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	a. De lampjes in situatie 1 branden feller 
      dan de  lampjes in situatie 2.

	b. De lampjes in situatie 2 branden feller
      dan de lampjes in situatie 1.

	c. Er is geen verschil in lichtsterkte tussen situatie 1 en 2.

Thomas vindt het fijn om met techniek bezig te zijn.
Zo heeft hij al heel wat dingen zelf gemaakt. Nu wil hij zelf een lees-
lamp maken die 3 lampjes bevat. Hij wil daarvoor maar 1 batterij 
gebruiken, om het milieu niet te veel te belasten. De 3 lampjes wil 
hij zo fel mogelijk laten branden.   

Bij welke schakeling branden de lampjes het felst?

Situatie 1 Situatie 2
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	a. 9 roze, 4 blauwe en 4 groene

	b. 6 roze, 5 blauwe en 6 groene

	c. 3 roze, 2 blauwe en 12 groene

De Engelse wiskundige J.H. Conway had volgend
inpakprobleem. In een kist in de vorm van een kubus van 5 bij 5 bij 
5 eenheden passen precies 17 houten blokken. Die rechthoekige 
blokken zijn van drie verschillende soorten A (roze), B (groen) en C 
(blauw). Je ziet in de figuur de ontvouwing van de zijvlakken van 
dezelfde kubus. Zo zie je hoe de blokken in de kist passen. 

Hoeveel blokken van elke soort zijn er?



Jeugd Technologie Olympiade  vraag 3

Heb je al eens een fietsbel uit elkaar gehaald? Dan weet je wel dat 
er talrijke tandwielen op elkaar inwerken om de fietsbel te doen 
werken. Maar hoe werken tandwielen nu eigenlijk?

Welke tandwielen draaien dezelfde kant op? 

	a. A en B

	b. A en C

	c.  B en C
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	a.  ; - P

	b.  : - L

	c.  ; - (

In een sms of e-mail gebruik je een emoticon om aan 
te geven hoe je je voelt. Een emoticon bestaat uit een plaatje of 
een combinatie van lees- en lettertekens. De bekendste voorbeel-
den van een emoticon zijn smileys: gezichtjes die een bepaalde ge-
moedstoestand uitbeelden. Voorbeelden zijn een lachend gezicht-
je :-), een verbaasd gezichtje :-O en een knipogend gezichtje ;-). 

Met welke lees- en lettertekens vorm je een gezichtje dat knip-
oogt en zijn tong uitsteekt?
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	a. deur A

	b. deur B

	c. deur C

Om de hoeveelheid materiaal (staal) die nodig is om
een sluisdeur te maken te beperken, kan men het principe van de 
‘vorm van gelijke weerstand’ hanteren: elke balk neemt evenveel 
belasting (afkomstig van de waterdruk) op.  

Hoe moet een technisch tekenaar de sluisdeur dan tekenen ? 

deur A deur B deur C
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	a. Papa en mama hebben elk hun ring rond de vinger. In elke 
ring zit een ingebouwd muziekje dat gaat spelen wanneer het tijd 
is om op te staan. Het muziekje van papa is te horen om 7.30, maar 
dat van mama laat op zich wachten tot 9.30.
	b. Papa en mama hebben elk hun ring rond de vinger.  De wek-
ker stuurt trillingen naar de ring van de slaper die gewekt moet 
worden.  Papa voelt de trillingen om 7.30 en kan rustig opstaan. Bij 
mama gaat de ring pas om 9.30 trillen.
	c. De ringen blijven op de wekker. Als de wekker om 7.30 gaat 
rinkelen, dan moet papa zijn vinger even in zijn ring steken. De wek-
ker herkent de vingerafdruk van papa en weet nu dat papa wakker 
is en zal opstaan. Als mama haar vinger in papa’s ring steekt, dan 
blijft de wekker rinkelen. Op die manier lopen mama en papa niet 
het risico dat de één de wekker gaat afduwen als de ander eigenlijk 
moet opstaan.

Als de wekker ’s morgens rinkelt, dan zijn papa en mama 
wakker. Maar misschien kan mama nog een half uurtje langer blij-
ven liggen. De onderstaande wekker wekt alleen diegene die echt 
moet opstaan...
  

Hoe werkt deze Alarming Ring ? Stel je voor dat papa om 7.30 
wil opstaan, maar mama kan nog lekker tot 9.30 in bed blijven. 
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	a. Met zeep in het water is het nog gevaarlijker, 
  omdat zout het water meer geleidend maakt.

	b. Met zeep in het water maakt dat geen verschil, 
  het blijft even gevaarlijk.

	c. Met zeep in het water is het net minder gevaarlijk, 
  omdat zout er juist voor zorgt dat het water minder 
  geleidend is.

Veronderstel, Yoni neemt een bad terwijl Loise ernaast
haar haren droogt met een haardroger. Dit is levensgevaarlijk! Wa-
ter is immers een geleider voor elektrische stroom. 
 

Stel nu dat je zeep zou toevoegen aan het badwater, zou het 
dan nog gevaarlijker worden? Zou het water dan nog beter 
geleiden? Belangrijk om weten is dat zeep een zout is. 
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	a.  Mathias schommelt sneller dan Jonas.

	b. Jonas schommelt sneller dan Mathias.

	c. Ze schommelen beiden even snel.

Mathias en Jonas zitten elk op een schommel waarvan de touwen 
niet even lang zijn. Mathias zit op de schommel met het korte touw 
en weegt meer dan Jonas. Jonas zit op de schommel met het lang-
ste touw. Ze worden samen, vanop dezelfde hoogte, gestart door 
hun vader en zitten daarna stil. 

Hoe snel schommelen Mathias en Jonas?
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	a.  De bananenschil wordt verteerd door microben en wormen
  tot compost.

	b. De bananenschil droogt uit en verkruimelt tot compost. 

	c. De bananenschil wordt door knaagdieren in stukjes gebeten 
  en gemengd tot compost. 

De opa van Yaro heeft een compostvat in de tuin 
geplaatst. Opa vertelt Yaro dat hij zijn bananenschil vanaf nu in het 
compostvat moet doen en niet in de vuilniszak. De bananenschil 
zal in het compostvat samen met de rest van het keuken- en tuin-
afval worden omgezet in compost. De compost zal opa gebruiken 
om de groenten in de moestuin een goede bodem te geven. 

Wat gebeurt er met de bananenschil van Yaro in het compost-
vat? 
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	a.  Ja, door de poten van de driepikkel verder uit elkaar 
  te plaatsen. 

	b. Ja, door de poten van de driepikkel dichter bij elkaar 
  te plaatsen. 

	c. Neen, het maakt niet uit of de poten van de driepikkel 
  verder of dichter bij elkaar staan. 

Mijn broer Jesaia studeert voor landmeter. 
Als oefening meet hij hoe groot het weiland van opa is. Hij maakt 
hierbij gebruik van een meettoestel dat op een driepikkel staat. 
Ondertussen speel ik in het weiland met de hond van opa. Jesaia is 
bang dat de driepikkel met het meettoestel zal omvallen wanneer 
opa’s hond ertegen loopt.

Kan hij de driepikkel stabieler maken, zodat hij minder snel 
omvalt? 
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	a. 1 m

	b. 2 m

	c. 3 m

Lies verhuist samen met haar ouders naar een appartement. Ze 
moeten een aantal dozen naar boven hijsen. Dit doen ze met een 
katrollensysteem zoals hieronder weergegeven.

Als de doos die aan de onderste katrol hangt 1 m naar om-
hoog moet verplaatst te worden, hoeveel meter touw moet 
men dan in te halen ?
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	a. Voorwerpen met een grote massa en een klein volume 
  hebben meer kans om te blijven drijven dan voorwerpen
  met een kleine massa en éénzelfde klein volume.

	b. Voorwerpen met een kleine massa en een groot volume 
  hebben minder kans om te blijven drijven dan voorwerpen
  met een grote massa en éénzelfde groot volume.

	c. Voorwerpen met een grote massa en een groot volume 
  hebben meer kans om te blijven drijven dan voorwerpen
  met éénzelfde grote massa en een klein volume.

Bram gaat vaak naar zee. Hij ziet dan de grote 
oceaanschepen de haven van Zeebrugge binnenvaren. Hij vindt 
het fascinerend dat zulke grote schepen toch kunnen blijven drij-
ven terwijl een klein speldje zomaar naar de bodem zinkt. Hij heeft 
al meermaals zijn hersenen gepijnigd over dit probleem.

Welke uitspraak is juist?
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Ik kreeg een gloednieuw digitaal horloge voor mijn
verjaardag, zo’n supersonisch ding met heel veel knopjes. Als het 
winteruur echter naar zomeruur overschakelt, dan moet ik altijd 
weer op zoek naar de handleiding. Ik kan maar niet onthouden 
waarvoor al die knopjes dienen.

Tijd instellen
Houd de C-knop voor ongeveer drie seconden ingedrukt en druk dan nog eens op de C-knop. 
(Seconden knipperen). Een druk op de B-knop zet de seconden terug op nul.
1 x druk op A-knop: minuten knipperen. Druk op de B-knop om de gewenste minuten in te stellen.
2 x druk op A-knop: uren knipperen. Druk op de B-knop om de gewenste uren in te stellen.
3 x druk op A-knop: dagen knipperen. Druk op de B-knop om de gewenste datum in te stellen.
4 x druk op A-knop: maanden knipperen. Druk op de B-knop om de gewenste maand in te stellen.
5 x druk op A-knop: weekdagen knipperen. Druk op de B-knop om de gewenste weekdag in te stellen.
Een druk op de C-knop gedurende het instellen van de tijd en de tijd begint terug te lopen.

Winteruur wordt zomeruur. Op welke knoppen moet ik ach-
tereenvolgens drukken om mijn digitaal horloge van 10:58 
naar 11:58 te zetten ?

	a. C-C-A-A-B-C 

	b. C-C-A-B-B-C

	c. C-C-B-A-A-C

D

C

A

B
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	a. dicht bij de bout

	b. in het midden van de sleutel

	c. zo ver mogelijk van de bout vandaan

Papa is in de garage aan het werken. De band van de auto is lek en 
moet vervangen worden. Jij mag helpen. 
Om de band eraf te halen moet je eerst een krik plaatsen zodat de 
auto omhoog komt. Eenmaal de auto opgetild is, gaat de wieldop 
eraf en daar zitten enorme bouten die het wiel vastzetten. Deze 
moeten er natuurlijk af voor je het wiel kan vervangen. Papa zet er 
de grote sleutel op en begint te duwen. 

Waar kan hij de sleutel het beste vasthouden om de bouten er 
zo makkelijk mogelijk af te krijgen?
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	a. Als je trapt begint er een magneet te draaien in de nabijheid
  van een batterij. Hierdoor begint de batterij te werken en
  wekt elektriciteit op. 

	b. Als je trapt begint er een magneet te draaien in de nabijheid
  van een spoel met koperdraad. Hierdoor wordt elektriciteit
  opgewekt in de koperdraad.

	c. Als je trapt begint er een spoel met koperdraad en een 
  magneet te draaien. Hierdoor wordt elektriciteit opgewekt
  in de koperdraad.

In een elektriciteitscentrale zit een reuzegrote alternator.
Ook in een windmolen zit zo’n grote alternator. Deze alternator kan 
je vergelijken met de zogenaamde ‘dynamo’ op jouw fiets, maar 
dan natuurlijk veel groter. Daarmee kan je elektriciteit opwekken.  

Hoe werkt een fietsdynamo eigenlijk?  
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	a.  Tussen de kussens is er vrije ruimte. Op die manier kan er
  makkelijk lucht tussen de kussens stromen. Die lucht koelt je
  rug af. Daardoor heb je minder snel een bezwete rug.

	b. Die kussens zijn zacht. Als je je rugzak gaat aanspannen, 
  zorgen de kussens ervoor dat je een comfortabel gevoel
  hebt en dat de schouderriemen na een eindje niet gaan 
  snijden.

	c. De kussens zorgen ervoor dat het gewicht van de rugzak
  naar achter wordt verplaatst (verder van je rug vandaan). 
  Dat zorgt ervoor dat je minder snel rugpijn krijgt.

Robbe houdt van kamperen. Hij is nu op zoek naar een 
goede rugzak voor zijn reis naar de Ardennen in de volgende va-
kantie. Nogal wat rugzakken hebben op de achterzijde links en 
rechts een verticaal dik kussen.  Daardoor gaat de rugzak niet recht-
streeks tegen je rug ‘kleven’.

Wat is nu de bedoeling van die kussens ?
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	a. Het laadbakje met boter en het laadbakje met kurk. 

	b. Enkel het laadbakje met ijzer. 

	c.  Het laadbakje met ijzer en het laadbakje met zand. 

Je vult het laadbakje van je speelgoedkraan met 
verschillende materialen: zand, kurk, ijs, boter en ijzer. Elk van deze 
materialen heeft een soortelijk gewicht (massadichtheid): 

Materiaal Soortelijk gewicht in kg/dm³
IJzer 7,86
Zand 1,6
IJs 0,917
Boter 0,86
Kurk 0,2

Je kraan kan een laadbakje optillen gevuld met bevroren water. Als het 
laadbakje zwaarder is dan slaagt de kraan daar niet in.

Welk(e) van de gevulde laadbakjes kan de kraan niet optillen? 
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	a. bacteriën

	b. gisten

	c. zwammen

Het is moederdag. De mama van Indra en Timon is dol
op yoghurt. Samen met hun papa geven ze haar een yoghurtma-
chine cadeau om zelf lekkere yoghurt te maken. Yoghurt is een ge-
fermenteerd melkproduct: het is melk die verzuurd wordt door er 
een “yoghurtcultuur” aan toe te voegen. 

Waaruit bestaat die yoghurtcultuur?
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	a. Het extra waterlaagje zorgt ervoor dat je nog beter op het
  water drijft. 

	b. Het extra waterlaagje zorgt ervoor dat je lichaam niet gaat
  uitdrogen. Zwemmen is namelijk een heel inspannende
  sport, waarbij je heel veel zweet (maar dat merk je natuurlijk
  niet in het water).

	c. Het extra waterlaagje wordt door je lichaam opgewarmd.
  Daardoor blijft het binnenin je ‘wetsuit’ lekker warm. Je zou
  het dus een soort isolatie kunnen noemen tegen het koude
  water.

‘Wetsuit’ betekent ‘nat pak’. Een dergelijk ‘nat pak’ trek je 
aan als je in open water gaat zwemmen. Daardoor blijf je onder 
andere gemakkelijker drijven. Je zou kunnen denken dat je op 
die manier droog blijft en het natte gevoel lekker buiten het pak 
houdt. Maar dat klopt niet... Er sijpelt toch een kleine hoeveelheid 
water in het pak. Als je het pak uittrekt, ben je behoorlijk nat. Het is 
dus helemaal niet waterdicht en zo hoort het ook. 

Waarom is het belangrijk dat er in het pak toch een dun streep-
je water binnensijpelt ?
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	a. Ja

	b. Nee

	c. Dit kan niet berekend worden.

Op onderstaande foto zie je een dinosaurus. Wauw, 
wat een beest. Ze zijn echter uitgestorven. Men schat dat het ge-
wicht van de tyranosaurus rex ongeveer 8  ton bedroeg. Er waren 
toen nog geen mensen…
Stel dat zo een tyranosaurus rex met zijn lichaam op een grote le-
gertank zou gaan staan. De dinosaurus zou druk uitoefenen op de 
tank. Druk is het gewicht op een oppervlakte (in m2). De opper-
vlakte van de tank is 3 m2. De druk die je kan uitoefenen op de tank 
is 3000 kg per m2. We veronderstellen dat het volle gewicht mooi 
verdeeld is over het hele oppervlak van de tank.
 

Denk je dat de tank bestand is tegen de dinosaurus?


