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	a. Minderdan 5 dagen

	b. Tussen de 5 en de 10 dagen

	c. Tussen de 10 en de 30 dagen

Als een zaadcel een eicel bevrucht in de baarmoeder 
van een vrouw, ontstaat er een gemeenschappelijke embryo-cel. In 
de loop van de tijd groeit en splitst de cel zich verder tot uiteinde-
lijk een baby ontstaat. 
 

Op de schematische voorstelling hierboven zie je hoe zo’n cel 
splitst in 2 cellen. Dat gebeurt bij een menselijk embryo in onge-
veer 12 tot 24 uren.

Hoelang duurt het voor je embryo bestaat uit 32 cellen zoals 
op dit microscoopbeeld?
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	a. Pil 2, 3 en 6

	b. Pil 1 

	c. Pil 5

Yuna werkt in een laboratorium en maakt stoffen om 
bacteriën te doden. Sommige bacteriën zijn immers gevaarlijk en 
die kunnen de mens infecteren en doden. 

Zo laat ze bacteriën groeien in een schaaltje. In zo’n schaaltje zit 
een soort gel met voedsel waarop levende bacteriën een slijm-
laag zullen produceren. Vervolgens zal Yuna een aantal medicijnen  
testen. Ze doet dit door pillen op de gel te leggen.

Welke pil of pillen werken het best tegen de bacteriën?
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Sarkar en Ezri hebben een nieuw appartement 
gekocht waarvan je hier de plattegrond ziet. 

Het appartement wordt heel duurzaam verlicht. Dat betekent dat 
er op de plaatsen waar het nuttig is lampen hangen die zichzelf uit-
schakelen of dimmen. Dit automatische dimmen of uitschakelen 
gebeurt als er voldoende zonlicht binnen valt. Je kan de lampen 
natuurlijk ook nog altijd met een schakelaar aan- en uitschakelen. 

In welke ruimte zou het plaatsen van deze intelligente lampen 

	a. In de slaapkamer

	b. In de woonkamer

	c. In de badkamer
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	a.  De driehoek dichtst bij de witte muur (blauwe schaar)

	b.  De middelste driehoek (groene schaar)

	c.  De buitenste driehoek (witte schaar)

In Australië staat dit heel moderne huis. 
Het overstekende dak en het buitenterras op de eerste verdieping 
worden ondersteund door de witte muur achteraan, en door 3 
houten driehoekige constructies.

Welke houten constructie zou het meest invloed hebben op 
de stabiliteit van het huis als deze wordt weggehaald? 
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	a. De stikstof is heel warm.

	b. De stikstof is heel koud.

	c. De stikstof is een giftige stof en irriteert de huid.

Stikstof is een gas en zit in de lucht die we inademen. 
Er bestaat ook vloeibare stikstof. Dit zit meestal in metalen tonnen.

Zoals je ziet, draagt de persoon bij het aftappen van vloeibare 
stikstof handschoenen. Waarom is dat?
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	a.  Symbool A

	b. Symbool B

	c. Symbool C

Hieronder zie je een overzicht van veel gebruikte 
pictogrammen die je moet kennen om veilig in een chemisch labo 
te werken. Ze wijzen onder andere op radioactiviteit, elektrocutie-
gevaar, ontploffingsgevaar, brandbaarheid, gif enzovoort…

Welk symbool duidt aan dat een chemisch product bijtend is 
en daardoor serieuze brandwonden kan veroorzaken als je 
het op je huid krijgt? 
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	a. Ruit systeem A

	b. Ruit systeem B

	c. Ruit systeem C 

In een elektrische stroom-
kring kunnen verschil-
lende stroomverbruikers 
in serie of parallel ge-
schakeld worden (vb. een 
lamp, een deurbel of een 
motor). Dan wordt de 
spanning of de stroom 
over de verschillende ver-
bruikers verdeeld.
Tijdens de koude winter-
maanden wordt bij de 
meeste auto’s een elek-
trisch circuit gebruikt om 
de voorruit of achterruit 
gemakkelijk te ontdooien. 
In dat geval is de verbruiker een dun draadje dat opwarmt als er 
stroom doorheen gaat.
Er zijn veel verschillende versies van zo’n ruitverwarming. 

 

Bij welke ruit wordt een zuivere serieschakeling gebruikt?
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	a.  Schema stroomkring A

	b. Schema stroomkring B

	c. Schema stroomkring C

Een voltmeter is een toestel dat 
de elektrische spanning tussen 
2 plaatsen in een stroomkring 
meet. Een voltmeter moet paral-
lel aangesloten worden zoals op 
de figuur getoond wordt.
Een ampèremeter is een toestel 
dat de elektrische stroom meet. 
Daarvoor moet de ampèremeter 
in serie in de stroomkring aange-
sloten worden, zodat de stroom 
er doorheen vloeit.

In de stroomkring hieronder wil ik de spanning 
meten die over de sirene optreedt. Ik gebruik op 
de schema’s de symbolen V en A voor respectie-
velijk een voltmeter en een ampèremeter. 

Volgens welk schema doe ik deze meting?
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	a. Schakelaar 1 en schakelaar 3 AAN, schakelaar 2 en 4 UIT

	b. Schakelaar 1 en schakelaar 2 AAN, schakelaar 3 en 4 UIT

	c.  Schakelaar 1 en schakelaar 2 UIT, schakelaar 3 en 4 AAN

  

Een microcontroller waarvan de eenvoudigste 
2x2-versie hiernaast afgebeeld staat, kan 
ingangssignalen vervormen en langs de 
andere kant uitgangssignalen genereren. Je 
kunt zo’n microcontroller beschouwen als een 
ingewikkeld raster van schakelaartjes die elk 
afzonderlijk geprogrammeerd kunnen worden. Als de schakelaar 
AAN staat, kan de stroom vloeien, als de schakelaar UIT staat, kan 
de stroom niet passeren.

Stel dat je op ingang 1 het digitale signaal 1 binnen stuurt en 
op ingang 2 het digitale signaal 0 geleverd wordt, hoe moet 
je dan de schakelaars S1, S2, S3 en S4 schakelen om op beide 
uitgangen signaal 1 te krijgen en geen interne kortsluitingen 
te veroorzaken? 

      UIT 1             UIT 2

      IN 1                IN 2
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	a.  Minder dan 2 lampjes

	b. 3 lampjes

	c. Alle lampjes 

Een diode is een elektronische 
component die de elektrische 
stroom in 1 richting doorlaat 
en in de andere richting ver-
spert. Het symbool van een di-
ode is een driehoekje (dat wijst 
in de richting van de stroom) 
en een streepje daarvoor. 
Alexandru heeft een elektro-
nische schakeling gemaakt 
waarin hij 4 diodes en 4 lamp-
jes gebruikt heeft.

Hoeveel van die lampjes zullen hier oplichten?
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	a. Hij post de foto op Facebook en tagt Felix en Noah zodat zij 
  verwittigd worden dat de foto er staat.

	b. Hij toont de foto enkel via zijn eigen gsm aan Felix en Noah
  na de volgende training.

	c. Hij plaatst de foto op Pinterest met als pin ‘BBQ U15’ en laat 
  Felix en Noah weten dat ze via die pin hun foto terug kunnen
  vinden.

Felix en Noah zijn allebei 15 jaar oud. Ze hebben zich op een BBQ 
van hun onnozelste kant laten zien. Jasper, hun vriend, heeft een 
foto van hen genomen toen ze op een speelgoedtractor aan het 
spelen waren. 
Jasper wil die foto aan Felix en Noah laten zien. 

Hoe kan hij dat best doen, zonder het risico te lopen dat 
anderen deze foto ooit te zien krijgen? 
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	a. SLOEP

	b. SNOEP

	c. SNOET

De bij kan in dit woordrooster bewegen door op de pijltoetsen van 
de computer te duwen. 

Als je de bovenstaande toetsvolgorde intikt, welk woord zal 
de bij dan lezen?
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Een baan van een modeltrein 
bestaat uit heel wat rechte stuk-
ken, en heel wat bochten. Deze 
treinbaan heeft ook 6 wissels, die 
gestuurd kunnen worden om de 
trein een bepaalde richting uit te sturen. De trein rijdt in de richting 
van de pijl (naar links). Als je de trein volgt, zie je dat hij na de grote 
bocht bij een wissel komt. Op plaats A zal hij de wissel oprijden (zie 
ingezoomd stukje figuur), en daarna zal de trein, afhankelijk van 
hoe de wissel geschakeld wordt, via pad B of via pad C de wissel 
verlaten. Alle wissels werken op dezelfde manier. 

 

Volg het pad dat de trein kan volgen, en bepaal hoe de trein 
bovenaan het spoortraject, in het rode kadertje, kan rijden.

	a. Optie A: alleen naar links

	b. Optie B: alleen naar rechts

	c. Optie C: allebei de richtingen zijn mogelijk
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Seppe krijgt plots telefoon van zijn vriendin en moet vlug naar huis. 
Hij begint onmiddellijk te lopen vanuit het park naar huis. 
Op de figuur zie je op elk ogenblik waar hij zich bevindt. De tijd is 
uitgedrukt in minuten. De afstand die hij elke minuut aflegt hangt 
natuurlijk af van de snelheid die hij haalt. 
 

Aan de hand van de GPS-functie van zijn horloge kan Seppe na-
dien een grafiek opstellen waarin hij de snelheid en de tijd uitzet 
ten opzichte van elkaar. 

Welke grafiek stelt zijn loopinspanning voor? 

	a.  Grafiek A

	b. Grafiek B

	c.  Grafiek C
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	a.  Het zijn er minder dan 10 driehoeken.

	b.  Het zijn er meer dan 10 en minder dan 20 driehoeken.

	c.   Het zijn er meer dan 20 driehoeken.

Op de volgende geometrische figuur wordt een grote
driehoek opgedeeld in kleinere vlakken door vier lijnen te trekken.
Daardoor komen er ook vierhoeken tevoorschijn maar in plaats van 
één driehoek zie je nu ook veel driehoeken.

Hoeveel driehoeken zijn er in totaal?
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	a.  piramide

	b. cilinder

	c. balk

In de les knutselen vraagt juf 
Anouk om aan de hand van 
een ontplooiing een figuur 
te maken. Je krijgt 4 vellen 
gekleurd papier. De zwarte 
lijntjes tonen waar je moet 
plooien. 

Slechts 1 van de 3 ruimtefigu-
ren hieronder kan je met één 
van die vellen plooien. 

Welke figuur kun je maken? 


