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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Gebruik het BINAS informatieboek. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen. 
 
Attentie! 
Voor de vragen 25 tot en met 33 moet je de computer gebruiken. Verondersteld wordt dat je, voor 
zover nodig, bekend bent met de software. Je geeft de antwoorden van deze vragen, net zoals bij de 
vragen 1 tot en met 24 op papier tenzij anders is aangegeven. Als gevraagd wordt resultaten op te 
slaan, doe je dat in de examenmap.  
In het openingsscherm is de naam van deze map gegeven. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
13.30 – 15.30 uur

Examenopgaven VMBO-GL en TL - COMPEX 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

 Open vragen 
− Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen 

worden gevraagd, geef er dan twee en niet méér. Alleen de eerste twee redenen kunnen 
punten opleveren. 

− Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte van 
de berekening goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder 
berekening levert geen punten op. 

− Geef de uitkomst van een berekening ook altijd met de juiste eenheid. 
 
 
MODESHOW 
 
In Engeland wordt jaarlijks een grote modeshow gehouden, de Clothes Show Live. 
Het elektrisch vermogen van de totale verlichting is 400 kW. De lampen staan 3,5 uur 
ingeschakeld. 1 kWh kost € 0,14. 
 

3p  1  Bereken de energiekosten voor deze verlichting. 
 

2p  2 De elektrische installatie heeft een spanning van 380 V. 
 Bereken de totale stroomsterkte door de installatie. 

 
 
GLOEIDRADEN 
 
Voor een proef over gloeidraden bouwt Roos de volgende opstelling: 
 

ijzer

aluminium

+_

aan
uit

regelbare
spanningsbron  

 
1p  3 Hoe zijn de ijzerdraad en de aluminiumdraad geschakeld? 

A in serie 
B parallel 
C in een combinatie van serie en parallel 
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1p  4 Roos meet de stroomsterkte in de aluminiumdraad. 
Hieronder staan drie schakelingen getekend. 
Welke schakeling(en) is/zijn juist? 
 

schakeling 1

A

schakeling 2 schakeling 3

A

A

 
 
A schakeling 1 
B schakeling 2 
C schakeling 3 
D schakelingen 1 en 2 
E schakelingen 2 en 3 
F alle schakelingen. 
 

1p  5 De ijzerdraad en de aluminiumdraad zijn even lang en even dik. 
Roos verwacht dat de stroomsterkte door de ijzerdraad het grootst zal zijn. 
Heeft Roos gelijk? 
A Ja, de stroomsterkte in de ijzerdraad is het grootst. 
B Nee, de stroomsterkte in de aluminiumdraad is het grootst. 
C Nee, de stroomsterkte is in beide draden even groot. 
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WINDWIJZER BOUWEN 
 
Op een middelbare school willen de leerlingen en de natuurkundedocent in de klas 
kunnen zien hoe de wind waait. Ze willen dat er in het natuurkundelokaal vier lampjes 
komen die aangeven waar de wind vandaan komt. Zie de figuur hieronder. 
 

Z

N
W O

 
 
Op het dak willen ze een windvaan plaatsen die vrij kan ronddraaien rond een buis. Onder 
aan de windvaan komt een magneet. Aan de buis worden vier reedcontacten bevestigd. 
 

2p  6 De leerlingen gaan in groepjes aan het werk om een ontwerp te maken voor de windvaan. 
De ontwerpen van drie groepjes staan hieronder getekend. 
 

 
groep van Pieter  groep van Henk  groep van Edward 
 

 Leg uit of de verschillende posities van de magneet een verschillend effect zullen 
hebben op de werking van de vier reedcontacten. 
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3p  7 Het schakelschema van de windrichtingaanwijzer staat hieronder gedeeltelijk getekend. 
Een aantal verbindingdraadjes is nog niet getekend. Dezelfde tekening staat ook in de  
uitwerkbijlage. 
Als de magneet bij een reedcontact komt, moet het bijbehorende lampje gaan branden. 
 

N

O

Z

W

N O Z W

 
 

 Teken in de figuur in de uitwerkbijlage de verbindingsdraden, zodanig dat de 
windrichtingaanwijzer goed werkt. 

 
1p  8 De leerlingen merken op dat geen van de lampjes brandt, als de wind uit het Noordoosten 

komt. 
 Hoe zou je het ontwerp kunnen aanpassen of uitbreiden om in de klas ook te kunnen 

zien of de wind uit het Noordoosten komt? 
 
 
MOBIEL 
 

1p  9 Houkje maakt een mobiel van twee flippo’s. Zie de figuur hieronder. 
 

1 2  
 
Flippo 1 heeft een grotere massa dan flippo 2. 
Houkje wil de mobiel horizontaal in evenwicht te houden. 
Welk punt moet zij kiezen om de mobiel op te hangen? 
A een punt tussen flippo 1 en het midden 
B het punt in het midden 
C een punt tussen flippo 2 en het midden 
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KRACHTEN OP EEN DOOS 
 

1p  10 Mary zit in een kartonnen doos. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
Er werken krachten op de bodem van de doos. 
Hieronder zie je vier schematische tekeningen. 
 
 A B C D 
 

 
Welke tekening is juist? 
A tekening A 
B tekening B 
C tekening C 
D tekening D 
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1p  11 Sue en Ellen duwen elk met een kracht van 40 N tegen de doos. Zie foto hieronder. 
 

 
 
Hoe groot is de netto-kracht van Sue en Ellen op de doos? 
A   0 N 
B 40 N 
C 80 N 
 

1p  12 Sue geeft een flinke duw tegen de doos. Daardoor komt de doos in beweging. 
Als ze de doos loslaat, schuift die verder. 
 

 
 
Welke kracht of krachten in horizontale richting werken op de doos direct na het loslaten? 
A geen enkele kracht 
B alleen de kracht waarmee Sue tegen de doos duwt 
C alleen de wrijvingskracht 
D zowel de kracht waarmee Sue duwt als de wrijvingskracht 
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ZONNEPANEEL 
 
Op foto hieronder zie je een zonnepaneel dat voor het kantoor van het energiebedrijf 
NUON in Arnhem staat. 
 

 
 
 



GT-na_comp-o 9 ga naar de volgende pagina 

2p  13  

 
 
Op de foto hierboven zie je het display dat het elektrisch vermogen aangeeft dat het 
zonnepaneel op een bepaald moment levert. 
Het rendement van dit paneel is 12%. 

 Bereken het vermogen dat het zonnepaneel op dat moment ontvangt. 
 

3p  14 Naast het vermogen geeft het display ook de totale geleverde energie aan vanaf het 
moment van plaatsing. Zie de foto hieronder. 
 

 
 
De foto werd gemaakt drie jaar na plaatsing (1 jaar = 365 dagen). 

 Bereken het gemiddelde vermogen dat het paneel in die drie jaar heeft geleverd. 
 

3p  15 Amila en Mei-le discussiëren over het nut van dit zonnepaneel. 
Amila zegt dat dit zonnepaneel een grote bijdrage levert aan de energievoorziening.  
Mei-le is het hier niet mee eens. Zij rekent uit hoeveel gezinnen dit paneel van elektrische 
energie kan voorzien. 
Een Nederlands gezin gebruikt gemiddeld in een jaar 2000 kWh elektrische energie. 

 Maak de berekening van Mei-le en zeg met wie je het eens bent. 
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PERFORATOR 
 
Bert zit achter zijn bureau en wil met een perforator twee gaatjes in een paar blaadjes 
maken. Zie de foto hieronder. 
 

 
 

3p  16 Als hij dit apparaat eens goed bekijkt, ziet hij dat de perforator een hefboom is. 
Met zijn hand duwt hij in punt A de hendel naar beneden. Hij oefent daarbij een kracht uit 
van 25 N. De pennen maken nu gaatjes in het papier. 
In de perforator zitten ook nog veertjes. We verwaarlozen de kracht hiervan. 

 Bereken de kracht van de pennen op het papier. 
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1p  17 De pennen die de gaatjes in het papier maken zijn aan de snijkant hol gemaakt. 
Zie de figuur hieronder. 
 

 
 
Het snijdend oppervlak wordt hierdoor kleiner. 
Wat is het gevolg voor de druk op het papier? 
A De druk wordt groter, waardoor de pennen gemakkelijker gaatjes maken. 
B De druk wordt kleiner, waardoor de pennen gemakkelijker gaatjes maken. 
C De vorm van de pennen heeft geen invloed op de druk; de gaatjes in het papier 

worden alleen mooier van vorm. 
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ACHTBAANFANATEN IN “SUPERMAN THE RIDE” VAN SIX FLAGS  
 
Lees het onderstaande krantenartikel. 
 
Ze noemen zich de ‘Rolling Coasters’. Het zijn achtbaanfanaten en ze reizen met 
elkaar zoveel mogelijk attractieparken af. Six Flags had ze uitgenodigd om eens 
echt te kicken. Een uur lang voelden ze zich superman in “Superman the Ride”. 
 
 
Fred hoort ook bij de ‘Rolling Coasters’. Hij wil wat meer weten over de attractie en kijkt 
op de Website van Six Flags. Daar vindt hij het volgende: 
 
 

 

Hoogte
Lengte rit

Duur van de rit
Snelheid

Lancering
Lengte lanceerbaan
Electrisch vermogen

bij de lancering
Type trein

Massa trein
Capaciteit per trein

Capaciteit per uur
Aantal loopings

Afmetingen fundament
Massa attractie

27,5 m
1000 m
142 s
90 km/h
0 tot 90 km/h in 2,8 s
70 m

2,5 megawatt

2 treinen met 6 coaches
12 ton
24 passagiers
1065 personen
3
 lengte 135 m - breedte 58 m
750 ton

SUPERMAN THE RIDE

 
 

3p  18 Neem aan dat de beweging van de lancering éénparig versneld is. 
 Laat met een berekening zien dat de lanceerbaan lang genoeg is. 

 
3p  19 Fred heeft een massa van 98 kg. Hij vraagt zich af hoe groot de kracht op zijn lichaam is 

tijdens de lancering. 
 Bereken de kracht op het lichaam van Fred tijdens de lancering.
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4p  20 Na de lancering komt de trein met Fred met een snelheid van 90 km/h aan onder aan de 
eerste helling. Zie in de tekening punt A. De massa van de trein met Fred stellen we op is 
6000 kg. De trein gaat nu de helling op die 27,5 m hoog is. 
 

27,5 m

A  
 

 Laat door een berekening zien of de trein met Fred voldoende kinetische energie heeft 
om zonder verdere aandrijving boven op de helling te komen. Verwaarloos de wrijving. 

 
2p  21 In de tabel staat hoe lang de lancering duurt. Het vermogen dat gegeven staat, werkt 

gedurende die hele lanceertijd. 
 Bereken hoeveel energie voor de lancering geleverd moet worden. 
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PIRAMIDE BOUWEN 
 

 
 
Een piramide bestaat uit enorme kalksteenblokken. 
De blokken stellen we ons voor als kubussen van 1 m3 met een massa van 2500 kg. 
Zie de figuur hieronder. 
 

1 m

 
 
Kalksteen kan een druk van 5000 N/cm2 weerstaan. 
 

3p  22  Bereken hoeveel kalksteenblokken op een onderste blok kunnen worden gestapeld 
zonder dat het onderste blok wordt vermorzeld. 
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1p  23 Zonder hulpmiddelen kan een mens zo’n blok niet optillen.  
Aangenomen wordt dat in de tijd van de piramidebouwers de blokken op een slee tegen 
een helling omhoog zijn getrokken. Zie de tekening hieronder. 

 
 
Hieronder zie je vier figuren van de slee met een blok op de helling. 
In welke figuur is de zwaartekracht juist getekend? 

 
1p  24 Tijdens het omhoog slepen werkt op de slee met het blok de wrijvingskracht. 

In welke figuur is de wrijvingskracht juist getekend? 

 
Dit was de laatste vraag van het schriftelijk gedeelte. Ga verder met de vragen van het 
computergedeelte.  

A

C

B

D

A

C

B

D
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WELKE STOF ? 
 
Je wilt van voorwerpen te weten komen van welk materiaal ze zijn gemaakt. 
Daarvoor moet je stofeigenschappen onderzoeken. 
Voor zo’n onderzoek is een Applet gemaakt. 
 
 Klik in het examenscherm op ‘STOFFEN EN MATERIALEN’. 

 
Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 

4p  25  Onderzoek van welk materiaal het grootste, blauwe, driehoekige voorwerp kan zijn 
gemaakt.  
Zet hiervoor de volgende stappen: 
− Lees af hoe groot de massa en het volume van het voorwerp zijn.  
− Vul de gegevens in de tabel in. 
− Bereken de dichtheid van het voorwerp. 
− Gebruik informatieboek Binas om te achterhalen van welke stof het voorwerp kan 

zijn gemaakt. 
Neem de tabel zoals hij hieronder staat over op je antwoordblad en vul hem in. 

 
 
 
 
 
 
 
 

grootheid waarde eenheid
massa     
volume     

dichtheid     
stof   
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Je hebt nu een duidelijk vermoeden van welke stof het voorwerp gemaakt is. Maar er 
bestaan misschien meer stoffen met dezelfde dichtheid, die niet in het informatieboek 
BINAS staan. 
Om je vermoeden te bevestigen moet je nog minstens één andere stofeigenschap 
onderzoeken. Dit kan niet met de Applet. 
 

1p  26  Noem een andere stofeigenschap die je kunt onderzoeken om je vermoeden te 
bevestigen. 

 
In de Applet staat in het vak met verschillende stoffen in de bovenste rij het kleinste, 
ovale voorwerp met een paarse kleur. Eileen denkt dat dit voorwerp van kaarsvet is 
gemaakt. Kaarsvet heeft een dichtheid van 0,8 g/cm3. 
 

3p  27  Beschrijf hoe je kunt onderzoeken of Eileen gelijk heeft, door alleen gebruik te maken 
van de vloeistof (en niet van de maatcilinder en weegschaal).  
Voer het “experiment” uit en trek je conclusie.  

 
Eileen bekijkt deze Applet en stelt zich de volgende vragen: 
1 Onder welke voorwaarde(n) drijft een voorwerp? 
2 Onder welke voorwaarde(n) zweeft een voorwerp? 
 

2p  28  Geef antwoord op elk van de twee vragen.  
Je kunt hierbij gebruik maken van gegevens of resultaten uit de Applet. 

 
 Sluit het programma af. Je komt dan weer in het examenscherm. 
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VERKEER 
 
Bij een verkeerslicht zie je auto’s optrekken, maar ook auto’s met een flinke snelheid 
voorbijrijden. Hiervan heeft Gerard een videofilmpje gemaakt. 
Je kunt het filmpje eerst even bekijken. 
 
 Klik in het examenscherm op ‘VERKEER’. 

 
 Klik op ‘MEDIAPLAYER’ en bekijk het filmpje. 

 
 Klik op de pijl rechtsonder in het scherm om terug te gaan naar het vorige scherm. 

 
Met Coach Junior Videometen gaan we het filmpje in twee gedeeltes bestuderen:  
eerst het optrekken en daarna het voorbijrijden. 
 
 Klik op ‘OPTREKKEN EN RIJDEN’. 

 
Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 
Je ziet een filmpje klaarstaan. Voor het meten zijn in het filmpje 14 beeldjes geselecteerd.  
Naast het filmpje staat een leeg s,t-diagram. 
 
 Meet zo nauwkeurig mogelijk in elk beeldje de plaats van de voorkant van beide auto’s.  

In elk beeldje moet je eerst de plaats van de rode auto (die het dichtst bij de witte streep 
staat) meten en daarna de plaats van de blauwe auto. 
Als de blauwe auto stilstaat valt de voorkant van de blauwe auto samen met de gele lijn.  
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De volgende vier vragen gaan over de grafieken, die je nu gemeten hebt. Voor het 
aflezen van waarden uit grafieken moet je gebruik maken van de mogelijkheid “Lees uit”. 
 
Als beide auto’s nog stilstaan heeft de rode auto (die het dichtst bij de witte streep staat) 
een voorsprong op de blauwe auto. 

1p  29  Bepaal uit het s,t-diagram die voorsprong. 
 
Er verloopt een tijd tussen het moment dat de eerste, rode auto vertrekt en het moment 
dat de tweede, blauwe auto vertrekt. 

2p  30  Bepaal uit het s,t-diagram die tijd. 
 
In het laatste beeldje verdwijnen de auto’s bijna uit beeld.  

2p  31  Bepaal uit het s,t-diagram de voorsprong van de rode auto op de blauwe auto op dat 
moment. 

 
Gerard is benieuwd of het optrekken van de rode auto (die het eerste wegrijdt)  
éénparig versneld is. 

3p  32  Onderzoek of het optrekken van de rode auto éénparig versneld is  
tussen 0,5 s en 2,0 s. Maak duidelijk hoe je aan je antwoord komt. 

 
 Sla je resultaat op in de examenmap als examennummer_vr32 bijvoorbeeld 078_vr32, 

indien 078 je examennummer is en het resultaat hoort bij vraag 32. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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 Open de activiteit ‘rijden’. 
 
Je ziet het volgende scherm: 
 

 
 
De automobilist in de blauwe auto wil voordat het stoplicht op rood springt over het 
kruispunt rijden. Maar de vraag is of hij daarbij de maximumsnelheid overschrijdt. 
 

4p  33  Ga via meting aan het filmpje na of de bestuurder zich aan de maximumsnelheid in de 
bebouwde kom van 50 km/h houdt. Onderbouw je conclusie met een berekening. 

 
 Sla je resultaat op in de examenmap als examennummer_vr33 bijvoorbeeld 078_vr33, 

indien 078 je examennummer is en het resultaat hoort bij vraag 33. 
 
 Sluit het programma af. Je komt dan weer in het scherm VERKEER 

 
 Klik op de pijl rechtsonder in het scherm om terug te gaan naar het examenscherm. 

Controleer of je resultaten zijn opgeslagen door op de knop 'Controleren' te klikken.   
 
 Lever je resultaten in door op de knop 'Inleveren en afsluiten' te klikken.  

 
 

einde GT-na_comp-o* 




