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Vraag 1 – Antwoord a
Zoals in de vraag vermeld wordt zullen de eiwitten (die niet alleen in eiwit
voorkomen) zich verbinden tot zwaardere deeltjes door in elkaar te
verstrengelen. Eens ze zwaar genoeg zijn, zinken ze tot op de bodem.
Op elke figuur zie je onderaan de geelachtige eiwit-substantie liggen. In staal 1, 3
en 7 is het eiwitniveau het grootst, waardoor we antwoord a kunnen selecteren.

Vraag 2 – Antwoord b
Je kunt je ecologische voetafdruk verlagen door minder natuurlijke grondstoffen te verbruiken. Het
eten van tropisch fruit is een slechte zaak, omdat dat fruit naar hier getransporteerd moet worden,
wat tot het verbruik van veel fossiele brandstoffen leidt (voor het transport per vliegtuig of
vrachtschip).
Het gebruik maken van een e-bike in plaats van een auto is
zeker een pluspunt, maar die elektriciteit moet nog altijd
geproduceerd worden, dus fiets je beter op eigen kracht als
je toch maar korte afstanden moet afleggen.
Tot slot is het continu laten werken van de verwarming
verlieslatend, omdat je hoe dan ook energie verbruikt op een
moment dat het absoluut niet nodig is, bijvoorbeeld tijdens
de nacht.
Het nemen van een douche i.p.v. een bad is wel een serieuze stap in de goede richting, omdat je het
waterverbruik dan al zeker met een factor 2-3 kleiner maakt.

Vraag 3 – Antwoord d
Van de vier voedingsstoffen die getoond worden kun je
vlug de appel identificeren, omdat die veel gezonde
suikers bevat (dus de groene tabel).
De cruciale factor om de sprinkhaan te identificeren is
het calciumgehalte, dat een factor 5 tot 20 keer hoger
ligt dan bij de andere 3 voedingsstoffen. De sprinkhaan
komt bijgevolg overeen met de gele tabel en is dus het
juiste antwoord.
Kabeljauw is geen vette vis, zoals zalm, maar een heel magere vis, terwijl gemengd gehakt, zoals
iedereen wel weet, gemaakt met de restjes van vlees en vetweefsel. Daarom kunnen we afleiden dat
de kabeljauw overeenstemt met de blauwe tabel, terwijl het gehakt met de oranje tabel
overeenstemt.

Vraag 4 – Antwoord c
De eitjes van de leverbot of Fasciola Hepatica hebben een diameter van 150
micrometer, wat overeenstemt met 0,150 millimeter. Zeef A bestaat uit
gaatjes van 0,3mm, en dus zijn de eitjes maar half zo groot, waardoor ze door
de zeef vallen. Zeef B heeft al iets kleinere gaatjes, van 0,2mm. Dat is nog
steeds groter dan 0,15mm, dus ook door de groene zeef kunnen de eitjes
vallen.
De blauwe zeef (C) heeft kleinere openingen, van slechts 0,1mm en zal geen
eitjes doorlaten. We zullen de eitjes dus tussen de blauwe zeef en de groene
zeef terugvinden.

Vraag 5 – Antwoord b
De strooiwagen strooit zout op straat. Dit zout zal ervoor zorgen dat de ijskristallen zullen smelten als
die zich al gevormd zouden hebben. Een water-zout mengsel heeft namelijk een lager vries- of
smeltpunt dan gewoon water.
Dat kun je ook zien aan de Belgische kust op een heel koude winterdag. Waar een plas gewoon water
op de zeedijk wel bevroren zal zijn, zal dat voor de zee zelf of voor de plassen die zich op het strand
vormen niet zo zijn, door het grote zoutgehalte van
het zeewater. Stilstaand zeewater kan wel degelijk
bevriezen van zodra de temperatuur van het water
lager is dan -2°C, maar dit gebeurt niet vaak.
De foto van de Noordzee hiernaast is genomen
tijdens de ijskoude winter van 1962-1963, toen de
gemiddelde temperatuur van december tot februari 2°C bedroeg.

Vraag 6 – Antwoord c
De meeste stoffen zullen bij afkoeling inkrimpen. Dat is zo voor vaste
stoffen, voor vloeistoffen en ook voor gassen. Denk bijvoorbeeld aan
een thermometer, waar bij opwarming de meetvloeistof stijgt in het
afleesbuisje omdat die vloeistof uitzet.
Kijken we terug naar de ballon, dan zal hier het volume van het
afgesloten gas afnemen, en wordt de ballon kleiner. Daarenboven zal
ook de gasdruk afnemen omdat koude deeltjes minder vlug bewegen,
waardoor de elastische ballon minder weerwerk voelt en samentrekt.
Dit is een tweede effect dat er voor zorgt dat de ballon kleiner wordt.

Vraag 7 – Antwoord d
Als je een voorwerp onderdompelt, dan wordt de plaats dat het water innam nu door dat voorwerp
ingenomen. Water is een vloeistof en kan niet samengedrukt worden. Bijgevolg stijgt het water naar
de lege ruimte bovenaan.
Als je het volume van een ijsblokje wil opmeten op die manier, krijg je een probleem omdat het
ijsblokje niet naar de bodem van het glas water zinkt, maar blijft drijven. Slechts een deel van het ijs
zal onder water zitten, en de rest boven water. Dit is zo omdat de massadichtheid van ijs lager is dan
de massadichtheid van water.
Bij de metalen kogel, de gouden
ring en de steen is dat niet het
geval, waardoor die
voorwerpen wel zullen zinken
en water aan de kant duwen.

Vraag 8 – Antwoord b
Zoals in de vraag werd uitgelegd worden moleculen opgebouwd uit
atomen, die elk een eigen naam hebben. Hier weet je zeker dat er in de
stof waarvoor je de formule moet opstellen koolstof zit, wat voorgesteld wordt door het chemisch
symbool C.
Het tweede deel van de naam, namelijk dioxide, kun je niet onmiddellijk linken aan de naam van een
chemisch element. Het stukje oxide slaat namelijk op het feit dat er ‘oxygen’ of zuurstof in de
chemische verbinding zit. Hier had je het juiste element kunnen selecteren doordat het voorvoegsel
‘di’ aan de benaming is toegevoegd, wat erop wijst dat er 2 zulke deeltjes aanwezig zijn, naast het
koolstofatoom waar we het hierboven al over hadden… Je moet dus 1 koolstofatoom (C) verbinden
met 2 zuurstofatomen (O) en je krijgt CO2.

Vraag 9 – Antwoord b
Bij het omvormen van informatie naar een digitaal signaal kun je enkel gebruik maken van de
getallen 0 en 1, en dus kun je bijvoorbeeld JA = 1 en NEEN = 0 gebruiken om een rij keuzes te
vormen:
JA – NEEN – NEEN – NEEN – JA – NEEN

 1–0–0–0–1–0

Bij de kleurenrij lukt dat niet, want je kunt bijvoorbeeld ‘ROOD = 1’ en ‘GROEN = 0’
stellen, maar dan heb je nog een omvorming voor BLAUW nodig . Dit is dus een
systeem waarvoor je 3 verschillende mogelijkheden hebt. Ook bij de kaartrij heb je
4 verschillende mogelijkheden in plaats van 2. Bij een derde mogelijkheid werd
naast JA en NEEN ook MISSCHIEN gebruikt, wat opnieuw een derde code vereist,
wat bij de FOUT-JUIST rij niet het geval is. Daar kun je door FOUT = 0 en JUIST = 1 te
vervangen gemakkelijk een digitaal signaal verkrijgen:
Fout – Juist – Fout – Juist – Fout – Fout – Fout – Juist – Juist

 0–1–0–1–0–0–0–1–1

Vraag 10 – Antwoord b
Bij het programmeren van de robot kunnen maar 2 commando’s
gebruikt worden, namelijk STAP en LINKS. Het commando VOORUIT
is dus geen optie.
Aangezien de oriëntatie van de robot
van belang is, is ook de code STAP geen
juiste optie, want in dat geval zal de
robot nog steeds naar rechts kijken…
Bij het commando LINKS blijft de robot
op hetzelfde vakje staan, en draait hij
een kwartslag naar links. Bij de code STAP – STAP – LINKS – LINKS zal
de robot dus 2 vakjes naar rechts verschuiven voor hij draait, wat ook
niet de juiste keuze is.
Bij de langste code (LINKS – LINKS –
LINKS – STAP – LINKS – STAP – LINKS –
STAP – LINKS) klopt het pad wel, al is dit zeker niet de meest efficiënte
code om dit resultaat te bereiken. Die meest efficiënte keuze zou STAP
– LINKS – LINKS zijn, waarbij je dus de stap te veel uit code d weglaat.

Vraag 11 – Antwoord d
Wat zo kenmerkend is aan de ‘cloud’ is dat de bestanden veilig op
één of andere datacomputer staan, zodat een lokale crash van je
eigen computer niet meer leidt tot groot dataverlies. Waar die
datacomputer zich dan bevindt maakt niet uit, en wordt meestal
niet bekend gemaakt om veiligheidsredenen. Doorgaans zal het
bestand op meerdere plaatsen geplaatst worden, voor het geval
één van die datacomputers uitvalt.

Vraag 12 – Antwoord d
De lengte van het paswoord is belangrijk, maar vooral het
gebruik van zo veel mogelijk verschillende karakters, zoals
cijfers, kleine en grote letters en speciale symbolen is cruciaal.
Ideaal worden die allemaal door elkaar gebruikt, zonder
logische volgorde. In mogelijkheid 4 (H3k&do@kY6}5) zie je
heel wat van die verschillende symbolen, wat het moeilijk
maakt om dit paswoord te kraken.

Vraag 13 – Antwoord b
De overbrenging van je trappers naar het achterwiel gebeurt
door de fietsketting. Als je de figuur hiernaast bekijkt, en je
neemt bijvoorbeeld aan dat je de trapas 1 toertje ronddraait, dan
zal die ketting over de 20 tandjes van dat tandwielblad gelopen
hebben. Let op, in werkelijkheid zijn er veel meer tandjes aan
zo’n voorblad dan hier op de figuur getoond wordt.
Als het tandwiel dat het achterwiel aandrijft slechts 10 tandjes heeft, dan zal dat tandwiel 2 toertjes
rondgedraaid hebben tegen de tijd dat je de trappers 1 keer rondgedraaid hebt. Dat betekent
onmiddellijk ook dat je volledige achterwiel dan al 2 toertjes gedraaid heeft, en de fiets dus een
afstand van 2 keer 2𝜋r (= omtrek van een volledige cirkel) afgelegd heeft. Als het tandwiel achteraan
ook 20 tandjes heeft, dan zal het achterwiel maar 1 toertje gedaan hebben, en als het bijvoorbeeld
maar 5 tandjes heeft, dan zal het achterwiel al 4 toertjes rondgedraaid hebben.
Met andere woorden, hoe groter de verhouding tussen het aantal tanden van het voorblad en het
achterblad is, hoe groter de afstand die je aflegt met 1 omwenteling van de trapas (=hoe zwaarder de
versnelling is). De kracht die je moet leveren om zo’n omwenteling te veroorzaken groeit uiteraard
ook mee, maar de rugwind helpt hier in dit geval.
Het juiste antwoord is dus b, waar de kleinste hoeveelheid tandjes achteraan gebruikt wordt.

Vraag 14 – Antwoord a
Suki draagt 4 verschillende T-shirts, die allemaal een
deel van het licht absorberen en een deel reflecteren.
Het witte T-shirt bijvoorbeeld zal zowel rood, groen als
blauw licht reflecteren, en absorbeert eigenlijk niets.
Bijgevolg neemt het textiel geen licht, en geen energie
op. Een witte T-shirt voelt fris aan, zoals op de
thermische foto hiernaast duidelijk is. Een fel geel
oppervlak zoals het gezicht van dit model, duidt op een
hoge temperatuur, en hoe donkerder het beeld is
(=paars), hoe frisser het object is.
Bij roze en lichtgroene T-shirts wordt respectievelijk vooral blauw-groen licht, en blauw-rood licht
geabsorbeerd, wat een zekere hoeveelheid energie bevat.
Het zwarte T-shirt van Suki reflecteert helemaal geen licht. Alle lichtenergie wordt door het T-shirt
geabsorbeerd en zal zich daar als warmte-energie manifesteren.

Vraag 15 – Antwoord c
Om zo rap mogelijk bij Brilli te geraken, moet je de tijd die je over het
strand aflegt en de tijd die je in de zee aflegt bij elkaar optellen. Aangezien
de snelheid in het water een stuk lager ligt dan over het zand, moet je de
afstand in het water zo kort mogelijk houden, waardoor situatie A en B
afvallen. Daarenboven is het belangrijk de afgelegde weg zo kort mogelijk
te houden, en de kortste weg van 1 punt naar een ander punt is een
rechte lijn, waardoor de keuze op pad C valt.
De figuur die als basis voor deze vraag gebruikt werd, wordt in de fysica
gebruikt om het gedrag van licht te bespreken. Licht dat van één
middenstof naar een andere middenstof overgaat, verandert daardoor van
richting, omdat de voortplantingssnelheid van dat licht in bijvoorbeeld
lucht groter is dan in glas. Het glas gedraagt zich hier als de zee uit onze
vraag. Dit fenomeen wordt de breking van licht genoemd en ligt aan de basis van bijvoorbeeld de
lenzen van een bril.

Vraag 16 – Antwoord c
Als tandwiel 1 in wijzerzin draait, dan
zorgt de tandwieloverbrenging
ervoor dat tandwiel 2 in
tegenwijzerzin zal draaien. Omdat
het aantal tanden van het tweede
tandwiel kleiner is dan het aantal
tanden van het eerste tandwiel, zal
die beweging ook vlugger gebeuren.
Dus tandwiel 2 draait sneller, en in
tegenwijzerzin.
De overbrenging tussen tandwiel 2 en tandwiel 3 gebeurt aan de hand van een bandoverbrenging.
De afmetingen van tandwiel 3 en tandwiel 2 zijn identiek, waardoor ze beide met dezelfde snelheid
zullen ronddraaien. Tandwiel 3 zal daarenboven dezelfde rotatiezin hebben, omdat de band in
tegenwijzerzin meedraait.
Tot slot hebben we de tandwieloverbrenging tussen tandwiel 3 en tandwiel 4. Die overbrenging
verandert, net zoals bij de overgang tussen 1 en 2 de bewegingsrichting, waardoor tandwiel 4, net
zoals tandwiel 1 in wijzerzin zal roteren. Daarenboven is tandwiel 4 kleiner dan tandwiel 3 en heeft
het minder tandjes, waardoor de rotatiesnelheid van tandwiel 4 hoger ligt dan van tandwiel 3, dat op
haar beurt vlugger ronddraait dan tandwiel 1.
Dus de beweging van tandwiel 4 is in wijzerzin, en sneller dan tandwiel 1.

Vraag 17 – Antwoord c
Het glas in alle drie de ramen zal op dezelfde manier warmte doorlaten.
Tegenwoordig wordt er standaard dubbel glas, driedubbel glas of zelfs
hoogrendementsglas gebruikt, wat zelf voor een goeie isolatie van het
glasoppervlakte zorgt.
Aangezien aluminium de grootste warmtegeleidingscoëfficiënt heeft,
stroomt de warmte-energie door het aluminium van de warme
binnenkant naar de koude buitenkant. Een aluminium raam isoleert dus
minst goed.
Dit wordt in de praktijk meestal opgelost door een ingewikkelde
raamconstructie te gebruiken, zodat het aluminium tussen de binnenen buitenzijde van het raam onderbroken wordt door thermisch slecht
geleidend en dus isolerend materiaal, zoals op de figuur duidelijk
gemaakt wordt.

Vraag 18 – Antwoord c
Op de plaats waar Fien haar woning bouwt, is het aantal mogelijkheden beperkt. Eerst en vooral zal
de aanwezigheid van de hoge appartementsgebouwen en bomen haar woning afschermen van de
wind, en daarenboven ook zorgen voor een heel onregelmatige inval van rechtstreeks zonlicht. Een
windmolen en zonnepanelen zijn daardoor niet rendabel.
Het oppompen van water uit de vijver om dat vervolgens terug
te laten stromen naar de vijver is een inefficiënte omzetting
van energie. Zo zullen zowel de pomp als de watermolen nooit
een rendement van 100% halen en zal je dus meer energie
moeten toeleveren dan je eruit kunt krijgen.
Een warmtepomp die de op natuurlijke manier aangeleverde
bodemwarmte onttrekt is hier de enige zinvolle optie.

Vraag 19 – Antwoord b
Aangezien de regen in onze streken vooral uit het westen valt (niet toevallig
stemt dit overeen met de ligging van de zee), is het optimaal dat het dak in
die richting georiënteerd wordt, wat enkel bij de daken van huis 9 en 11 het
geval is.
Bij huis 11 staat de hoge kant van het dak naar het westen gericht, waardoor
de regen vooral tegen de rechte muur zal vallen, en veel minder op het dak.
Bij huis 9 is de situatie omgekeerd, en komt zo goed als al het water op het
dak terecht, wat zorgt voor de optimale verzameling van het regenwater.

Vraag 20 – Antwoord a
Met behulp van de figuur
hiernaast kun je inzien dat
een driehoek qua sterkte
wint van een rechthoek of
balk.
Als je op het bovenste punt
dan de driehoek een kracht naar rechts uitoefent, zullen de scharnierhoeken moeten wijzigen. Als
het toppunt naar rechts zou bewegen, zal de hoek rechtsonder groter worden, en die linksonder zou
kleiner moeten worden. Daarenboven zou de lengte van de afstand tussen het punt linksonder en
het toppunt groter moeten worden, en de afstand tussen het punt rechtsonder en dat toppunt
kleiner, wat uiteraard niet kan, als de planken tenminste niet plooien! Bijgevolg zal de driehoek
vlugger in zijn geheel roteren dan te scharnieren, wat dan weer opgevangen kan worden door een
nabijgelegen andere driehoek.
Voor de rechthoekige vorm (vierkant of balk, dit
maakt geen verschil) lukt dat scharnieren wel,
zoals je rechts op de figuur kunt zien.

Vraag 21 – Antwoord c
Deze figuur heeft 4 symmetrieassen, zoals
hiernaast duidelijk wordt.
Je hebt zowel verticale (as 1), horizontale (as 2)
als diagonale symmetrie (as 3 en 4) bij deze
figuur.

Vraag 22 – Antwoord c
De fotograaf staat langs de achterzijde van de vrachtwagen, wat de blauw- en rood-omringde foto al
zeker uitsluit.
Daarenboven zie je vanuit het vooraanzicht dat de
vrachtwagen zich gedeeltelijk achter de boom verschuilt,
wat betekent, vanuit het oogpunt van de fotograaf, dat de
vrachtwagen zich links van de boom zal bevinden, wat ons
ertoe brengt om de groen-omringde foto te selecteren.
Bovendien heeft de vrachtwagen een hoge laadruimte, wat
bij de zwart-omringde foto niet het geval is.

Vraag 23 – Antwoord d
Enkel met het paarse blokje krijg je de grote
rechthoekige vorm niet opgevuld, omdat je
altijd met een leeg vakje blijft zitten aan de
zijkant, zoals je op de figuur hiernaast kunt
zien.
Vraag 24 – Antwoord a
Op de figuur hieronder is een blanco 8-zijdige
dobbelsteen weergegeven.
Om van het bovenvlak naar de onderkant te
geraken moet je 3 keer naar een nabij liggend
vlak overspringen.
De illustratieve pijltjes kunnen uiteraard ook
een ander pad volgen (langs de achterzijde
bijvoorbeeld), maar je kunt alleen maar
onderaan geraken door minimaal 3 sprongen
uit te voeren.
Als we diezelfde 3 overgangen tekenen op de
ontplooiing (ook hier werd 1 voorbeeld-pad
getekend, maar zijn er meerdere
mogelijkheden), komen we op het vlak met
cijfer 4 terecht.

Vraag 25 – Antwoord c
Het is de bedoeling om een lage spanning op te meten. Aangezien een spanning steeds uitgedrukt
wordt in de eenheid V (=Volt), zijn de groene stand (stroom, uitgedrukt in A – Ampère) en de witte
stand (weerstand, uitgedrukt in  - Ohm) geen optie.
Een batterij veroorzaakt een gelijkspanning en geen
wisselspanning zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk in
ons huis wel doet. Het symbool voor wisselspanning is een
golfje (~), en daarom zal de oranje stand enkel geschikt zijn
om een wisselspanning te meten, geen gelijkspanning.
Enkel de blauwe stand blijft over, maar daar staat als eenheid
mV vermeld. Aangezien onze batterij bijna volledig ontladen
is, zal de oorspronkelijke spanning van 1,5V = 1500mV niet
meer bereikt worden, en krijgen we waarschijnlijk een
spanning lager dan 1V, waardoor de millivolt-schaalverdeling
hier ideaal is.

Vraag 26 – Antwoord a
Op de figuur is duidelijk te zien dat bovenaan een varken getekend is, wat
als jong een big heeft.
De koe heeft als jong een kalf, en het schaap heeft een lam als jong.
Bijgevolg moeten de contactpunten verbonden worden zoals hier op de
voorzijde getekend wordt. Langs de achterzijde moeten die verbindingen
dus identiek lopen. Dit is dus de verbinding met de gele achtergrond.

Vraag 27 – Antwoord c
We kunnen op het verwarmingsschema de verbrandingsketel
(1), waar aardgas gebruikt wordt om water op te warmen
vergelijken met de batterij (A), die elektrische energie levert.
Daarna wordt het warm water getransporteerd richting
radiator (4), waar de warmte aan de omgeving wordt
afgegeven. Dat gebeurt door buizen, waar het water doorheen
stroomt. Bij een elektrische stroomkring worden die buizen (2
en 5) vervangen door koperdraadjes (= elektrische geleiders,
D). Hier is de verbruiker de lamp (B), die licht uitstraalt.
In het centrale verwarmingscircuit kan je een radiator
uitschakelen door de kraan (3) van de radiator dicht te
draaien, zodat het warme water niet verder kan stromen. In
een elektrische stroomkring kan je die kraan vergelijken met
een schakelaar (C) die de elektriciteit al dan niet doorlaat.

Vraag 28 – Antwoord c
Om in te schatten welke vorm van duurzame elektriciteitsproductie het best geschikt is voor een land
als België moet je de geografische ligging van ons land bestuderen. In België is er geen vulkanische
activiteit te bespeuren in de ondergrond, en het vlakke karakter van ons land zorgt er voor dat
stuwdammen en waterkrachtcentrales maar op heel weinig plaatsen nuttig zijn. Windenergie en
zonne-energie kunnen wel geproduceerd worden.
Als je tussen die zonne-energie en de windenergie
moet kiezen, dan is het redelijk voor de hand
liggend dat voor het Belgische klimaat, dat nogal
winderig en nat is, windmolens een stuk meer
vermogen kunnen opwekken in vergelijking met
zonne-energie. Zo zijn er net voor onze Belgische
kust al windmolenparken in de Noordzee geplaatst,
ideaal voor de opwekking van veel elektrische
energie.

Vraag 29 – Antwoord c
Een schermresolutie van 20 megapixels, betekent dat er 20 miljoen of 20.000.000 pixels het beeld
vormen. Als we de vier mogelijkheden bekijken, zien we respectievelijk de volgende hoeveelheden
pixels:
•
•
•
•

Rode figuur: 2.000.000 x 1.600.000 = 3.200.000.000.000 pixels
Groene figuur: 50.000 x 40.000 = 2.000.000.000 pixels
Zwarte figuur: 5.000 x 4.000 = 20.000.000 pixels
Blauwe figuur: 500 x 400 = 200.000 pixels

Vraag 30 – Antwoord b
De geluidsgolf is 6 seconden onderweg vooraleer ze terug bij de duikboot aankomt. Dat betekent dat
het geluid een totale afstand van 6 x 1500 = 9000m afgelegd heeft.
Omdat het geluid zich eerst van de duikboot naar het marineschip
moet verplaatsen, maar ook de omgekeerde weg moet afleggen,
kunnen we vlot inzien dat de afstand tussen de duikboot en het
marineschip slechts de helft van de hierboven berekende 9000m
bedraagt, wat ons bij 4500m (of antwoord b) brengt.

Vraag 31 – Antwoord b
Om hier een antwoord op te
formuleren, zullen we van achter
naar voor redeneren. Om de
lamp te laten schijnen, moet er
rechts zeker een signaal 1 de
lamp bereiken.
Die 1 kan enkel rechts van de OFpoort verschijnen als 1 van de 2
ingangen van die poort (of
allebei) een waarde 1 hebben.
Slechts als de beide ingangen 0 zijn, zal een OF-poort aan de uitgang een 0 opleveren. We krijgen dus
3 opties, namelijk 1-0, 0-1 en 1-1, respectievelijk in lichtgeel, lichtblauw en lichtgroen weergegeven.
Als we nu startend van die mogelijke combinaties terugrekenen tot voor de EN-poorten, zien we
bijvoorbeeld voor de lichtgele optie dat een 1 slechts kan ontstaan als beide ingangen voor de ENpoort 1 zijn. Daardoor weet je al zeker dat 1 van de ingangen van de onderste EN-poort 1 is,
waardoor zeker is dat de 2e ingang, die van schakelaar 3 komt, op 0 moet staan (anders krijg je na die
EN-poort nooit een 0).
Voor de lichtblauwe optie, en voor de lichtgroene optie kun je een gelijkaardige redenering maken,
waardoor we de opties 1-1-0, 0-1-1 en 1-1-1 krijgen.
De lamp zal dus branden als ofwel schakelaars S1 en S2 tegelijk ingeduwd worden, ofwel schakelaars
S2 en S3 ingeduwd worden, ofwel als alle drie de schakelaars S1, S2 en S3 ingeduwd worden.
Enkel de lichtgele optie wordt hier bij de antwoorden vermeld, wat overeenstemt met antwoord b.

Vraag 32 – Antwoord b
Het grote voordeel van de QR-code is dat er in plaats van
in 1 richting in 2 richtingen informatie gecodeerd kan
worden. Dat betekent dat er veel meer informatie kan
opgeslagen worden. De codescanner zal een groter vlak
opmeten en dus geen 1D-scan maar een 2D-scan
uitvoeren. De drie vierkantjes (linksboven, linksonder en
rechtsboven) maken duidelijk hoe de QR-code
georiënteerd moet worden.

