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	a. De gitaar

	b. De cello

	c. De altviool

	d. De contrabas

In een orkest hebben de snaarinstrumenten een verschillende af-
meting zodat dit invloed heeft op de manier waarop het geluid 
geproduceerd wordt.  Hieronder zie je enkele verschillende snaar-
instrumenten, die op schaal getekend zijn. 

Welk instrument kan de laagste toonhoogte produceren?
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	a. Steenkool

	b. Ertsen

	c. Aardolie

	d. Benzine

Lea is een babytje. Ze drinkt al uit een beker. Als die 
beker plots uit haar handen valt, ligt alles op de grond. Gelukkig is 
de beker van plastic, waardoor hij niet breekt. Plastic is een kunst-
stof die bestaat uit heel wat organische grondstoffen.

Uit welke grondstof worden kunststoffen gemaakt?
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Peter plaatst zonnepannelen op het dak van zijn huis. 
Zonnepanelen zorgen ervoor dat zonlicht omgezet wordt in elek-
triciteit. 

Geven de zonnepanelen van Peter ook elektriciteit als het 
bewolkt is?

	a. Ja, evenveel.

	b. Nee, ze worden ’s nachts en bij bewolking uitgeschakeld.

	c. Nee, dat werkt enkel als de zon schijnt.

	d.  Ja, maar minder.
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	a.  Tegeltje A

	b.  Tegeltje B

	c.  Tegeltje C

	d.  Tegeltje D

Bij het plaatsen van een vloer in de badkamer gebruikt 
kunstenares Lisa kleine keramische tegels. Het is haar
bedoeling om evenveel wit als blauw te gebruiken. 

Welke tegeltje kan gebruikt worden op de plaats van het 
vraagteken om evenveel wit als blauw te zien?
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	a. De foto wordt verplaatst.

	b. De foto wordt groter (inzoomen).

	c. De foto wordt kleiner (uitzoomen).

	d. De applicatie wordt afgesloten.

Opa Bert heeft een nieuwe tablet gekocht. Hij heeft 
nog nooit met een aanraakscherm gewerkt. Kan jij hem helpen? 
Bert opent een applicatie die een foto weergeeft.

Wat zal er gebeuren wanneer Bert op het aanraakscherm over 
de foto zijn duim en wijsvinger van elkaar weg beweegt? 



Technologie Olympiade  vraag 6

	a.  Teek (1), Luis (2) en Vlo (3).

	b. Luis (1), Vlo (2) en Teek (3).

	c. Vlo (1), Teek (2) en Luis (3).

	d. Teek (1), Vlo (2) en Luis (3).

We zien ze misschien niet, maar we zijn omringd 
door vele miljoenen kleine organismen zoals bacteriën, virussen, 
parasieten…  Sommige van deze beestjes zijn niet leuk en kunnen 
jeuk veroorzaken. Hieronder zie je een vlo, een luis en een teek met 
volgende eigenschappen:
•	 Teken	hebben	8	poten	en	geen	vleugels.	
•	 Luizen	 hebben	 een	 verdikt,	 peervormig	 achterlijf	 dat	 is	 opge-

deeld in segmenten en ze zijn een beetje doorzichtig. 
•	 Vlooien	hebben	een	lijf	dat	is	opgedeeld	in	segmenten.

  
Wat is het juiste beestje?
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Op elektronische componenten wordt vaak een 
kleurcode aangebracht om een waarde aan te geven. 
Bij elektrische weerstanden zijn het gekleurde ringen waarvan de 
laatste van 4 ringen zilverkleurig kan zijn. Deze zilverkleurige ring 
geeft de tolerantie van 10 % aan.

Zo heeft de elektrische weerstand hieronder een weerstandswaar-
de van: 
- eerste ring ‘5’ (groen)
- tweede ring  ‘0’ (zwart) 
- derde ring ‘4’ (geel) = aantal nullen.

Dat brengt de elektrische weerstand op een totaal van 50 met 4 
nullen erachter, dus 500.000 ohm.

 
Bepaal de weerstandswaarde van onderstaande elektrische 
weerstand:

	a. 236 ohm

	b. 362 ohm

	c. 3.600 ohm

	d. 26.000 ohm
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	a.  Gebouw A

	b. Gebouw B

	c. Gebouw C

	d. Gebouw B en C hebben hetzelfde grondoppervlakte, 
  dus ze zijn even stabiel.

Architect John wil een uiterst stabiel gebouw maken. 
Deze stabiliteit is nodig omdat door de opwarming van het klimaat 
er steeds meer ernstige stormen zijn. Hij tekent van enkele ideeën 
3 schetsen:

Welk van die 3 gebouwen zal  het stabielst zijn?

A                                                   B                                              C
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	a.  m1 gaat naar boven.

	b. m1 gaat naar beneden.

	c. m1 blijft gewoon op dezelfde hoogte.

	d. Dat kun je niet weten, want het hangt af van het volume
  van die stoffen.

Om zware lasten naar boven te brengen gebruikt Piet een katrol. 
Bij de figuur zie je een katrol met 2 massa’s die eraan bevestigd zijn.  

Als je weet dat in het linkervat 10 kg zand zit, en in het rech-
tervat 10 kg water zit, hoe zal het vat met zand dan bewegen? 
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	a.  Houtpulp 

	b. Takken 

	c. Houtblokken 

	d. Enkel de houtsoort is van belang.

Na een lange schooldag in december, kom je ’s avonds
thuis. Buiten vriest het heel erg en je handen en voeten zijn bijna 
bevroren. Gelukkig heeft mama de kachel aangestoken met hout.

Wat brandt er volgens jou sneller?

A

B

C
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	a. Vogels zijn te klein om geëlektrocuteerd te worden.

	b. Door het skineffect (andere stroomdichtheid door wisselflux)
  is er geen elektriciteit aan de buitenkant van de kabel.

	c. De vogel maakt geen verbinding met de aarde, 
  dus vloeit er geen stroom door zijn lijf.

	d. De hoogspanningskabel is geïsoleerd met een bepaalde
  kunststof.

Heidi ziet in de herfst vaak vogels zitten op de hoogspanningska-
bels. Deze vogels verzamelen zich en vliegen dan in groep naar 
warmere streken. 

Hoe komt het dat vogels niet geëlektrocuteerd worden 
wanneer ze op een hoogspanningskabel zitten?
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	a. Stukje A

	b. Stukje B

	c. Stukje C

	d. Stukje D

Op een puzzel, die uit 6 stukjes bestaat (3 horizontale en
2 verticale), zie je een windmolen die elektriciteit kan produceren.  

Er ontbreekt echter 1 stukje van de puzzel. Kun jij het juiste 
stukje terugvinden ?
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Stien wil een word-document sturen naar haar vriendin, 
maar wil dat het document niet kan worden gewijzigd. 

Hoe kan Stien er voor zorgen dat de opmaak van haar 
tekstdocument niet kan gewijzigd worden door haar 
vriendin? 

	a. Er bestaat geen manier om dit te doen. 
  De vriendin zal altijd kunnen wijzigen.

	b. Stien maakt er een PDF document van.

	c. Stien stopt het in een ZIP bestand.

	d. Stien maakt er een DOC bestand van in plaats van DOCX.
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	a. Ademen gaat gemakkelijker.

	b. Ademen gaat moeilijker. 

	c. Ademen gaat even goed als anders.

	d. Ademen gaat niet meer.

Fien heeft astma. Dit is een aandoening die inwerkt op
het ademhalingstelsel. Hieronder zie je een foto van het mense-
lijk ademhalingssysteem. De lucht komt binnen via de luchtpijp en 
gaat dan in de longen verder via kleine kanaaltjes, die bronchiolen 
genoemd worden. 

Wat gebeurt er als de bronchiolen vernauwen?
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	a. Als conducteur Mark en Filip elk één knop indrukken.

	b. Als conducteur Mark of Filip één knop indrukken.

	c. Als conducteur Mark of Filip geen knop indrukken.

	d. De deur zal nooit open gaan.

Treinconducteur Mark en Filip kunnen een geheime deur
in de trein openen. Om die deur te openen gebruiken ze twee druk-
knoppen D1 en D2 die verbonden zijn met een digitale EN-poort 
en het elektronisch slot op de deur.

Hier de waarheidstabel van zo’n EN-poort
Een ‘1’ bij Ingang1 en Ingang 2 duidt op een ingedrukte knop. 
Een ‘1’ bij Uitgang duidt op een open deur.

Ingang 1 Ingang 2 Uitgang

0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Waarheidstabel

Wanneer zal de geheime deur open gaan?
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	a.  Vlak

	b. Rechtopstaand

	c. Je gebruikt beter kubusvormige balken, van 100 x 100 mm.                         

	d. Dat maakt helemaal niets uit.

Jan en Mieke willen een huis bouwen. Ze kiezen voor
houtskeletbouw. Ze zijn milieubewust. Het huis bestaat dus uit bal-
ken en planken, die met nagels aan elkaar bevestigd worden. De 
gebruikte balken zijn 5 meter lang en hebben een doorsnede van 
50 x 200 mm. 

Als je wil vermijden dat het dak doorhangt, moet zo’n balk dan 
vlak of rechtopstaand geplaatst worden?
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Een kanon wordt gebruikt om vanop afstand granaten te lanceren 
richting vijand. Bij het afvuren van een granaat, beweegt het kanon 
niet even ver achteruit als de bom vooruit.

Het kanon beweegt niet ver achteruit omdat:

	a. Het kanon vast gemaakt staat op de grond, en dus niet kan
  bewegen. 

	b. Er op het kanon geen kracht werkt, enkel op de granaat.

	c.  De massa van het kanon veel groter is dan de granaat.

	d. Het kanon lichtjes meegetrokken wordt door de granaat
  (wrijving), en dus een klein beetje vooruit beweegt.
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	a. Papa zet een grote plastic bak over het vuur zodanig dat de
  zuurstof niet weg kan.

	b. Papa blaast lucht op de kolen.

	c. Papa voegt er nog een heleboel kolen bovenop.

	d. Papa blaast met een haardroger warme lucht op de kolen.

In de zomer steekt papa de barbecue aan. Hiervoor 
gebruikt hij kolen. Hij steekt de kolen in brand met wat papier en 
houten stokjes. Vuur ontstaat door een reactie met zuurstof. Papa 
heeft echter niet veel tijd meer, want de bezoekers zijn al aange-
komen. 

Hoe zorgt papa ervoor dat de kolen sneller branden?
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	a. Aan de kust, liefst zelfs in de zee, omdat de wind daar door
  niets tegengehouden wordt. 

	b. In Brussel, tussen de hoge gebouwen, 
  waar de wind tussen waait.

	c. Op de diepe vallei van de Maas, omdat de molens daar mooi
  afgeschermd staan, ver weg van alles en iedereen.

	d. In de bossen van de Ardennen op het hoogste punt van 
  België.

Elektriciteit kan op veel manieren gemaakt worden. 
Dit kan door kerncentrales, door zonne-energie, door waterkracht, 
maar ook door windenergie. In België verschijnen steeds meer 
windmolens op allerlei plaatsen.

Waar kun je eigenlijk best zo’n windmolenpark bouwen
in België?
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Jan maakt met blokjes op een plattegrond enkele 
kastelen. Eerst maakt hij kasteel 1, om achtereenvolgens 
kasteel 2, 3 en 4 te construeren.

Wat zou de logische volgende stap zijn voor kasteel 5?
Maakt hij kasteel A, B, C of D?

	a. Kasteel A

	b. Kasteel B

	c. Kasteel C

	d. Kasteel D
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	a. De televisie wordt aangezet en de zender met nummer 4 
  wordt gekozen.

	b. De televisie wordt aangezet, de zender Ketnet wordt 
  gekozen en het volume wordt op 4 gezet.

	c. De zender Ketnet wordt gekozen en het volume wordt op 4
  gezet. Daarna wordt de televisie aangezet.

	d. Er zit een fout in de code en ze kan niet uitgevoerd worden.

Simon kan programmeren in de taal C#.
Hij heeft iets geschreven om de televisie gemakkelijk te bedienen.

Kan jij begrijpen wat er zal gebeuren als je op de AAN knop 
van de afstandsbediening drukt?



Technologie Olympiade  vraag 22

	a. In staal 3 zitten andere bacteriën dan in staal 4.

	b. Er zitten minder bacteriën in staal 3 dan in staal 4.

	c. In staal 4 zitten ongeveer 20 bacteriën.

	d. Er zitten meer bacteriën in staal 4 dan in staal 3.

Lore gaat vaak zwemmen. De badmeester controleert
telkens of er voldoende chloor aanwezig is in het water door water-
stalen te nemen. Chloor zorgt er voor dat er niet te veel bacteriën in 
het water aanwezig zijn.

Deze waterstalen gaan naar het laboratorium waar men het water 
uitsmeert op een plaatje met daarin voeding voor bacteriën. De 
bacteriën groeien en er worden witte bolletjes gevormd (zie onder-
staande foto). Zo een wit bolletje  komt dus overeen met één bac-
terie. In het laboratorium had de wetenschapper twee waterstalen 
(nr. 3 en nr. 4) op een plaatje gebracht.

 
Wat kan worden besloten uit dit experiment?
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	a. Symbool A

	b. Symbool B

	c. Symbool C

	d. Symbool D

Een LDR is de Engelse afkorting voor een “licht 
afhankelijke weerstand” en is een elektronisch 
component die kan detecteren hoeveel licht er aanwezig is.

A

B

C

D

Siebe wil een elektronisch schema lezen, maar weet niet meer 
hoe het symbool van een LDR er uit ziet. Kan jij hem helpen?
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	a.  Figuur A

	b.  Figuur B

	c. Figuur C

	d. Figuur D

Om elektrische energie op te wekken besluiten de 
ouders van Timon om aan één zijwand van hun tuinhuisje zonne-
panelen te bevestigen. Hieronder zie je het bovenaanzicht van dat 
tuinhuisje, de zonnepanelen (zwart streepje) en ook de oriëntatie 
van dat tuinhuisje tegenover de 4 windstreken (noord, oost, zuid 
en west).

In welke van de 4 mogelijkheden zullen ze meest elektriciteit 
opwekken?
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	a.  De diameter van de schacht iets kleiner zijn dan de 
  doorsnede van het gat.

	b. De diameter van de schacht iets groter zijn dan de 
  doorsnede van het gat.

	c. De diameter van de nagel moet iets kleiner zijn dan de 
  doorsnede van het gat.

	d. De schacht net even groot zijn als de doorsnede van het gat. 

Oom Tuur werkt in een fabriek waar stevige metalen dozen worden 
gemaakt. Om de kosten te drukken en geen laswerk te hebben, 
worden de platen met popnagels aan elkaar bevestigd. 
Op de figuur zie je hoe zo’n popnageltang werkt. Eerst wordt in de 
platen een gat geboord. Daarna wordt de nagel door middel van 
een tang naar boven getrokken, waardoor de kop in de schacht 
terecht komt en die schacht vervormt tot het geheel stevig aan el-
kaar vasthangt (zie onderste figuur). Daarna wordt de rest van de 
nagel afgeknipt. 

 

Om zo’n popnagel te kunnen gebruiken moet:
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	a. De olie zinkt naar de bodem.

	b. De olie verdampt en komt in de lucht terecht.

	c.  De olie vermengt zich met het zeewater.

	d. De olie blijft drijven.

Help! Er is een containerschip met olie in de 
problemen op zee en de olie stroomt er uit. 
Dit is niet goed voor het milieu.

Welke stelling is juist? 
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Op school experimenteert de klas van Jona met 
elektriciteit. Hier zie je hun eerste testopstelling: een batterij, een 
schakelaar en een lamp.
In het ene schema is de schakelaar open, waardoor de stroomkring 
onderbroken is en de lamp oplicht. In het andere schema is de scha-
kelaar gesloten en kan er stroom vloeien zodat de lamp oplicht.

Als we het elektrische schema wat ingewikkelder maken, kan 
je dan voorspellen hoeveel lampen er zullen oplichten? 

	a. 0 lampen, de stroomkring is open want de schakelaar staat
  open.

	b. 2 lampen, enkel de de lampen die zich buiten de kring met
  de schakelaar bevinden zullen branden.

	c.  3 lampen, want in het stukje waar de schakelaar open staat
  zal de lamp niet  branden.

	d. 4 lampen, want de stroomkring is gesloten via de onderste
  leiding, de schakelaar doet er niet toe.
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	a. Voorwerp A

	b. Voorwerp B 

	c.  Voorwerp C

	d. Voorwerp D

Om allerhande plastieken voorwerpen te maken, 
wordt vaak gebruik gemaakt van een matrijs, waarin
vloeibare plastiek gegoten wordt. Beide delen van de 
matrijs worden tegen elkaar geperst om zo de gewenste vorm te 
krijgen.

Hierboven zie je de 2 delen van de matrijs. 
Hoe zal het voorwerp dat je maakt eruitzien?
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	a. N-R-N-R-R-O-R-O

	b. R-R-R-O

	c.  O-R-O-R-R-N

	d. N-N-R-R-R-O-O-O

Een robot heeft 4 basiscommando’s om zich voort
te bewegen: Op (O), Neer (N), Rechts (R), Links (L).
Lara wil de robot van punt A naar punt B laten bewegen. De zwarte 
blokken zijn opstakels waar de robot omheen moet. 

 

In welke volgorde moet ze deze commando’s programmeren 
om zo snel mogelijk van A naar B te geraken?
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Je bent ziek en je moet een spuitje krijgen. Voor de 
dokter het spuitje zet, spuit de dokter eerst een beetje vloeistof uit 
de spuit en kijkt de dokter goed naar de spuit.

Waarom doet de dokter dit?

	a. Om te kijken of de naald niet verstopt zit.

	b. Om de eventuele lucht die in de spuit kan zitten, 
  te verwijderen.

	c. Om eerst alle bacteriën er uit te spuiten.

	d. Om te zien of de vloeistof in de spuit helder is.
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	a. Kleur geel (A)

	b. Kleur paars (B)

	c. Kleur appelblauwzeegroen (C)

	d. Kleur geel kan niet, het zal eerder oranje zijn (D).

Om hun huis te verlichten, gebruiken de ouders van
Midas LED-verlichting. Een LED-lamp bestaat uit 3 
even heldere LED’s: een rode, een groene en een blauwe. Op de 
figuur kun je zien hoe je kleuren kan mengen. 

Die kleurmengeling wordt door een Rood-Groen-Blauw-code (RGB) 
aangegeven. Bijvoorbeeld: bij een code 1-0-0 is er rood licht. Bij 
een code 0-0-1 is er blauw licht.

 

Welke kleur zie je bij de code 1-1-0?
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	a.  10 blokjes

	b. 11 blokjes

	c.  12 blokjes

	d. 13 blokjes

Ik mag met mijn vriend in een sportvliegtuig over een
groot gebouw vliegen. Ik zie dit gebouw mooi vanuit verschillende 
posities.

Uit hoeveel kubusvormige blokjes werd dit bouwwerk ge-
maakt?


