Vlaamse STEM Olympiade vraag 1
Op een vlakke tafel ligt een cirkelvormige lat. Een knikker rolt langs
de binnenzijde van deze lat en volgt dus een cirkelvormig pad. Op
het einde van de lat (bij ‘STOP’), rolt de knikker verder op de tafel.
Welk pad zal de knikker verder volgen?






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 2
In de chemie stelt men vast dat stoffen kunnen
worden omgezet naar andere stoffen. Deze processen zijn waarneembaar in de vorm van kleurverandering, smaakverandering,
gasontwikkeling of energieomzetting.
Welke van onderstaande gevallen is geen voorbeeld van een
chemisch proces?






a. Een bruistablet wordt opgelost in water.
b. Een droog stuk hout wordt in de diepvries gelegd.
c. Melk wordt bij kamertemperatuur na enkele dagen zuur.

d. Je spuit deodorant onder je oksels om te vermijden dat je
		 stinkt tijdens het sporten.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 3
De elektrische fiets van Wim maakt gebruik van een
batterij, die via een laadpaal of een stopcontact opgeladen kan
worden. De kracht van zo’n batterij wordt door twee typische getallen weergegeven, die elk een eigen eenheid hebben. Die twee
getallen komen uit het volgende lijstje van 3.
• De spanning, die uitgedrukt wordt in VOLT
• De stroom, die uitgedrukt wordt in AMPERE
• De sterkte, die uitgedrukt wordt in POWER
Welk van de eenheden worden gecombineerd om de kracht
uit te drukken?






a. Spanning en stroom
b. Spanning en sterkte
c. Stroom en sterkte
d. Alle drie de eenheden zijn van belang

Vlaamse STEM Olympiade vraag 4
Rik en Mieke ontwikkelen duurzame constructies op
basis van vierkante kartonnen dozen. Hiernaast zie je
het vooraanzicht, het bovenaanzicht en een zijaanzicht van één
van hun constructies.

Welke 3D-figuur komt hiermee overeen?
TIP: de constructies kunnen rondgedraaid worden.






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 5
Via Messenger kan Eric berichten naar iemand anders, of naar een
volledige groep, sturen.
Daarbij kun Eric ook gebruik maken van allerhande figuurtjes, zoals
hieronder getoond worden.

Hoe worden deze figuren genoemd?






a. Emoticon
b. Smiley
c. Symbol
d. Figure

Vlaamse STEM Olympiade vraag 6
Fotosynthese is heel belangrijk voor het leven op
aarde.
Planten groeien en gebruiken CO2 om suikers aan te maken en
hierbij produceren ze O2.
O2 is zuurstofgas, en dat gas hebben we nodig om te kunnen
ademen.
Als je kijkt naar onderstaande grafiek, wanneer zorgt fotosynthese dan meest voor de O2?
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a. Als er veel licht is en het warm is (30 °C)
b. Als er veel licht is en het koud is (10 °C)
c. Als er weinig licht is en het warm is (30 °C)
d. Als er weinig licht is en het koud is (10°C)

Vlaamse STEM Olympiade vraag 7
Shane merkt dat de afstandsbediening van de auto
werkt, zelfs als hij op de knop duwt terwijl deze in zijn
broekzak zit. Als hij dat met de afstandsbediening van de televisie
probeert, werkt dit niet. Hij vindt op het internet dat een afstandsbediening van een auto werkt met ongeveer dezelfde straling als
de straling die gebruikt wordt voor analoge radio’s. Die straling geraakt doorheen veel materialen.
Waarom kan de afstandbediening van de TV niet door een
broek heen werken?



a. De afstandsbediening van de TV werkt met een soort niet
		 zichtbaar licht (infrarood) dat door de broek tegengehouden
		 wordt. Het signaal geraakt niet door de broek.



b. De afstandsbediening van de TV werkt met een geluid dat
		 mensen niet kunnen horen, de broek houdt die geluiden
		tegen.



c.
		
		
		



De afstandbediening werkt met warmtesensoren als drukknoppen en detecteren normaal de warmte van de vingers.
In de broek zijn alle knoppen al op die hoge temperatuur
zonder vingercontact.

d. De afstandsbediening van de TV stuurt een elektrisch signaal
door de geleidende lucht naar de TV, maar de broek is niet
		 geleidend, en laat het elektrische signaal niet door.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 8
Bij het bouwen van huizen gebruiken we vaak
gewapend beton. Dit is eigenlijk gewoon beton waar ijzeren staven
in zitten.
Waarom zitten deze ijzeren staven hier in?



a. Beton is heel goed in gewicht dragen, maar het scheurt
		 gemakkelijk bij een foute beweging. De ijzeren staven zorgen
		 ervoor dat het beton niet kan scheuren.




b. Het ijzer houdt de warmte of kou tegen, het is isolatie.

c. IJzer is goedkoper dan beton, dus men plaatst het er in om
		 goedkopere muren of vloeren te construeren.



d. Het ijzer geleidt elektriciteit, en zorgt er voor dat bij een
		 blikseminslag de elektrische stroom niet binnen in het huis
		geraakt.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 9
Jan moet tijdens het voetbalmatch een vrije trap trappen.
Onder welke optimale hoek moet Jan naar omhoog trappen
opdat zijn bal zo ver mogenlijk zou landen?






a. 90°
b. 70°
c. 45°
d. 20°

Vlaamse STEM Olympiade vraag 10
Sofie wil een legering maken. Een legering is een
mengsel van twee metalen, die samen een nieuw metaal vormen.
Bij haar opa in de schuur maakt ze met kolen een vuur en gebruikt
ze een pot om ijzer en koper in te smelten.
Van welk materiaal zal deze pot gemaakt zijn?
TIP: ijzer en koper smelten bij respectievelijk 1535 °C en 1084 °C.





a. De pot is van ijzer gemaakt.
b. De pot is van koper gemaakt.

c. De pot is gemaakt van een materiaal met een hoger smelt		 punt dan ijzer en koper.



d. De pot is gemaakt van een materiaal met een lager smelt		 punt dan ijzer en koper.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 11
Bij de olympische schermsport bestaan er 3 wapentypes, namelijk
de degen, de sabel en het floret. Sinds een 50-tal jaar wordt de score bij schermen door een elektrisch detectiemechanisme bepaald.
Er bestaan bij de verschillende wapens verschillende detectiemechanismes, namelijk:
• Mechanische drukmeting: een drukschakelaar waar, bij een grote uitgeoefende druk op
de voorkant van het wapen, een schakelaar ingedrukt wordt die een stroomkring binnenin het wapen sluit.
• Elektrische contactmeting type 1: het volledige wapen is elektrisch geleidend en zal
bij contact met de elektrisch geleidende vest van de tegenstander voor een gesloten
stroomkring zorgen.
• Elektrische contactmeting type 2: via een interne draad
is de top van het wapen verbonden met het scoresysteem.
In contact met de elektrisch geleidende
vest van de tegenstander wordt de stroomkring
gesloten. De rest van het wapen is niet elektrisch
verbonden met het scoresysteem.
Het floret, dat op de figuur getoond wordt, is een
steekwapen, waarbij je met de top van het wapen de
tegenstander relatief hard moet raken op de romp.
Scoren kun je dus niet op benen, armen en hoofd.
Welke detector(en) zullen bij floretschermen gebruikt worden?





a. Enkel de mechanisch drukmeting
b. De elektrische contactmeting van type 1

c. De mechanische drukmeting gecombineerd met de
		 elektrische contactmeting van type 1



d. De mechanische drukmeting gecombineerd met de
		 elektrische contactmeting van type 2

Vlaamse STEM Olympiade vraag 12
Naast de al lang bekende puzzels zoals een binero en een
sudoku, bestaat er sinds kort
ook de tectonic, waarvan je
hieronder de eenvoudige spelregels krijgt.
• In elke met een dikke lijn afgebakende vorm, moet
je cijfers invullen van 1 tot het aantal vakjes in die
vorm. Hiernaast moet je dus 1, 2 en 3 invullen, omdat er 3 vakjes zijn. Bij een vorm van 5 vakjes groot,
moet je dus 1, 2, 3, 4 en 5 invullen.
• Elk cijfer mag langs geen enkele kant
(horizontaal, verticaal en diagonaal)
raken aan een vakje waarin datzelfde
cijfer staat. Op het voorbeeld hiernaast
zie je dat waar een rood kruis staat het
cijfer 2 niet mag ingevuld worden!
Welk cijfer moet er in het rood
gearceerde vakje komen?






a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Vlaamse STEM Olympiade vraag 13
Keanu moet in de winkel kiezen tussen een draadloze
muis of een muis met een USB-kabel.
Hij merkt op dat een draadloze muis een
batterij heeft die moet opgeladen worden,
en dat de muis met de USB-kabel deze niet
nodig heeft.
Waarom heeft de muis met USB-kabel
geen batterij nodig?



a. Een muis werkt niet op elektriciteit, en enkel de draadloze
		 communicatie heeft elektriciteit nodig.



b. Via de USB-kabel levert de computer zelf stroom aan de
		muis.



c. Jan heeft niet goed gekeken, er zit wel een batterij in een
		
muis met USB-kabel.



d. Een muis met USB-kabel gebruikt geen laserlichtje en een
		
draadloze muis wel.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 14
Voeding is belangrijk maar als we te veel eten of te
vetrijk en te suikerrijk voedsel eten, dan zullen we dikker worden,
wat sporten moeilijker maakt.
Wetenschappers hebben ontdekt dat er stoffen zijn in het lichaam
die eetlust controleren. Eén van die stoffen is leptine. Dit is een
klein eiwit dat inwerkt op de hersenen en de eetlust remt.
Links op de foto zie je een dikkere muis (obese muis), naast een
normale muis. De dikke muis werd in het laboratorium gekweekt
door genetische manipulatie.

Wat is er gebeurd met de obese muis?




a. Het lichaam van de muis produceert geen leptine meer.

b. Het lichaam van de muis produceert meer leptine dan een
		 normale muis.



c. Het lichaam van de muis produceert evenveel leptine als een
		 normale muis.



d. De muis krijgt veel meer eten dan de andere muis.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 15
Een computer werkt met digitale signalen of bits, met
een waarde van 0 of 1, wat eigenlijk overeenstemt met een al dan
niet door een leiding lopend elektrisch stroompje. 8 bits vormen
samen 1 byte. Om veel informatie te verzamelen heb je veel zo’n
bytes nodig, en daarom spreekt men van kilobyte, megabyte, gigabyte en terrabyte.
Hoeveel bytes telt een Gigabyte ?






a. 1.000
b. 1.000.000
c. 1.000.000.000
d. 1.000.000.000.000

Vlaamse STEM Olympiade vraag 16
Sinds enige tijd is het verplicht om bij het bouwen van
een woning te kiezen voor een gescheiden waterafvoer waarbij het
afvalwater (uit toilet, douche, …) en het regenwater apart naar een
gescheiden rioleringsstelsel geleid worden.
Waarom wordt dit gedaan?



a. Omdat 2 dunne buizen makkelijker te plaatsen zijn dan een
		 dikke buis.



b. Omdat men niet wil dat grote hoeveelheden regen samen
		 met het afvalwater in de waterzuiveringsinstallatie terecht
		komt.



c.
		
		
		



Omdat het regenwater onmiddellijk, onvervuild, op het
terrein zelf, doorheen een filter kan worden gestuurd en
terug via de waterdistributie naar de huizen kan geleid
worden.

d. Omdat het vermengen van regenwater met afvalwater
		 chemische reacties kan veroorzaken.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 17
Het is winter en Ellen bereidt zich voor op een marathon. Ze kan
echter niet buiten gaan lopen omdat het slecht weer is. Ze gebruikt
een loopband.
De loopband staat ingesteld op een snelheid van 14 km/u.
Welke snelheid moet Ellen halen om zonder problemen op de
loopband te blijven lopen?






a. > 14 km/u.
b. = 14 km/u.
c. < 14 km/u.
d. = 0 km/u.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 18
Om te sporten heb je energie nodig. Deze energie kan
je halen uit voeding. Zo zit er in een banaan bijvoorbeeld veel
glucose, een soort suiker.
Glucose komt in het bloed terecht om vervoerd te worden door het
lichaam, waar de spiercellen de suikers opnemen.
Glucose in het bloed kan je meten met teststicks. Afhankelijk van
de hoeveelheid glucose in het bloed zullen de sticks van kleur veranderen. Hieronder zie je drie sticks (van sporters A, B en C).

Als je weet dat we best een gluconiveau > 3 g/l (gram per liter)
in het bloed hebben, welke sporter of sporters moet(en) dan
dringend suikers eten?






a. Sporter B en C
b. Sporter A en C
c. Sporter A en B
d. Sporter A

Vlaamse STEM Olympiade vraag 19
Een microfoon gebruikt energie uit batterijen om te
werken. Je hebt voor een optimaal gebruik een totale spanning
van 4,5 V nodig. Die kan geleverd worden door 3 AA-batterijen, die
elk een spanning van 1,5 V kunnen leveren.
Welke combinatie zorgt voor een totale spanning van 4,5 V?






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 20
Een driehoekige terras moet
bekleed worden met kleine
driehoekige tegeltjes, en
daarvan zijn er 4 kleuren beschikbaar… Een eerste ontwerp ziet eruit zoals hiernaast, waarbij de kleuren
willekeurig verdeeld worden over de grote driehoek,
en 4 tegeltjes van elke kleur
gebruikt worden.
De eigenaar vindt het echter wat te druk, en vraagt
om de totale terrasoppervlakte zodanig te betegelen dat er maar vier grote identieke kleurvlakken ontstaan.
Met welke van de volgende vormen kan dat gebeuren?






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 21
Koen heeft tijdens een volleybalwedstrijd een
grappige foto gemaakt van Lucas.
Lucas kan wel met de
foto lachen, maar zegt tegen Koen dat hij niet wil
dat iedereen de foto kan
zien. Koen mag enkel de
foto tonen aan de goede
vrienden van Lucas.
Hoe zorgt Koen ervoor
dat hij de foto aan
enkele goede vrienden kan tonen, zonder
risico dat anderen deze
foto ooit zien?



a. Hij zet de foto op Twitter, enkel zijn goede vrienden kijken
		 naar zijn Twitter.



b. Hij post de foto op de Facebook-wall van Lucas, want iedereen die daar foto’s bekijkt  is “friend” van Lucas.




c. Hij stuurt de foto per mail door naar alle vrienden van Lucas.

d. Hij toont de foto enkel via zijn eigen gsm aan de vrienden
		 die hij buiten tegenkomt, want foto’s op het internet worden
		 veel te makkelijk gekopieerd en kunnen snel voor iedereen
		 zichtbaar worden.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 22
Riet gaat lopen en als je loopt, verbrand je veel energie.
De energie kan uitgedrukt worden
met de eenheid calorie, net zoals
de eenheid van lengte bijvoorbeeld
meter is.
Riet loopt constant bijna aan het
zelfde tempo.
Welk verband is het juiste?






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 23
Emma is een getalenteerd boogschutter. Maar om de top
te bereiken zou ze een camera willen kopen om te zien hoe ze zichzelf zou kunnen verbeteren in haar sport. Met deze camera wil ze
de snelste bewegingen van zichzelf en de pijl in extreme slowmotion bekijken.
Naar welke specificaties van een camera gaat Emma extra goed
moeten kijken voor deze hobby?



a. FPS = frames per second (het aantal beelden dat de camera
		 per seconde kan opnemen)



b. megapixels (aantal pixels of individuele beeldpunten per
		foto)



c. angle (de hoek van het beeld dat door de lens gezien kan
		worden)



d. MB = megabyte (de grootte van het geheugen van de
		camera)

Vlaamse STEM Olympiade vraag 24
Verlichtingspalen worden op de autostrade om de 100 m
voorzien.
Indien er een nieuw stuk autostrade van 50 km aangelegd
dient te worden, hoeveel palen moeten er dan voorzien worden, als er bij het begin van de autostrade onmiddellijk een
verlichtingspaal moet komen?






a. 500
b. 501
c. 5.000
d. 5.001

Vlaamse STEM Olympiade vraag 25
Yassine gaat elke winter skiën met zijn familie.
Om elkaar niet kwijt te spelen neemt het gezin altijd samen de skilift.
De vader van Yassine zit altijd aan de linkerkant op de skilift die 4
stoeltjes heeft. De moeder, de zus en Yassine verdelen zich dan op
de overige stoeltjes zodat de lift zo weinig mogelijk kantelt.

Mohammed, de papa weegt 100 kg.
Maryam, zijn mama, weegt 70 kg, terwijl Yasinne zelf 60 kg weegt.
Amina, de kleine zus, weegt 40 kg.
Hoe gaan ze best zitten (van links naar rechts)?






a. Mohammed, Maryam, Yassine, Amina
b. Mohammed, Yassine, Maryam, Amina
c. Mohammed, Amina, Yassine, Maryam
d. Mohammed, Yassine, Amina, Maryam

Vlaamse STEM Olympiade vraag 26
Lotte zwemt liever in de zee dan in het zwembad
want ze is erg gevoelig voor chloor.
Waarom wordt er in een olympisch zwembad chloor in het
water gedaan?




a. Chloor zorgt er voor dat je sneller kan zwemmen.

b. Het is om de sfeer in een zwembad wat specialer te maken,
		 vele mensen vinden de geur aangenaam.



c. Chloor doodt bacteriën die anders mensen zouden kunnen
		 ziek maken.



d. Chloor maakt het water warm.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 27
Emiel is gepassioneerd door de autosport. Hij schrikt
wel als hij onder de motorkap van een rallywagen kijkt. Hij ziet daar
een grote zware batterij, terwijl dit geen elektrische wagen is. Desondanks zegt de technieker hem dat je auto zonder batterij niet
kan starten..
Waarom hebben diesel en benzinewagens (verbrandingsmotor) zo’n grote batterij nodig?




a. De lampen van de auto verbruiken heel veel elektriciteit.

b. Een diesel of benzinemotor kan niet op zichzelf opstarten,
		 een sterke elektrische motor laat deze enkele seconden
		 draaien totdat de verbrandingsmotor begint te werken.



c. De verwarming van de auto werkt via elektriciteit en moet
		 altijd kunnen werken.



d. De GPS-navigatie van de auto verbruikt veel elektriciteit.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 28
Karolien moet een robot programmeren die van de
beginpositie (groen) naar het eindpunt (rood) moet stappen.
Welke code moet Karolien gebruiken opdat de robot de eindbestemming zal bereiken?






a. A
b. B
c. C
d. D

Vlaamse STEM Olympiade vraag 29
Nassim heeft gehoord dat hij zijn computertekeningen
kan uitprinten als voorwerp. Omdat hij een koersliefhebber
is, heeft hij een heel futuristisch fietskader ontworpen, dat hij wil
afprinten met een 3D-printer.
Hoe werkt een 3D printer?



a. De printer smelt een dunne plastieken draad en laat de
		 druppeltjes die ontstaan op de juiste plaats drogen.



b. De printer boort met een klein boortje al het plastic weg
		 van een grote plastieken blok tot je enkel het getekende
		 voorwerp overhoudt.



c. De printer verbindt plastieken vormen tot er een voorwerp
		 ontstaat dat op je tekening lijkt.



d. Je koopt het voorwerp dat je wil via het internet, en de
		 printer zal het verven met de juiste kleur inkt.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 30
Jim heeft in de fitness hard zijn best gedaan,
en is nu helemaal bezweet.
Weet jij wat de functie van zweten is?



a. Als Jim zweet verlies hij vocht en gaat hij meer drinken. Dat is
		goed!



b. Als Jim zweet verliest hij vocht. De zweetdruppels op zijn
		 huid gaan verdampen, en daardoor koelt zijn lichaam af.



c. Als Jim sport, wordt zijn lichaam warmer. Daardoor zal de
		 waterdamp uit de omgevingslucht omgezet worden in
		 water op je lichaam, waardoor zijn lichaam warm gehouden
		wordt.



d. Het zweet dat uit de huid van Jim naar buiten komt, zorgt
		 ervoor dat zijn lichaam lichter wordt, waardoor het sporten
		 beter gaat.

Vlaamse STEM Olympiade vraag 31
Bij de lokale basketbalvereniging is men niet tevreden
over de verwarming van de sportzaal. Milan wil
onderzoeken of hij de verwarming niet beter kan afregelen.
Milan zoekt op het internet op wat de vaak gebruikte mogelijkheden zijn en vindt 3 opties:
1. Manuele regeling: de verwarming start als iemand hem aan zet door op een knop te
drukken, en gaat af wanneer iemand opnieuw op die knop drukt.
2. Bang-bang regeling: de verwarming begint op volle kracht te verwarmen als de temperatuur onder een bepaalde waarde komt die je zelf instelt, en de verwarming gaat af als
er die bepaalde temperatuur bereikt wordt.
3. PID-regeling: de verwarming verwarmt maar net zoveel als op dat ogenblik nodig is. Dit
wordt een proportionele regeling genoemd. Als het heel koud is gaat de verwarming
gedurende lange tijd met volle kracht bijwarmen. Als het maar een klein beetje kouder
is dan de temperatuur die ingesteld is, gaat hij bijvoorbeeld maar op 25 % van zijn capaciteit bijwarmen.
Milan krijgt een grafiek van het verbruik van de verwarming op een
bepaalde dag, terwijl er niemand in de sporthal aanwezig was.

Welk systeem wordt hier toegepast?






a. Een manuele regeling
b. Een bang bang regeling
c. Een PID-regeling
d. Er is geen verwarming

Vlaamse STEM Olympiade vraag 32
Bij de bouw van een nieuwe sporthal moet er rekening
gehouden worden met allerlei voorschriften en verplichtingen.
Zo is het enerzijds verplicht elk gebouw zo goed mogelijk te isoleren, maar omdat er hierdoor geen verse gezonde lucht naar binnen komt, moet een ventilatiesysteem gebruikt worden.
Ideaal is een ventilatiesysteem van type 4, waarbij verse
lucht aangezogen wordt, en vuile lucht naar buiten geblazen
wordt. Hieronder zie je vier schema’s, van type A tot en met
type D. Welk schema stelt type 4 voor?






a. Optie A
b. Optie B
c. Optie C
d. Optie D

