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Vraag 1 – Antwoord b 

Binaire cijfers bestaan uit allemaal nullen een eentjes… en 

vervangen voor de computer de decimale getallen die we gewoon 

zijn. 

Als je de omzetting voor 0110 maakt krijg je het volgende decimale 

getal: 

0110 = 0 × 2 × 2 × 2⏟      
8⏟        

0

+ 1 × 2 × 2⏟  
4⏟      

4

+ 1 × 2⏟  
2

+ 0 

⟹ 0110𝐵𝐼𝑁𝐴𝐼𝑅 = 6𝐷𝐸𝐶𝐼𝑀𝐴𝐴𝐿 

 

Vraag 2 – Antwoord a  

Uiteraard bepaalt enkel de moeite die je GSM-toestel moet doen om contact te leggen met een 

communicatiemast de mate waarin de batterij energie verbruikt. Externe factoren zoals de manier 

waarop je beweegt en de zuurstofproductie zijn niet van belang.  

Een GSM legt geen rechtstreeks contact met satellieten, behalve als de GPS-applicatie gebruikt 

wordt. Dit is hier niet vermeld, waardoor deze optie wegvalt als mogelijk antwoord.  

 

Vraag 3 – Antwoord b 

Bij een serieschakeling stroomt de elektriciteit van de 1e 

lamp via de 2e lamp tot de 3e lamp, om vervolgens naar 

de stroombron terug te keren. Als de stroomkring door 

een defect in de 2e lamp onderbroken is, kan de stroom 

daar niet verder, en zal er ook geen stroom meer 

doorheen lamp 1 en 3 kunnen stromen.  

Bij een parallelschakeling kan de stroom wel rechtstreeks 

via lamp 1 en lamp 3 terugstromen naar de stroombron.  

Je kunt een serieschakeling vergelijken met een straat 

met 1 rijstrook (rechts), die versperd wordt door een 

defecte wagen. Je kan onmogelijk passeren. Op een 

snelweg waar de middelste rijstrook versperd is door een defecte wagen kan nog steeds verkeer 

passeren langs rijstrook 1 en 3.  

 

 



Vraag 4 – Antwoord a 

Ijs heeft een smelttemperatuur van 0°C. Dat betekent dat het bij een 

hogere temperatuur niet langer ijs is, maar vloeibaar water. Je ziet dit op de 

grafiek hiernaast. Bij 100°C gaat vloeibaar water over naar waterdamp, het 

water kookt.  

Ook chocolade, dat een mengsel van verschillende stoffen is, heeft een gelijkaardig smelt- en 

kookverloop. Om er voor te zorgen dat chocolade niet smelt, moet je er dus voor zorgen dat de 

temperatuur onder het smeltpunt van de chocolade blijft. Dat kan door de chocolade koel te houden, 

of door het smeltpunt van het chocolademengsel door één of andere methode hoger te krijgen.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

Bij optie a heeft het tandwiel aan de pedalen ongeveer 40 

tandjes, terwijl het tandwiel achteraan (dat het wiel aandrijft) 

ongeveer 20 tandjes heeft. Dat betekent dat 1 keer de 

pedalen rond draaien er voor zal zorgen dat het achterste 

tandwiel 2 volledige toertjes zal ronddraaien. Het wiel zal dus 

2 volledige omwentelingen gedaan hebben, en dus zal de fiets een grote afstand afgelegd hebben. Bij 

optie b en d zijn het aantal tanden vooraan en achteraan gelijk, wat betekent dat 1 omwenteling aan 

de pedaalas zal overeenstemmen met 1 omwenteling van het wiel. Bij optie c is het omgekeerde 

waar als bij optie a, want 1 omwenteling aan de pedaalas, zal slechts een halve wielomwenteling tot 

gevolg hebben. Dus zal je rap met de beentjes moeten draaien om een grote afstand af te leggen.  

 

Vraag 6 – Antwoord b 

Om te weten welk tunneltraject het vlugst afgelegd wordt 

moeten we rekenen. We vinden… 

Traject A: 

24𝑘𝑚

12𝑘𝑚 𝑢⁄
+
24𝑘𝑚

4𝑘𝑚 𝑢⁄
+

24𝑘𝑚

12𝑘𝑚 𝑢⁄
= 2𝑢 + 6𝑢 + 2𝑢 = 10𝑢 

Traject B: 

24𝑘𝑚

8𝑘𝑚 𝑢⁄
+
24𝑘𝑚

8𝑘𝑚 𝑢⁄
+
24𝑘𝑚

8𝑘𝑚 𝑢⁄
= 3𝑢 + 3𝑢 + 3𝑢 = 9𝑢 

Traject C: 

24𝑘𝑚

6𝑘𝑚 𝑢⁄
+

24𝑘𝑚

12𝑘𝑚 𝑢⁄
+
24𝑘𝑚

6𝑘𝑚 𝑢⁄
= 4𝑢 + 2𝑢 + 4𝑢 = 10𝑢 

Traject B is dus het vlugst. 

 



Vraag 7 – Antwoord c 

Plastic is, zoals in de vraag gezegd wordt, 

heel erg bestand tegen de 

natuurelementen. Het duurt maar liefst 

450 tot 500 jaar om plastic in zee af te 

breken. Dus stelling c is de verkeerde 

stelling.  

 

Vraag 8 – Antwoord c  

De afstand tussen het balletje en de 

schaduw eronder (aangeduid met de rode 

pijlen) is een maat voor de hoogte waarop het balletje zich bevindt.  

Daarnaast wordt de hoogte ook nog bepaald door de plaats ten 

opzichte van het raster. Zo zal bal D in echte afmetingen 

beduidend groter zijn dan bal B, omdat bal D zich achteraan op 

het rooster bevindt (zie groene pijl). Maar bol D ligt duidelijk op 

de grond. Bol A en C bevinden zich ongeveer even ver 

achteraan, maar aangezien de afstand tussen bol C en haar 

schaduw veel groter is dan bij bol A, mogen we besluiten dat bol C 

zich op dit ogenblik het hoogst bevindt. Bol B bevindt zich vooraan 

op het rooster, en dus redelijk laag ten opzichte van het grondvlak.  

 

Vraag 9 – Antwoord c 

Van de gegeven code zie je hiernaast het blokkenschema.  

Het correct antwoord is 6.  

 

Vraag 10 – Antwoord b 

Een microprocessor is een digitale component, die intern met 

nulletjes en eentjes werkt. Om signalen te transporteren van de 

microprocessor naar de omgeving (en omgekeerd) wordt die 0 of 1 

omgevormd naar een elektrische spanning, zoals in optie b 

aangegeven wordt. Die spanning hoeft niet noodzakelijk exact 1V te 

zijn, maar kan net zo goed 3V te bedragen. De spanning wordt via 

de geleidende baantjes over de printplaat naar de correct plaats 

overgebracht.  

 

 

 



Vraag 11 – Antwoord b 

De aarding verbindt het elektrische toestel met een aardingslus die in de 

grond rondom het gebouw zit. Ze zorgt er voor dat er geen extreme 

spanningsverschillen tussen het elektrische toestel en de omgeving kunnen 

optreden, om op die manier elektrocutie te vermijden. Het correct antwoord 

is dus b.  

Vraag 12 – Antwoord b 

Gistmoleculen zien eruit zoals op de foto links, 

die met een microscoop getrokken is. Zo’n 

gistmolecule zal in het deeg door de opwarming 

een chemisch proces ondergaan, waardoor het 

koolzuurgas produceert. Dat gas nestelt zich 

tegen de rest van het deeg en duwt dat deeg uit 

elkaar… Er worden als het ware kleine 

koolzuurgasballonnetjes gevormd, die ervoor 

zorgen dat het volume van het deeg groter 

wordt, waardoor de wafel dikker en luchtiger wordt. Diezelfde gist zal er bijvoorbeeld ook voor 

zorgen dat er koolzuurgas ontstaat bij het brouwen van bier en champagne. 

 

Vraag 13 – Antwoord b 

Elk been wordt door een bungeetouw terug naar boven getrokken. Bijgevolg zal elk touw als het 

ware maar de helft van de totale massa van Eline moeten tegenhouden. Daarom zal Eline minder 

diep naar beneden vallen als 2 bungeetouwen naast elkaar gebruikt zouden worden. Let wel op: als 

je de twee bungeetouwen achter elkaar zou hangen (dus je maakt er 1 langer touw van), dan zou 

Eline wel dieper vallen dan voorheen.  

 

Vraag 14 – Antwoord b 

De zon staat in het Noordelijk halfrond ’s morgens op in 

het oosten, en draait daarna via het zuiden naar het 

westen, waar ze ’s avonds ondergaat. Als de tuin naar 

het zuiden gericht is, dan zal de tuin in de zon liggen als 

de zon zich ook in het zuiden bevindt, wat in het midden 

van de dag het geval is. Dus het antwoord is om 12 uur ’s 

middags.  

Eigenlijk was deze vraag niet volledig. Moest Quinten op het zuidelijke halfrond wonen, in Zuid-Afrika 

bijvoorbeeld, dan bevindt de zon zich ’s middags niet in het zuiden, maar in het noorden. Dan zou de 

tuin zich in de schaduw van het huis bevinden. Daar zou het in de vooravond (rond 16u) het leukst 

zijn in de tuin, omdat er aan de westzijde van het huis geen omheining staat (die ’s morgens voor 

schaduw zou zorgen).  

 



Vraag 15 – Antwoord c 

Op afbeelding A zie je dat dit kindje slechts 1 vingertje heeft, wat duidelijk wijst 

op oligodactylie. Afbeelding B toont 8 teentjes per voet, dus zie je hier 

polydactylie. Op afbeelding C zie je enkele heel brede vingers, waarbij enkele 

vingers met elkaar vergroeid zijn, dus dit is een voorbeeld van syndactylie. 

Antwoord c is dus correct.  

 

Vraag 16 – Antwoord a 

De laserstraal valt op de eerste spiegel () in onder een hoek van ongeveer 45°, en zal dus onder 

diezelfde hoek weerkaatsen. De gereflecteerde straal maakt daarom ongeveer een rechte hoek met 

de oorspronkelijke straal. De straal gaat dus recht naar beneden en valt daar opnieuw onder 45° in 

op de spiegel (), waardoor ook daar de reflectiehoek 45° graden bedraagt. Het licht vliegt 

horizontaal naar de derde spiegel, om daar loodrecht in te vallen, en gewoon terug te kaatsen van 

waar hij komt (). De lichtstraal vliegt dus terug via spiegel  en spiegel  tot hij in zone A terecht 

komt.  

Indien de laserpointer exact horizontaal gericht worden (wat hier op de figuur niet 100% het geval 

is), dan zou de laserstraal bij een perfect uitlijning van de spiegels terug op dezelfde plaats in de 

pointer naar binnen schijnen. De kleine afwijking ten opzichte van deze horizontale positie zal er voor 

zorgen dat de teruggekaatste straal net naast de pointer zal vliegen, om in zone A terecht te komen. 

  


