag een verklaring, uitleg 
of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord geen punten toegekend als deze 
verklaring, uitleg of berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Begin 
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- Een straal door een lens 

figuur 1 

Bij een proefwerk moet Jasper tekenen hoe een lichtstraal door een negatieve lens wordt 
gebroken. 
In figuur 1 zie je het deel van het proefwerkpapier waarop zijn antwoord staat. 

Naam: Cijfer 

Vak: 

Datum: 

2p 1 • Heeft Jasper een goede lens getekend en de straal in de juiste richting gebroken? 

A 

B 

C 

D 

lens goed 

ja 
ja 
nee 
nee 

breking goed 

ja 
nee 
ja 
nee - De gaatjescamera 

figuur 2 

Joyce heeft zelf een gaatjescamera gemaakt. Ze heeft daartoe aan de open kant van een 
blik overtrekpapier geplakt en aan de andere kant in de bodem een gaatje gemaakt. 
In een donker vertrek zet ze een kaarsvlam voor het gaatje. Daardoor kan ze op het 
overtrekpapier het beeld van de kaarsvlam zien. Zie figuur 2. Deze figuur is op schaal. 

blik 

gaatje 

~ 

overtrekpapier 

~ 

Vergelijk de grootte en de stand van het beeld van de vlam met de vlam zelf. 
2p 2 • Het beeld van de kaarsvlam op het overtrekpapier is 

A kleiner dan de kaarsvlam en staat omgekeerd. 
B kleiner dan de kaarsvlam en staat rechtop. 
c groter dan de kaarsvlam en staat omgekeerd. 
D groter dan de kaarsvlam en staat rechtop. 
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- Veldwerk biologie 

figuur 3 

Biologen gebruiken bij hun veldwerk wel eens doorzichtige potjes. In de deksel ervan zit 
een bolle lens. 
In het potje wordt een beestje gedaan. Zie figuur 3. In figuur 4 zie je een tekening in 
doorsnede van deze situatie. 

bolle lens 
figuur 4 

Door de lens zie je een vergroot, rechtopstaand beeld van het beestje en het mm-papier op 
de bodem van het potje. Het beestje wordt scherp gezien. 

2p 3 • Vergelijk de brandpuntsafstand van de lens met de afstand van de lens tot het beestje. 

; 

V 

A Het beestje bevindt zich dichterbij dan het brandpunt. 
B Het beestje bevindt zich in het brandpunt. 
c Het beestje bevindt zich verder weg dan het brandpunt. 

4 • 
A 

B 

C 

D 

In figuur 5 is het vergrote beeld 
weergegeven van een ander beestje en de 
schaalverdeling. De bioloog wil weten hoe 
lang het beestje in werkelijkheid is. 
Hoe lang is het beestje in werkelijkheid? 
0,8cm 
1,4 cm 
1,7 cm 
2,2cm 

E 2,4 cm 

figuur 5 

900014 13 3 Lees verder 
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- Overzicht 
In de koffieruimte van een bioscoop wil de ober achter de balie de ruimte zo goed mogelijk 
overzien. Zie voor een plattegrond de figuur op de bijlage. 
Als de ober zich in punt P bevindt, kan hij direct of via de spiegel RS de ruimte inkijken. 

sp 5 • Geef in de figuur op de bijlage duidelijk aan welk deel van de ruimte de ober niet direct of 
door gebruik van de spiegel RS kan zien. 

- Opwaartse kracht 

figuur 6 

Gijs vult een bekerglas met water. Daarna doet hij er een pingpongbal en een grote glazen 
knikker in. De volumes van de pingpongbal en de knikker zijn gelijk. De pingpongbal blijft 
natuurlijk drijven, terwijl de knikker zinkt. Zie figuur 6. 

2p 6 • Welk voorwerp ondervindt de grootste opwaartse kracht van het water? 
A Geen van beide: de twee voorwerpen ondervinden een evengrote opwaartse kracht. 
B de knikker 
c de pingpongbal 

- Het schilderij 
Een schilderij kun je met een koord op verschillende manieren ophangen. Zie figuur 7. 

figuur 7 

2 

In figuur 7 is de zwaartekracht Fz op het schilderij getekend. 
2p 7 • In welke situatie is de spankracht in het koord het kleinst? 

A in situatie 1 
B in situatie 2 
c in geen van beide situaties: de spankracht is evengroot. 
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- lndedisco 
In een discotheek zit voor een grote lamp, die wit licht geeft, een draaiende schijf. In deze 
schijf zitten rode, groene en kleurloze glaasjes, waardoor de kleur van het licht in de disco 
verandert. 
Jaap en Hanneke zijn in die discotheek. 
Hanneke heeft een zwarte broek en een rode trui aan. 

2p 8 • Bij welke kleur(en) van het licht ziet Jaap de broek van Hanneke zwart en haar trui rood? 
A alleen bij rood licht 
B alleen bij wit licht 
c alleen bij groen licht 
D alleen bij rood licht en wit licht 
E alleen bij rood licht en groen licht 
F Bij alle drie kleuren ziet Jaap de broek zwart en de trui rood. 

- Aardlekschakelaar 

2p 9 • 
A 

B 

C 

~ 

figuur 8 

2p 10 • 

0!1 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

900014 13 

In een moderne huisinstallatie is een aantal voorzieningen voor beveiliging aangebracht. 
Eén daarvan is de aardlekschakelaar. 
Wanneer treedt een aardlekschakelaar in werking? 
als de aarddraad los raakt. 
bij een verschil tussen de stroomsterkte het huis in en het huis uit. 
bij overbelasting. 

Lampjes 
Een leerling speelt met zijn practicummateriaal en bouwt de schakeling van figuur 8. 

De schakelaar S1 is gesloten, S2 staat open. 
Hoeveel lampjes kunnen er in deze situatie branden? 
0 
2 
3 
4 
5 
7 

5 Lees verder 
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- Weerstand meten 
Bij een practicumproef hebben Annie en Bea de beschikking over een spanningsbron en 
een onbekende weerstand. Ze willen de grootte van deze weerstand meten. Ze gebruiken 
daarbij een stroommeter en een spanningsmeter. 

3p 11 • Teken het elektrische schema, dat nodig is om de weerstand op deze manier te meten. 

tabel 1 

2p 12 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

tabel 2 

Met een regelbare spanningsbron kunnen Annie en Bea de spanning veranderen van 
0 tot 12 V. 
Telkens noteren ze de bijbehorende stroomsterkte. De eerste meting die ze in hun tabel 
zetten is de onderstaande. 

spanning (V) stroomsterkte (mA) 

2,0 200 

Hoe groot is volgens deze meting de weerstand? 
0,010 Q 

0,10 Q 

0,40 Q 

10 Q 

100 Q 

400 Q 

Annie en Bea gaan verder met hun metingen om te zien of de weerstand bij hogere 
spanning en stroomsterkte verandert omdat de weerstand dan warmer wordt. Ze maken 
onderstaande tabel. 

spanning (V) 

2,0 
4,0 
6,0 
8,0 

10,0 
12,0 

stroomsterkte (mA) 

200 
400 
610 
800 
990 

1200 

2 P 13 • Leg door het tekenen van de grafiek in de figuur op de bijlage uit of je vindt dat de 
weerstand temperatuurafhankelijk is. Geef je conclusie onder de grafiek op de bijlage. 

- Een gloeilamp 
In looplampen gebruikt men soms gloeilampen die tegen een stootje kunnen. 
We veronderstellen dat men in zo'n lamp daarom de diameter (middellijn) van de 
gloeidraad 2 keer zo groot heeft gemaakt. 
We vergelijken nu een gewone lamp van 100 W met deze extra stevige lamp van 100 W, die 
dus een even grote weerstand heeft. 
Beide gloeidraden zijn van hetzelfde materiaal gemaakt. 

2 p 14 • De lengte van de gloeidraad van de extra stevige lamp is 
A 4 keer zo klein. 
B 2 keer zo klein. 
c evengroot. 
D 2 keer zo groot 
E 4 keer zo groot 
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- Een magneet helpt zoeken 

figuur 9 

~ 
2p 15 • 

A 

B 

C -
figuur 10 

2p 16 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

900014 13 

Op tafel liggen drie geverfde blokjes. 
Sevda weet dat er één blokje bij is van koper, één van nikkel en één van ijzer. 
Ze kan aan de blokjes niet zien waar ze van gemaakt zijn. Zie figuur 9. 

magneet 

Met behulp van een magneet kan Sevda van één blokje zeker zeggen waar het van 
gemaakt is. 
Welk van de blokjes is dat? 
het blokje koper 
het blokje nikkel 
het blokje ijzer 

Een drijvend stukje hout 
Marleen wil de dichtheid van een stukje hout bepalen. De massa van het stukje hout is 
30 gram. Marleen vult een maatglas met 50 cm3 water en laat het stukje hout in het water 
zakken. Zie figuur 10. 

cm3 cm3 
100 100 

90 90 

80 80 

70 70 

60 60 

50 50 

40 

30 

20 

10 

Marleen wil nu de dichtheid uitrekenen. 
Hoe groot is de dichtheid van het stukje hout? 
De dichtheid van dit stukje hout kun je zo niet bepalen. 
0,38 g/cm3 

0,60 g/cm3 

1,0 g/cm3 

1,7 g/cm3 

2,7 g/cm3 
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- Een waterkoker 

figuur 11 

figuur 12 

Bas en Rolf hebben een elektrische waterkoker gekocht. 
De waterkoker bestaat uit een voet van kunststof en een kan met een ingebouwde 
dompelaar. De voet is een hulpstuk waardoor je de kan kunt optillen zonder dat je de 
stekker uit het stopcontact hoeft te halen. Zie figuur 11. 

voet 

In de voet zit de aansluiting voor de dompelaar in de kan. 
In figuur 12 zie je de typeplaatjes van de voet en de kan van de waterkoker. Deze plaatjes 
zijn verschillend. 

TYPE AJ3 

220-240V 50/60Hz 
8,4 - 9,2A 
CAPACITV 1,5 LITERS 
Made in France 

N'Q/96 252 

TYPE AJ3 

220-240V 50/60Hz 
1850 - 2200W 
CAPACITV 1,5 LITERS 
Made in France 

N'Q/96 252 

4784959C F15116 423 • 4784959C F15116 423 • 
typeplaatje voet typeplaatje kan 

Op het ene typeplaatje staan onder andere gegevens over stromen; op het andere typeplaatje 
staan onder andere gegevens over vermogens. 
Rolf vraagt zich af of deze gegevens over stromen en vermogens op de typeplaatjes met 
elkaar kloppen. 

4p 17 • Laat met behulp van een berekening zien of deze gegevens op de plaatjes overeenkomen. 

Bas en Rolf kookten het water eerst op gas. Ze hebben de waterkoker gekocht omdat zij 
denken op die manier mee te helpen het broeikaseffect te beperken. 

2p 18 • Leg uit of je het hiermee eens bent. 

Rolf wil het rendement van de waterkoker bepalen bij het aan de kook brengen van water. 
Hij vult daartoe de kan tot het bovenste maatstreepje met kraanwater van 15°C. Dan zet 
hij de kan op het voetstuk en wacht tot het water aan de kook is. Dat duurt 5 minuten en 
40 seconden. Rolf neemt aan dat het vermogen van de waterkoker 1850 W is. 

5p 19 • Bereken het rendement van de waterkoker. 

900014 13 8 Lees verder 

Pagina: 867Voor 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).



- Luidspreker 
In figuur 13 zie je de vereenvoudigde 
afbeelding van een luidspreker. 
De spoel is op de conus vastgelijmd. 
Om de luidspreker te testen, sluit Maarten 
de spoel aan op een batterij. Op het 
moment dat de spoel contact maakt met de 
batterij ziet hij de conus even bewegen. 

2p 20 • Leg uit waarom de conus beweegt. 

Luidsprekers die geschikt zijn voor hoge 
tonen hebben een conus die zo licht 
mogelijk is. 

1 p 21 • Waarom is een lichte conus beter voor hoge 
tonen? 

2p 22 • 

900014 13 

De luidspreker is ook als microfoon te 
gebruiken. 
De geluidstrillingen laten dan de conus 
bewegen. 
Maarten vervangt de batterij door een 
spanningsmeter. 
Zie figuur 14. 
Tijdens het spreken in de conus ziet 
Maarten de spanningsmeter uitslaan. 
Leg uit waarom het bewegen van de conus 
de spanningsmeter laat uitslaan. 

figuur 13 

z 

figuur 14 

z 

9 Lees verder 

Pagina: 868Voor 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).



- Bepalen van de valversnelling 

figuur 15 

figuur 16 

Bij een proef met de tijdtikker wil Houman de valversnelling bepalen. Hij bevestigt 
daartoe een bolletje met een massa van 200 gaan een tikkerstrook. De strook laat hij 
vervolgens door de tijdtikker vallen. Zie figuur 15. 

figuur ontleend aan Scoop, Wolters-Noordhoff 

De tijd tussen 2 opeenvolgende tikken is 0,020 s. 
Houman knipt 2 stukjes van de tikkerstrook af. Eén stukje kort na het begin van de val en 
een stukje net voordat het bolletje op de grond viel. 
De twee stukjes zijn op ware grootte afgebeeld in figuur 16. 

A 

F 

B 

2p 23 • Welk punt van de papierstroken ging het eerst door de tijdtikker? 
A puntA 
B punt B 
c punt C 
D punt D 
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Tussen de middelste stippen Een F van de beide stukjes zaten 11 stippen. De meeste van 
die stippen zaten dus op een stuk strook dat er tussenuit is geknipt. 

2p 24 • Hoeveel tijd is er verlopen tussen het zetten van de stippen Een F? 
A 0,20 s 
B 0,22 s 
C 0,24 s 

De snelheid van de strook bij het zetten van stip E is gelijk aan de gemiddelde snelheid die 
de strook CD had. 

3p 25 • Bereken deze gemiddelde snelheid. 

Zoals je de snelheid in E hebt berekend, kun je ook de snelheid in F berekenen. 
Bij vraag 24 heb je de tijd tussen deze twee snelheden bepaald. Daaruit kun je nu g 
berekenen. 

1 P 26 • Met welke formule kun je g uitrekenen uit twee bekende snelheden en de bekende tijd 
ertussen? 

- Thermoskan 

~iguur17 

In een thermoskan kun je een drank lekker koel houden. Zo'n thermoskan bestaat van 
binnen uit een dubbelwandige glazen fles. Zie figuur 17. 

binnen glaswand 

koude vloeistof 

buiten glaswand 
(spiegelend) 

Tussen de beide wanden zit geen lucht: die ruimte is luchtledig. 
2p 27 • Welke vormen van warmte-overdracht worden door het verwijderen van de lucht beperkt? 

A alleen geleiding en straling 
B alleen geleiding en stroming 
c alleen straling en stroming 
D al deze drie vormen van warmte-overdracht 
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-

2p 28 • 

A 

B 

Verschillende kwikthermometers 
Anne Anne en Kim meten allebei de temperatuur figuur 1a 

van een vloeistof in een blikje. 100 

Anne heeft een kwikthermometer die tot 
100°C kan gaan. 
Kim heeft een kwikthermometer die maar 
tot 50°C kan gaan. 
Zie figuur 18. 
Beide thermometers wijzen dezelfde 
temperatuur van de vloeistof aan. 
Als Anne en Kim hun thermometers 
vergelijken, blijken die verschillend: op de 
thermometer van Kim is de afstand tussen 
de graadstrepen groter. Zie figuur 18. 
Over de wijze waarop de verschillende 
thermometers geconstrueerd kunnen zijn, 
worden twee uitspraken gedaan. 
Welke van deze uitspraken kan of kunnen juist zijn? 
1 De stijgbuis van de thermometer van Kim is nauwer. 
2 De thermometer van Kim heeft een groter reservoir met kwik. 
geen van beide 
alleen 1 

75 

50 

25 

Kim 

50 

25 

c alleen 2 
D zowel 1 als 2 

- Warmhoudplaatje 
In een restaurant gebruikt men warmhoudplaatjes. Deze plaatjes bestaan uit een plaat 
metaal op pootjes. Deze plaatjes worden elektrisch verwarmd, waarna ze op tafel worden 
gezet met de schalen met de gerechten erop. 
Een fabrikant van dergelijke plaatjes kan kiezen uit diverse metalen. Als afmetingen kiest 
hij: lengte 36 cm, breedte 20 cm en dikte 8,0 mm. 
Voor alle berekeningen laten we de pootjes buiten beschouwing. 
De fabrikant berekent de massa's die de plaatjes bij verschillende metalen zouden krijgen. 

3p 29 • Bereken jij nu eens de massa van zo'n warmhoudplaatje van nikkel. 

2p 30 • 
A 

B 

C 

D 

E 

F 

De warmhoudplaatjes worden verwarmd tot 80°C. 
Een bepaald plaatje koelt in 30 minuten af van 80°C tot 55°C. 
Van dat plaatje berekent iemand dat het daarbij 52 kJ aan warmte afstaat. 
Hoe groot is het gemiddelde vermogen dat het plaatje in die tijd heeft geleverd? 
0,029 W 

29 W 
35 W 
69 W 

1,7·103 W 
2,1·103 W 

We vergelijken een plaatje van nikkel en een plaatje van roestvrij staal met dezelfde 
afmetingen. 
Beide plaatjes koelen af van 80°C tot 55°C. 

3p 31 • Leg uit welk van deze plaatjes de meeste warmte afstaat. 
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- Energie op Vlieland 
Lees de tekst over de energievoorziening op het eiland Vlieland. 

tekst 1 Je VolL.sL.iea:n.1 

Vlieland \\Tordt 
volledig van 
alternatieve 
energie voorzien 
Van onze verslaggever 
Broer Scholtens 

AMSTERDAM 

Het energiebedrijf NUON wil Vlie
land volledig van stroom voorzien 
met alternatieve energiebronnen. 
Een plan daa(Voor is ingediend bij 
Burgemeester en Wethouders van 
het eiland. Het idee is de vier 
dieseleenheden die nu elektriciteit 

\"-' leveren binnen één à twee jaar te 
vervangeg 

2p 32 • Beschrijf op welke wijze een dieseleenheid op Vlieland elektrische energie produceert. 

Uit het krantenartikel blijkt, dat het NUON graag de dieselolie wil vervangen door een 
duurzame en milieuvriendelijke energiebron. 

2p 33 • Leg uit welke milieuvriendelijke energiebron je vooral geschikt vindt voor het eiland 
Vlieland. 

- Radioactiviteit 
In een laboratorium wordt gedurende enige tijd de activiteit van een radioactief preparaat 
gemeten. De resultaten van deze meting staan in tabel 3. 

tabel 3 tijd (minuten) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

activiteit (Bq) 720 450 285 180 110 

·~ P 34 • Teken in de figuur op de bijlage de grafiek bij deze meetgegevens. 

2p 35 • Bepaal of bereken de halveringstijd van het preparaat. 

5,0 

70 

2p 36 c Leg uit of de activiteit van dit preparaat na 10 minuten O Bq is geworden. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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- Een stroomstoot 
Lees het krantenartikeltje. 

tekst2 Man krijgt stroomstoot 
Van onze verslaggever 

ROOSENDAAL - Een man die aan het 
werk was bovenin het in aanbouw zijnde 
belastingkantoor aan het Mill Hillplein 
heeft gistermiddag 220 volt door zich 
heen gekregen. Hij is met verwondingen 
opgenomen in het ziekenhuis. 
uit het Brabants Nieuwsblad van 18-4-1996 

1 P 37 • Welke natuurkundige fout staat er in het krantenartikeltje? 

De grootte van de weerstand van de man hangt af van de omstandigheden. Neem aan dat 
de weerstand in dit geval 10 kQ was. 

2p 38 • Hoe groot was de stroomsterkte bij dit ongeluk? 
A 22mA 
B 45mA 
c 22 A 
D 45 A 
E 2,2·103 A 
F 2,2·106 A 

- Isoleren 
Yvonne heeft haar huis laten isoleren om de stookkosten te beperken. 
Op een warme dag vraagt Yvonne zich af of ze ook voordeel heeft van deze isolatie bij het 
koel houden van haar huis. 

2p 39 • Heeft de isolatie invloed op de temperatuur in het huis op deze warme dag? 
A Ja, het huis blijft koeler. 
B Ja, het huis wordt extra warm. 
c Nee, als het buiten warm is, heeft zo'n isolatie geen invloed. 

- Indebus 
Uit een onderzoek is gebleken dat buschauffeurs soms wegrijden, voordat alle passagiers 
op hun plaats zitten. Dit is voor deze passagiers niet ongevaarlijk. 

2p 40 • Leg uit waarom wegrijden, voordat de passagiers zitten, gevaarlijk is. 

i#@tw 
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Bijlage bij de vragen 5, 13 en 34 

Examen VBO-MAVO-D 1999 

Tijdvak 2 
Dinsdag 22 juni 
13.30-15.30 uur 

Vraag 5 

tafel met stoelen 

•P 

bovenaanzicht 

Examennummer 

Naam 

balie 
R 

spiegel 

s 
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Bijlage bij de vragen 5, 13 en 34 , 
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Bijlage bij de vragen 5, 13 en 34 
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