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Vraag 1 – Antwoord a 

Vitamine D kan op verschillende manieren in je lichaam terecht komen. Dat 

kan door vetrijk voedsel op te nemen dat veel vitamine D bevat, maar ook 

door veel tijd buiten door te brengen, als de zon schijnt. Een tekort ontstaat 

dus niet door een hoog vetpercentage en zeker ook niet door buiten te 

trainen. Antwoord a, een te laag vetpercentage, is hier het correcte 

antwoord.  

Vraag 2 – Antwoord b  

Rupsen staan, naast allerhande granen, op het menu van de 

koolmees. Die koolmees zelf valt soms te prooi aan roofvogels, 

zoals de havik.  

Op voedselpiramide a staat ‘hondeneten’ als 1 van de 

onderdelen, wat geen levend organisme is.  

De derde voedselpiramide toont dat een kikker zich tegoed zou 

doen aan een koi-karper. Dat is, gezien de afmetingen van de 

koi-karper en de kikker, weinig waarschijnlijk.  

Vraag 3 – Antwoord c 

De zon bereikt ’s middags het hoogste punt van haar beweging aan de hemel 

als ze in het uiterste zuiden staat. De grootste hoeveelheid energie kan dus 

opgevangen worden als de zonnepanelen naar het zuiden gericht zijn, wat hier 

op dakvlak C het geval is.  

 

Vraag 4 – Antwoord c 

De rioleringswerken vinden heel vroeg tijdens het bouwproces plaats, omdat die buizen ondergronds 

richting straat geleid moeten worden, waar ze op het algemene rioleringsstelsel aangesloten worden. 

De buizen bevinden zich dus onder de grondplaat, waarop het 

huis vervolgens gebouwd wordt (=ruwbouw). Op de foto 

hiernaast zie je al de rioleringsbuizen liggen, terwijl de 

vloerplaat nog gegoten moet worden.  

De elektriciteitswerken zullen bijna helemaal op het einde 

plaatsvinden, omdat schakelaars, verlichting enzovoort maar 

geplaatst kunnen worden eens het huis er staat. 

Antwoord c was dus de enige juiste keuze.   



Vraag 5 – Antwoord c 

Eva wil de halfwaardetijd van het bierschuim bepalen. Dit is de tijd die nodig is om de helft van het 

schuim te laten verdwijnen. Daarom moet ze het volledig volume van het schuim opmeten, en dat 

wordt bepaald door de bovenkant en de onderkant van het schuim op te meten. Daarom is antwoord 

c hier juist.  

 

Vraag 6 – Antwoord b 

Om de exacte soortelijke massa (of massadichtheid) van de nieuwe legering exact te berekenen heb 

je wat wiskunde nodig.  

Aangezien het nieuwe metaal uit 40% ijzer, en 60% koper bestaat wordt de massadichtheid:  

𝜌𝑚𝑖𝑥 = 0,4 ×  𝜌𝑖𝑗𝑧𝑒𝑟 + 0,6 ×  𝜌𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟 = 0,4 ×  7,8 + 0,6 ×  9,2 = 8,64 

Je krijgt antwoord b.  

Ook zonder rekentoestel kon je dit goed inschatten, want bij een legering die uit 50% 

van elk van de materialen zou bestaan, krijg je een gemiddelde dichtheid van 

8,5 𝑘𝑔 𝑑𝑚3 =
7,8+9,2

2
⁄ .  

Hier bevindt zich iets meer van het zwaarste materiaal in de mix, dus zal de dichtheid 

een beetje hoger liggen. 

 

Vraag 7 – Antwoord c 

Twee batterijen samen bevatten meer energie dan 1 batterij. Hier zijn de batterijen in 

serie geplaatst (= na elkaar), net zoals bij veel toestellen bij je thuis, zoals de 

afstandsbediening van de televisie. Dat zorgt ervoor dat de batterijen samenwerken (je 

krijgt een totale spanning van 3𝑉).  

Aangezien ze in dit geval meer energie kunnen leveren aan het lampje, zal dat lampje 

meer oplichten. Een te grote spanning zou er eventueel voor kunnen zorgen dat het 

lampje kapotgaat, maar daar wordt hier geen rekening mee gehouden.   



Vraag 8 – Antwoord a 

Koper is een metaal, en de chemische structuur van zo’n 

materiaal zorgt er voor dat het zowel goed warmte opneemt 

en geleidt, als dat het goed elektrische stroom kan geleiden. 

Dat laatste aspect is bij de elektrische toepassingen uiteraard 

het belangrijkste, waardoor antwoord a hier gekozen moest 

worden.  

Het plastic rond de elektriciteitsdraad is een isolator en geen 

metaal. Door dat omhulsel kan de elektriciteit niet stromen, 

en dat zorgt er voor dat we ons niet kunnen elektrocuteren aan de draad waar de elektriciteit 

doorheen stroomt. 

 

Vraag 9 – Antwoord c 

De powerbank heeft een vermogen van 10000𝑚𝐴ℎ, 

wat net te weinig is om de drie toestellen op te laden, 

omdat die in totaal 1810 + 2550 + 6660 =

11020𝑚𝐴ℎ nodig hebben. Ze zullen dus alle drie tot 

iets meer dan 90% opgeladen kunnen worden…  

 

Als je eerst de 2 GSM’s volledig opgeladen hebt, dan zal 

de tablet nog tot 84% opgeladen geraken… 

 

Vraag 10 – Antwoord b 

De tijd tussen 2 pieken bedraagt 0,4𝑠. Dat betekent dat er, gemiddeld, elke seconde 2,5 pieken 

gezien worden, en er dus een afstand van 2,5 ×  2,3 = 5,75𝑚 afgelegd wordt door de fietser.  

Als je wil weten hoe ver de fiets in één uur gereden heeft, moet je weten hoelang dat uur duurt, 

maar dan uitgedrukt in seconden.  

1 𝑢𝑢𝑟 = 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛 = 60 × 1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡 

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑢𝑡 = 60 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

⟹ 1 𝑢𝑢𝑟 = 60 ×  60 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 = 3600 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

De totale afstand die afgelegd wordt is bijgevolg:  

𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 = 3600 ×  5,75𝑚 = 20700𝑚 

De fiets legt dus iets meer dan 20𝑘𝑚 af in 1 uur.  

De snelheid van 20 𝑘𝑚 𝑢⁄  is het juiste antwoord op deze vraag.  



Vraag 11 – Antwoord b 

Op het schema hieronder hebben we de drie stukjes programmeercode uitgevoerd. Zowel bij code 1 

en code 3 krijg je als resultaat BLABLABLABLA, terwijl enkel de 2e code BLABLABLA oplevert, wat het 

juiste antwoord is.  

 

 

Vraag 12 – Antwoord b 

Het internet ontstond op het einde van de vorige eeuw, toen 

onderzoekers zochten naar een mogelijkheid om digitale 

informatie langs de ene kant van de wereld toegankelijk te 

maken voor wie zich aan de andere kant van de wereldbol 

bevindt. 

Om ervoor te zorgen dat men op heel veel plaatsen ter wereld 

aan de informatie kon geraken, moesten heel wat kabels 

gelegd worden, en ontstond een soort spinnenweb-structuur. 

Daarom werd dit het internet ook wel het ‘World Wide Web’ genoemd, het wereldwijde web.  

  



Vraag 13 - Antwoord a 

De wind moet tegen het zeil blazen om een kracht te veroorzaken. We kunnen die wind ontleden in 2 

componenten, waarvan eentje loodrecht op het zeil georiënteerd is, en eentje in de richting van het 

zeil.  

Voor alle drie de windrichtingen is dat op de figuur hieronder gedaan. Bij windrichting C zie je de 

wind zo goed als volledig in de richting van het zeil blaast. Dat zeil vangt bijgevolg geen wind, en het 

wagentje zal dus niet bewegen. De kleine component van de wind die loodrecht op het zeil blaast, 

wijst echter naar achteren (=beneden op de figuur), terwijl het wagentje vooruit (dus naar boven op 

de figuur) moet bewegen.  

Bij windrichting B zal het zeil wel veel wind vangen. De loodrechte component wijst echter naar 

achteren, en zal het wagentje dus afremmen in plaats van het vooruit te blazen.  

Dat is wel het geval bij windrichting A, waar de loodrechte component voorwaarts wijst en het 

wagentje dus vooruit geduwd zal worden.  

 

Vraag 14 – Antwoord b 

Het linkse en rechtse tandwiel hebben evenveel tanden (38), en bijgevolg zal de snelheid waarmee 

ze ronddraaien identiek zijn. Op de figuur is met rode pijlen de bewegingsrichting van de band 

aangegeven. Bijgevolg zal het linkse tandwiel ook in tegenwijzerzin ronddraaien (zwarte pijl), net 

zoals het rechterwiel dat doet. 

 



Vraag 15 – Antwoord c 

Bij skyscraper moet je, vanop de plaats waar je buiten het 3x3 

grondrooster een getal ziet staan, het correcte aantal gebouwen zien. Op 

de plaats van het vraagteken moet hier het getal 3 komen, want daar kan 

alleen een gebouw van 3 verdiepingen gebouwd worden, volgens de 

kijkgegevens.  

Als je vanuit richting A kijkt, zie je 2 gebouwen, namelijk een gebouw van 2 

verdiepingen vooraan, en ééntje van 3 verdiepingen daarachter. Het gebouw van 1 verdieping is niet 

te zien.  

Als je vanuit richting B kijkt, zie je eerst dat gebouw achteraan 

(van 1 verdieping), en daarvoor staat het gebouw van 3 

verdiepingen. Het gebouw van 2 verdiepingen, kun je van 

achteraan niet zien omdat het verborgen wordt door het 

gebouw van 3 verdiepingen.  

Als je van richting C kijkt, zie je enkel het gebouw van 3 

verdiepingen, want het gebouw van 1 verdieping (centraal op 

het grondplan), en het gebouw van 2 verdiepingen is niet langer 

zichtbaar.  

 

Vraag 16 – Antwoord c 

Op de ontplooiing hiernaast zie je dat er tussen de zwarte cirkel en 

de maan zeker een wit vlak moet liggen. Om het antwoord 

makkelijker te vinden, werd dit tussenliggende vlakje gevuld met 

een achtergrondstructuur.  

Als we dobbelsteen A met de ontplooiing 

vergelijken, zien we dat rechts van het hartje het gearceerde vlak zou moeten 

liggen, en dat bijgevolg op de bovenzijde een zwarte cirkel zou moeten staan. Dat is 

niet het geval. 

Bij dobbelsteen B zie je dat het vlakje met de zwarte cirkel en de gele 

maan aan elkaar aansluiten, wat niet kan aangezien het gearceerde vlakje er tussen moet 

liggen. De zwarte cirkel en het maantje moeten met zekerheid op twee tegenover elkaar 

liggende vlakken liggen.  

Bij dobbelsteen C moet het gearceerde oppervlakte volgens de ontplooiing 

bovenaan liggen. Bijgevolg zal het hartje op het linkse zijvlak liggen, terwijl de 

zwarte cirkel zich achteraan zal bevinden. Deze ontplooiing klopt wel.  


