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	a. 5

	b. 6

	c. 7

	d. 110

Lisa is verzot op computerspelletjes, 
maar ze begrijpt niet goed hoe een 
computer berekeningen uitvoert. 
Een computer gebruikt namelijk 
andere getallen dan de mens. 
Wij gebruiken de cijfers 0 tot en 
met 9 en elke plaats die de cijfers 
naar links opschuiven betekent 
dat we de waarde met 10 moeten 
vermenigvuldigen. Zo betekent 953 
dat we 3 moeten optellen bij 5x10 
en 9x10x10. Dus 3 + 50 + 900.

Een computer gebruikt enkel de 
cijfers 0 en 1. Elke plaats die de 
getallen daar naar links opschuiven, betekent dat we de waarde 
met 2 moeten vermenigvuldigen. 

Dus 10 betekent voor een computer 0 + 1x2 = 2, en 11 betekent 
voor de computer 1 + 1x2 = 3. 

Als de computer 0110 gebruikt, 
hoeveel is dat dan in mensentaal? 
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	a. Sieben is verder van de meest nabije gsm-mast verwijderd.  
  Zijn gsm moet heel veel energie verbruiken om contact te
  houden met die masten.

	b. Sieben stapt veel meer in de bossen en hoe rapper je 
  beweegt, hoe sneller de batterij leeg geraakt.

	c. De bomen produceren zuurstof, wat de batterij leeg laat 
  lopen.

	d. De bomen zorgen ervoor dat de gsm geen informatie van
  satellieten die rond de aarde zweven kan ontvangen. 
  Hierdoor probeert de gsm telkens opnieuw contact te 
  leggen, wat enorm veel energie kost.

Sieben merkt op zijn vakantie in de bossen van de 
Ardennen dat de batterij van zijn gsm veel sneller leeg gaat dan 
wanneer hij in de stad rondstapt.

Waarom zal de batterij in de bossen veel sneller leeg zijn?
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Seppe maakt een serie- en een parallelschakeling 
met lampen. Bij een serieschakeling loopt de elektrische stroom 
doorheen lamp 1 naar lamp 2 en dan naar lamp 3, voor ze terug 
naar de stroombron terugkeert (wordt voorgesteld door een dub-
bel streepje). Bij een parallelschakeling loopt de elektrische stroom 
door 3 afzonderlijke leidingen naar respectievelijk lamp 1, 2 en 3, 
vooraleer hij terugkeert naar de stroombron. 

Als plots een fout optreedt, waardoor zowel bij de parallel-
schakeling als de serieschakeling lamp 2 defect gaat, waar zul-
len lamp 1 en lamp 3 dan wel nog oplichten?

	a. Bij de serieschakeling

	b. Bij de parallelschakeling

	c.  Bij allebei de schakelingen

	d.  Bij geen enkele van de schakelingen
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	a.  Hij heeft stoffen toegevoegd die het smeltpunt verhogen.

	b.  Hij heeft ijs toegevoegd aan de chocolade.

	c.  Hij heeft stoffen toegevoegd die het smeltpunt verlagen.

	d.  Hij heeft de chocolade blinkend gemaakt door aluminium-
  folie in de chocolade te verwerken, zodat ze de warmte van 
  de omgeving reflecteert.

Lust jij ook chocolade, net zoals Khiye Ines? Ze leerde
in de les dat chocolade onder andere bestaat uit vetten, suiker en 
cacao-poeder.

Recent heeft Frederik in een chemisch laboratorium chocolade 
gemaakt die minder snel slap wordt als het warm is…

Hoe heeft Frederik dat voor elkaar gekregen?
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	a. Tandwiel vooraan = groot, tandwiel achteraan = klein

	b. Tandwiel vooraan = klein, tandwiel achteraan = klein

	c. Tandwiel vooraan = klein, tandwiel achteraan = groot

	d. Tandwiel vooraan = groot, tandwiel achteraan = groot

Robin rijdt graag met de fiets. Nu rijdt hij op een straat die bergaf 
gaat. Hij zou zijn versnellingen willen veranderen zodat hij met 
weinig trappen zijn wielen vlug kan laten draaien. Hij kan dat doen 
door te schakelen tussen een aantal verschillende tandwielen 
vooraan en achteraan. 

Op dat moment moet hij zelf minder toertjes draaien, maar zal hij 
wel hard moeten duwen!

Hoe moet Robin de ketting leggen?

a b

c
d
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	a.  Via traject A

	b. Via traject B

	c. Via traject C

	d. De drie trajecten zijn even snel.

Samuel is architect bij een groot bedrijf dat 2 gebouwen 
heeft die 72 km van elkaar verwijderd staan. Omdat er veel 
bulldozers en kranen van het ene gebouw naar het andere moeten 
rijden, beslist de baas om een tunnel te bouwen.

Samuel moet kiezen tussen 3 mogelijke tunnels die uit verschil-
lende stukken bestaan, met verschillende maximumsnelheden, 
afhankelijk van het type ondergrond. Elk tunneldeel is 24 km lang.

Via welk tunneltraject komen de machines het snelste op hun 
bestemming aan? 
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	a. Eva zei dat de eendjes waardevol zijn voor wetenschappelijk 
  onderzoek over de zeestromingen.

	b. Eva zei dat de eendjes aantonen wat er met plastic gebeurt
  eenmaal het in de zee terecht komt. 

	c. Eva zei dat de eendjes die niet vlug aanspoelen, na enkele
  jaren oplossen in de zee.

	d. Eva zei dat de eendjes ook in de Noordzee terecht kunnen
  komen, omdat alle zeeën en oceanen met elkaar verbonden 
  zijn.

In 1992 sloeg in de Stille Oceaan tijdens een storm 
een transportcontainer overboord, waarin 29.000 plastic eendjes 
vervoerd werden. Het plastic dat voor deze eendjes gebruikt werd 
is zeer bestand tegen de natuurelementen. Sindsdien reizen die 
eendjes rond, vooruitgeduwd door de grote zeestromen. 
Als Eva hierover een voordracht wil geven op school, doet ze 4 uit-
spraken, waarvan de juf achteraf opmerkt dat er eentje verkeerd is. 

Waar heeft Eva een fout gemaakt? 
Welke uitspraak is dus NIET juist?
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	a.  Balletje A

	b. Balletje B

	c. Balletje C

	c. Balletje D

Op de figuur rechts zie je dat 
perspectief en schaduwvorming 
je heel wat informatie kunnen 
geven over de grootte en de po-
sitie van voorwerpen. 
Boven zie je dat de vijf bollen op 
de grond liggen en dus dezelfde 
schaduwvorming veroorzaken. 
Daaronder is de schaduw van de 
vijf bollen, die van heel erg hoog 
belicht worden, identiek, maar 
zie je dat de rechterbol zich veel 
hoger bevindt dan de linkse bol, die zich op de grond bevindt. 
Ine, die een animatiefilm wil maken, wil vier botsende balletjes  
animeren. Hieronder zie je één van de fragmenten uit haar film.

Welk balletje bevindt zich op dit moment het hoogst van de 
grond? 
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Bij het programmeren gebruikt Roxanne een 
for-lus. Dit betekent dat de computer een 
opdracht een aantal keer uitvoert, tot aan een 
voorwaarde voldaan is. Hieronder zie je een 
voorbeeld hoe de computer dit verwerkt.

uit = 0;
for (kop = 1; kop <= 3; kop = kop + 1){
      uit = kop;
    }

Als je deze code uitvoert, dan krijg je uiteindelijk 
voor de variabele ‘uit’ een waarde van 3, zoals 
je op de figuur ziet. 

Steffi programmeert nu een andere lus, met de volgende syntax:
uit = 0;
for (kop = 1; kop <= 3; kop = kop + 1){
      uit = uit + kop;
    }

 
Welke waarde vindt Roxanne voor ‘uit’, na het doorlopen van 
de lus?

	a.  1

	b. 3

	c. 6

	d. 10
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	a.  Uit een externe computer wordt een nulletje of een eentje
  doorgestuurd.

	b. Er wordt een elektrische spanning op het pinnetje aange-
  legd, die door de processor als een 0 of een 1 begrepen 
  wordt… bijvoorbeeld: 3 Volt is 1, 0 Volt is 0.

	c. Er wordt ofwel wel, ofwel geen stroom door het pinnetje
  doorgelaten. Elk voetje is eigenlijk een schakelaar die open
  of toe schakelt.

	d. Via wifi wordt met deze component gecommuniceerd. Die
  pinnetjes dienen enkel om hem vast te maken.

Hiernaast zie je een microprocessor, waarvan er enkele
in Helen’s tablet zitten. Zo’n kleine elektronische component 
zit met 32 pinnetjes vast op een printbord en kan met heel veel 
parameters berekeningen uitvoeren. 

Op al die pinnetjes komen signalen toe of worden signalen 
uitgestuurd. Dan spreekt men over ingangen of uitgangen. 

Een microprocessor is een digitale component, wat betekent dat 
hij werkt met behulp van nulletjes en eentjes. 

Hoe komen die signalen daar terecht?
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	a. Het zorgt er voor dat het stopcontact meer elektriciteit kan 
  leveren, voor grotere toestellen.

	b. Het is een veiligheid die bij grotere toestellen zorgt dat je 
  zeker niet geëlektrocuteerd kan worden bij aanraking van 
  het toestel. 

	c. Het zorgt er voor dat de stekker minder snel uit het 
  stopcontact valt.

	d. Het zorgt er voor dat er ook een signaal van het toestel terug
  naar de elektriciteitscabine gestuurd kan worden.

Stopcontacten hebben 3 metalen contactpunten. 
Maaite merkt op dat sommige stekkers maar 2 van deze metalen 
contacten gebruiken, andere gebruiken er 3. De aarding, zoals op 
de foto aangeduid, heeft een speciale functie.

 

Waarvoor dient de aarding?
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	a. Dit is haar geheim ingrediënt dat zorgt voor de heerlijke
  smaak.

	b. Dit zorgt er voor dat de wafels rijzen en dus dikker en 
  luchtiger worden.

	c. Gist zorgt er voor dat de wafels niet blijven plakken aan het
  wafelijzer.

	d. Gist is een kleurstof waardoor de wafels er heerlijk goudgeel 
  uit zien.

De oma van 
Aäron en Sander 
maakt heerlijke 
wafels. 
Ze doet er altijd 
gist in, naast 
bloem, suiker, 
melk en eieren.  
  

Waarvoor dient die gist?
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Op vakantie gaat Eline bungeejumpen. Haar twee voeten worden 
samengebonden aan 1 elastisch bungeetouw. Zo’n bungeetouw 
gedraagt zich als een doorgeknipt elastiekje uit de keuken. 

Na haar eerste sprong vraagt Eline om haar 2 voeten elk aan een 
afzonderlijk bungeetouw vast te maken. Beide gebruikte bun-
geetouwen zijn identiek aan het bungeetouw van de 1ste sprong. 

Wat zal Eline dan tijdens haar sprong merken? 

	a. Zij zal dieper vallen vooraleer ze terug omhoog slingert.

	b. Zij zal minder diep vallen vooraleer ze terug naar boven 
  getrokken wordt.

	c. Zij zal net dezelfde jump maken als de eerste keer.

	d. Ze zal te pletter storten.
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	a. Om 8 uur ’s morgens

	b. Om 12 uur ’s middags

	c. Om 16 uur in de namiddag

	d. Om 20 uur ’s avonds

De tuin van Quinten’s huis is naar het zuiden gericht. 

Op welk moment van de dag zal hij in de tuin het meest van de 
zon kunnen genieten?
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	a. A = Syndactylie, B = Polydactylie, C = Oligodactylie

	b. A = Polydactylie, B = Oligodactylie, C = Syndactylie

	c. A = Oligodactylie, B = Polydactylie, C = Syndactylie

	d. A = Oligodactylie, B = Syndactilie, C = Polydactylie

Zoals je al hebt gemerkt zijn 
alle mensen verschillend. 
We noemen dit variatie of 
diversiteit. Denk maar aan 
bruin, zwart, rood of blond 
haar. 

Hoe we eruit zien wordt 
bepaald door ons DNA, dat van 
persoon tot persoon verschilt.

Soms gaat er iets fout met 
dat DNA, wat kan leiden tot 
afwijkingen.

Zo hebben we normaal gezien 
10 vingers en 10 tenen. 

Hiernaast zie je een aantal af-
wijkingen:
•	 Syndactylie:	Vergroeiingen	

van tenen/vingers
•	 Oligodactylie:	Minder	dan	5	

tenen/vingers per ledemaat
•	 Polydactylie:	Meer	dan	5	

tenen/vingers per ledemaat

Met welke foto komt welke afwijking overeen?
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	a.  In zone A

	b. In zone B

	c. In zone C

	d. In zone D

Gianni speelt met een 
laserpointer en merkt dat een 
lichtstraal die invalt op een 
vlakke spiegel altijd wordt 
weerkaatst onder dezelfde hoek.

Hieronder zie je de opstelling 
die Gianni na zijn eerste testen 
gebouwd heeft. Je ziet het 
bovenaanzicht. Alle zwarte 
lijnen zijn langs beide kanten 
spiegelend.

Waar komt Gianni’s lichtstraal terecht? 


