Voorbeeldvragen VJSO

Vlaamse Junior STEM Olympiade - finale
Naast streepjescodes zie je de laatste jaren ook heel veel QR-codes
opduiken. Die kunnen veel meer informatie bevatten dan gewone
streepjescodes en zijn daarom heel interessant voor allerhande
toepassingen (zoals verkoop, informatieverstrekking, enz.).
Je ziet hieronder een aantal van die QR-codes.

Welke code zal meest informatie bevatten?






a. Code A
b. Code B
c. Code C
d. Code D

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde
Bij het schrijven van computerprogramma’s worden
dikwijls voorwaardelijke testen uitgevoerd.
Zo zijn de beweringen 4 < 5, −2 < 5, 8 = 8 en 12 > 5 allemaal waar
terwijl 9 < 8, 12 = 5 en 5 > 5 valse beweringen zijn.
Zo’n testen helpen je om een programmeercode te schrijven. Een
commando zal hierdoor wel of niet uitgevoerd worden.
Dit is een voorbeeld waarmee je een robot kunt besturen:

Wat gebeurt er als deze code uitgevoerd wordt?





a. De robot doet een dansje.
b. De robot zingt een liedje.
c. De robot doet een dansje en zingt een liedje.

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde
Jan is van plan om een mooie nieuwe wagen aan te kopen.
Hij gaat daarvoor naar de garage waarbij hij een folder meekrijgt
over de wagen die hij wil kopen.
In deze folder staat een foto van de wagen, samen met de afmetingen. Helaas ontbreken de eenheden.
Wat zou de juiste eenheid zijn van de getallen op de figuur?





a. Centimeter
b. Decimeter
c. Meter

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde
Om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan,
dragen we, op veel plaatsen, best een mondmasker.

Als je met iemand staat te praten en de afstand tussen jullie is
ongeveer 1,5 m, wat is dan de veiligste situatie om zeker zelf
niet besmet te geraken?





a. Situatie A
b. Situatie B
c. Situatie C

Vlaamse Junior STEM Olympiade - finale

De woning waarin Noor en Zeger wonen, is aangesloten op het waterdistributienetwerk. Om het verbruik te kunnen meten hangt in
hun woning een waterteller.
Hiernaast zie je twee metingen van hun watermeter, waarop de hoeveelheid
verbruikt water uitgedrukt
wordt in kubieke meter.

Hoeveel liter water hebben Noor en Zeger verbruikt in de
woning tussen de 1ste en de 2de meting?






a. Ongeveer 9000 liter
b. Ongeveer 9 liter
c. Ongeveer 0,9 liter
d. Ongeveer 0,009 liter

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde
Chemische moleculen zijn opgebouwd
uit bolvormige atomen. Hiernaast zie
je de molecule ijzer(III)oxide (met chemisch symbool FeO3).
De molecule bestaat uit 1 ijzeratoom
(Fe, bruine bolletje) en 3 zuurstofatomen (O, groene bolletjes).
Hieronder zie je de chemische structuur
van zwavelzuur dat de chemische formule H2SO4 heeft.
Welke kleur heeft het chemisch element zuurstof
(O, van oxygen) nu op de figuur?
Tip: In het voorbeeld heb je 1 Fe-atoom en 3 O-atomen, vandaar de
naam FeO3





a. Gele driehoek
b. Witte ster



c. Rood huisje

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde
Om een zwembad te verlichten worden er multicolorspots in de zwembadwand
ingebouwd, zoals je op de
foto kunt zien.
Op dit moment zou het
zwembad met wit licht verlicht worden, want rood +
groen + blauw = wit.
Dat kun je zien op wat men het additieve kleurschema noemt.
Als ik geel licht wil produceren, welke LEDs moeten er dan
branden?





a. Groen en blauw
b. Rood en groen
c. Rood en blauw

Vlaamse Junior STEM Olympiade - voorronde

De aarde draait continu in een ellipsvormige baan rond de zon,
net zoals de maan rond de aarde draait.

Weet je hoelang het duurt voor de aarde die baan
volledig rond de zon afgelegd heeft?





a. 1 dag
b. 1 maand
c. 1 jaar

Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden
Elektronica – Antwoord d
Net zoals bij een zwart-wit streepjescode wordt de
informatie bij een QR-code digitaal verpakt. Bij de
streepjescode is komt een zwart streepje overeen
met het getal 0, en een wit streepje met getal 1.
Op die manier is een streepjescode een opeenvolging van nulletjes
en eentjes (zoals bijvoorbeeld 11100011110111000011110), een
signaal dat door de computer verwerkt kan worden.
Uiteraard kun je meer info verstoppen in een code van 10 getallen
lang (000000000, 0000000001, …, 1111111111) dan in een code van
2 getallen lang (00, 01, 10 of 11).
Ook bij de QR-code is dat het geval, want elke vierkant vakje komt
ook overeen met ofwel 0 ofwel 1. Zo kun je van het voorbeeld
hiernaast een lange rij van 100 getallen maken, die meer info bevat
dan wat met een simpele streepjescode kan.
Hoe groter de resolutie (of het aantal vierkantjes) van de QR-code,
hoe meer info de code kan bevatten. Bijgevolg kan QR-code d meest
info bevatten.
Informatica – Antwoord b
In de code wordt de voorwaardelijke test '88<22' uitgevoerd.
Aangezien aan deze test niet voldaan wordt (de test is vals
want 88 is groter dan 22 in plaats van kleiner) zal de robot
geen dansje doen, maar een liedje zingen.
Technisch Tekenen – Antwoord c
Het gaat hier om een echte auto, waarvan de afmetingen op de figuur vermeld
staan. Zo’n auto is meestal ongeveer een kleine 2 meter breed en minder dan 2
meter hoog. Hier wordt dus gebruik gemaakt van de eenheid meter.
Er bestaan natuurlijk schaalmodellen die enkele decimeters groot zijn, en ook
speelgoedauto’s met afmetingen van enkele centimeters.

Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden
Biotechnologie – Antwoord a
Het gebruik van een mondmasker helpt tegen
besmettingen met het COVID-19 virus omdat de poriën in
de stof (dus de kleine gaatjes) die gebruikt wordt om zo’n
mondmasker te maken moeilijk vochtdruppeltjes doorlaat,
waarin de virussen zich kunnen bevinden.
Het kan echter niet uitgesloten worden dat toch een heel
klein beetje virus door zo’n masker heen geraakt, en
daarom is het veiligst als de twee sprekende mensen elk
een mondmasker dragen.
Bouwtechniek – Antwoord b
De watermeter is tussen de eerste en de tweede meting van 15,636 m³
veranderd naar 15,645 m³. Het waterverbruik bedraagt bijgevolg 0,009
m³ maar wordt hier in liter gevraagd.
Op de figuur zie je het
verband tussen een kubieke
meter (links, blauw), een
liter (geel, centraal) en een
milliliter (groen, rechts).
Een liter is een volumemaat
die overeenstemt met het
volume van een kubieke decimeter. Op de linkse figuur kunnen er in de hoogte 10 zo’n
kubieke decimeters gestapeld kunnen worden. Ook in de x- en y-richting (horizontaal en
verticaal) krijg je die factor 10, wat ertoe leidt dat er in 1 kubieke meter exact 1000 kubieke
decimeters, of liters passen.
1 m³ = 1000 liter, en bijgevolg is 0,009 m³ = 9 liter.
Chemie – Antwoord c
Uit een chemische formule kun je het aantal atomen van een bepaalde stof halen
door de index te bekijken. Zo bestaat een water-molecule, met chemisch symbool
H2O uit twee witte waterstofatomen (H) en één rood zuurstofatoom (O).
In deze vraag hebben we het over zwavelzuur, dat als chemische
formule H2SO4 heeft en dus bestaat uit 2 waterstofatomen (H, opnieuw
wit), 1 zwavelatoom (S, geel) en 4 zuurstofatomen (O, opnieuw rood).
Het juiste antwoord was daarom c, het rode huisje.

Vlaamse Junior STEM Olympiade - de antwoorden
Elektriciteit – Antwoord b
Zoals je op het kleurendiagram kan zien, krijg je door rood, groen en blauw te mixen wit licht.
Als je het blauw weglaat en enkel rood en groen combineert, krijg je geel.

Mechanica – Antwoord c
Elk van de drie tijdsperiodes die in de antwoorden vermeld worden, hebben
iets met de beweging van onze aarde te maken.
De aarde draait namelijk iedere dag rond
haar eigen as, wat zorgt voor het dagnacht verschijnsel.
De maan draait in 1 maand een volledig
toertje rond de aarde en de aarde draait
in 1 jaar een volledig toertje rond de zon.

