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Een computer kan signalen alleen elektronisch 
verwerken wanneer deze eerst gedigitaliseerd zijn. Een typisch 
voorbeeld is het digitaliseren van muziek om die vervolgens op een 
CD of USB-stick te schrijven of verder te coderen tot een MP3-bestand. 

De basis van zo’n digitalisering is het sampelen of bemonsteren: je neemt 
daarbij op regelmatige tijdstippen de momentele waarde van het signaal 
en zet die om in een binaire getalwaarde. De tijd tussen twee monsterna-
mes noemen we de bemonsteringsperiode. Uiteraard moet het bemon-
steren snel genoeg gebeuren – anders riskeer je informatieverlies!

Hieronder staan 3 bemonsterde sinusoïdale signalen. De bemonsterings-
periode is voor alle drie gelijk. Van welke figuur heeft de oorspronkelijke 
sinusoïde de hoogste frequentie?

	a) figuur a

	b) figuur b

	c) figuur c

	d) ze hebben alle drie dezelfde frequentie
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In de winkel ziet Daphne drie soorten lampen liggen: een 
klassieke gloeilamp van 25 Watt, een fluorescentielamp 
van 25 Watt en een halogeenlamp van alweer 25 Watt. 

Daphne betaalt haar energiefactuur van haar zakgeld, dus ze zoekt een 
zuinige lamp. Stel dat ze deze drie lampen laat branden in gelijkaardige 
omstandigheden, gedurende dezelfde tijd. 
Welke lamp heeft dan het minste energieverbruik? 

	a) gloeilamp

	b)  fluorescentielamp 

	c)  halogeenlamp

	d)  alle evenveel 
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Stel dat je de onderstaande driedimensionele schets 
van een museumgebouw bekijkt in de richting van de 
pijl.
Welke figuur geeft dan het juiste vooraanzicht weer?

	a) figuur A

	b) figuur B

	c)  figuur C

	d) figuur D
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Mijn vader moet een metalen rek herstellen. Hij moet 
daarvoor blokje X zo stevig mogelijk vastklemmen met 
een ijzeren plaatje (geel op de figuur). 
Waar monteert hij best de bout? 

	a)  positie A

	b)  positie B

	c)  positie C

	d) om het even welke positie
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Koen heeft besloten om zelf de centrale verwarming 
van zijn huis te installeren. Daarvoor moet hij volgende 
toestellen/systemen plaatsen: radiatoren, een thermostaat, buizen die de 
radiatoren verbinden met de stookketel, een stookketel, een waterpomp 
en allerhande kranen en buizen.  Een vriend van Koen komt eens kijken 
tijdens de werken en merkt op dat Koen geen expantievat heeft voorzien. 
Welk doel heeft het expansievat in een CV-installatie? 

	a) het radiatorwater filteren 

	b) de uitzetting van het radiatorwater opvangen 

	c) de installatie beschermen tegen te hoge temperatuur 

	d) de lucht uit het radiatorwater halen 
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Kleine Stan heeft veel tandwieltjes in zijn speelgoed-
doos zitten. Hij is een ingenieus ventje en bouwt hier-
mee onderstaand overbrengingssysteem voor zijn zelf ontworpen 
autootje. Op de as aan tandwiel A zit de motor, op de as met tandwiel B 
zitten de wielen. 

Wat kunnen we zeggen over de toerentallen? 

	a)  het toerental van de wielen (B) is groter dan dat van de motor (A)

	b)  het toerental van de wielen (B) is kleiner dan dat van de motor (A)

	c)  het toerental van de wielen (B) is gelijk aan dan dat van de motor
  (A)

	d)  het toerental van de wielen (B) is het dubbele dan dat van de 
  motor (A)
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Johan en Patrick zijn al jaren vrienden. Met hun eerste 
spaarcenten hebben ze net allebei een tweedehands 
wagen gekocht. Stoer als ze zijn willen ze hem eens uittesten op een ver-
laten parking.

Ze staan met hun wagens naast elkaar klaar om een ‘dragrace’ te doen.  
Ze vertrekken vanuit stilstand en proberen zo snel mogelijk 200m ver te 
rijden.

Het is Johan die wint! Patrick heeft meters achterstand…. “Dat komt door 
mijn turbo”, roept Johan. Waarop Patrick maar groentjes lacht D.

Waarom is een motor mét turbo krachtiger 
dan dezelfde motor zonder? 

	a)  de turbo zet de in de uitlaatgassen aanwezige energie om in 
  bruikbare mechanische energie en stuurt die energie rechtstreeks
  naar de wielen.

	b) de turbo voert extra lucht naar de cilinders waardoor er per 
  motortoer meer brandstof kan verbrand worden.
	c)  een motor met turbo kan op een hoger toerental draaien.

	d) de speciale brandstof voor een turbomotor bevat gewoon meer
  energie.
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Laure is hard aan het studeren wanneer plots de lamp op 
haar bureau spingt. Bam, donker… ! 

Omdat ze nog minstens een uur langer moet leren om een voldoende 
te kunnen halen, zoekt ze in de garage een nieuwe lamp. Ze vindt twee 
reserve lampen. Op de eerste gloeilamp staat 240V-100W. Op de andere 
staat 240V-60W. 

Laure vraagt zich af hoe dat juist zit. 
Duid aan welke bewering correct is:

	a) de lamp van 60W heeft de grootste weerstand en 
  zal dus het minste licht geven.

	b) de lamp van 60W heeft de kleinste weerstand en 
  zal dus het minste licht geven.

	c) de lamp van 100W heeft de grootste weerstand en 
  zal dus het meeste licht geven.

	d) de lamp van 100W heeft de kleinste weerstand en 
  zal dus het minste licht geven.
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Naar aanleiding van de “Frisian Solar Challenge” besluit Tim 
om zelf een modelboot te bouwen die wordt aangedreven 
door zonnecellen. Als basis neemt Tim een katamaran met als vlotter 2 af-
gedichte stukken PVC-buizen met een diameter van 40 mm en een lengte 
van 30 cm.

Als energiebron koopt Tim in de lokale elektronicawinkel 5 zonnecellen 
met elk een oppervlakte van 20 cm2. Deze cellen hebben een efficiëntie 
van 10% en kunnen elk maximaal 5 V en 80 mA leveren. Via een omvormer 
voed je hiermee een motor die via een schroef 50% van het geleverde 
vermogen omzet in stuwkracht. De totale boot weegt 1 kg.
Tim besluit de boot te testen op een zonnige dag op de vijver in zijn tuin. 
De afstand die hij wil overbruggen bedraagt 6 m. Als je weet dat de wrij-
vingsweerstand tussen de boot en het water 10 N bedraagt en de zon op 
het moment van de test 200 W/m2 levert, hoe snel bereikt de modelboot 
dan de overkant? (1 watt is het vermogen dat nodig is om een object 1 
meter in 1 seconde te verplaatsen tegen een kracht van 1 N in)

	a)  deze tijd is: 5 x 20 x 0,1 x 5 x 0,08 x 0,5 x 6 = 12 seconden

	b)  deze tijd is: 5 x 5 x 0,08 x 0,5 x 6 = 6 seconden

	c)  deze tijd is: (200 / 10.000) x 5 x 20 x 6 x 10 = 120 seconden

	d)  de boot zinkt en bereikt de overkant niet
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In een zuiveringsstation voor rioolwater worden
 levende bacteriën gebruikt om het vuil te verwerken. 
Voor het proper maken van een volume van 10 m3 per nacht, heeft men 
1.000.000 bacteriën nodig. 
Nu kweken de bacteriën heel snel, en verdubbelt hun aantal elk half uur. 
Als je ’s ochtends om 8 u. start met 32 bacteriën, hoeveel m3 rioolwater 
kan de volgende nacht dan behandeld worden als men om 16 u. alle 
bacteriën inzet? 

	a)  ongeveer 10 m3 
  ‡ 10 x (32 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2) / 1.000.000

	b)  ongeveer 21m3 
  ‡ 10 x (32 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2) / 1.000.000

	c) ongeveer 2 m3 
  ‡  (32 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2) / 1.000.000

	d) amper 5 dm3 ‡ 10 x (32 x 16) / 1.000.000 
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Roland de metselaar was vorige maandag niet goed 
wakker toen hij aan de constructie van onderstaande 
garagemuur begon. 
Welke bouwkundige fout kun je zien op de foto?

	a) Roland had de spouw steeds volledig moeten vullen om een 
  goede isolatie te bekomen.
	b)  Roland heeft geen vochtisolatie voorzien voor opstijgend vocht en 
  nu is er een koudebrug tussen het binnenste en buitenste 
  spouwblad.
	c) de buitenmuur is hier veel te dun, om een stabiele constructie te
  bekomen moet die muur minstens 15 cm dik zijn. Roland moet de
  muur verbreden aan de binnenkant.
	d) de binnenmuur zal inzakken. De 2 stenen die Roland in de spouw
  onderaan heeft geplaatst, moesten betonblokken zijn en geen 
  gevelstenen, want die zijn niet sterk genoeg.
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Mark is een echte filmfreak en downloadt voortdurend 
films van 700 megabyte groot. Met zijn breedband 
internet-lijn heeft hij een maandelijkse capaciteit van 50 gigabyte en een 
downloadsnelheid van 5 megabyte/s. Hoeveel volledige films kan Mark 
maandelijks in theorie downloaden indien hij zijn volledige capaciteit 
besteedt aan films (en dus geen capaciteit gebruikt voor andere zaken 
zoals chatten of mailen)? En hoeveel seconden zal het downloaden van 
alle films duren indien hij het onafgebroken doet?
Merk op: 1 kilobyte is 1024 byte, analoog voor megabyte of gigabyte.

	a)  het aantal films is: (50 x 5 x 1024) / 700 = 365 films
      het aantal seconden is: (700 / 5) x 365 = 51.100 seconden

	b) het aantal films is: (50 x 1024) / 700 = 73 films
      het aantal seconden is: (700 / 5) x 1024 x 73 = 
  10.465.580 seconden

	c)  het aantal films is: (50 x 1024) / 700 = 73 films
     het aantal seconden is: (700 / 5) x 73 = 10.220 seconden

	d) het aantal films is: (50 x 5 x 1024) / 700 = 365 films
  het aantal seconden is: (700 / 5) x 1024 x 365 = 
  52.326.400 seconden
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Bram knutselt graag elektronische schakelingen in 
elkaar. Onlangs heeft hij een nieuwe, mysterieuze schakeling 
gemaakt. Wat er precies in zit of hoe het precies werkt, wil Bram 
ons niet vertellen. Maar hij verklapte wel dat de schakeling onderstaande 
ingangs-uitgangskarakteristiek vertoont. 

 

Aan de ingang sluit Bram een sinusvormige spanning aan met een ampli-
tude van 50 Volt en een frequentie van 100 Hz. Aan de uitgang meet hij:

	a) een sinusvormige spanning met amplitude 50 Volt 
  en frequentie 100Hz

	b) een blokgolfvormige spanning met amplitude 50 Volt 
  en frequentie 100Hz

	c) een zaagtandvormige spanning met amplitude 50 Volt 
  en frequentie 100Hz

	d) een gelijkspanning van 50 Volt
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Nee, onderstaande figuur is geen radioactief varken met 
een schotwonde door het hoofd! Het is gewoon een 
ontvouwing van een kubus… ;-) 

Welk beeld hoort bij deze uitvouwing?

	a)  figuur A

	b)  figuur B

	c)  figuur C

	d) figuur D
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Harry wil de wagen van zijn buurman starten met startka-
bels. Hij verbindt de blauwe kabel met het negatieve con-
tact van de volgeladen batterij van zijn eigen wagen, en de rode 
kabel met het positieve contact. Zonder erbij na te denken, neemt hij nu 
de vrije koperen klem van de blauwe kabel in zijn linkerhand en de vrije 
klem van de rode kabel in zijn rechterhand. Overleeft Harry dit?

Een 12 V autobatterij kan in het startcircuit van een wagen 240 A stroom 
leveren voor het starten van de motor. Een stroom van 30 mA door de 
borstkas van een mens is meestal al fataal. De weerstand over Harry, ge-
meten van zijn ene hand naar de andere, is 10 kΩ.

	a) Harry overleeft dit, 
  want de stroom wordt beperkt door de lange startkabels

	b) Harry overleeft dit, want zijn weerstand is te hoog

	c) Harry overleeft dit niet, want er gaat 240 A door zijn borstkas

	d) Harry overleeft dit niet, want zijn weerstand is te laag
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Plastic drankflessen uit het polymeer PET (polyethyleen-
tereftalaat) kun je door verwarming recycleren tot PET-
polymeer van minderwaardige kwaliteit dat gebruikt wordt voor fleece 
in kleding. Om hoogwaardig en zuiver PET te bekomen, moet je de PET-
flessen voor de recyclage depolymeriseren  in hun monomeren. De aldus 
bekomen monomere bouwstenen kun je zuiveren voor polymerisatie tot 
zuiver PET. De depolymerisatiereactie tot monomeren volgt het reactie-
mechanisme van een substitutie. Het is een omesteringsreactie met me-
thanol. Welke van onderstaande reactiemechanismen stelt deze reactie 
voor?

	a)  reactiemechanisme A

	b) reactiemechanisme B

	c)  reactiemechanisme C

	d)  reactiemechanisme D

A

B

C

D
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Het radiosignaal om bijvoorbeeld Studio Brussel 
tot bij jou thuis te krijgen, is altijd beschikbaar. Dit is zo onaf-
hankelijk of jouw eigen radiotoestel aanstaat of niet. 

Maar wat gebeurt er met de ontvangstkwaliteit als er plots een paar 
honderdduizend mensen méér naar Studio Brussel luisteren?

	a) je ontvangt de zender beter want het ontvangen signaal
  wordt sterker.

	b)  je ontvangt de zender minder goed want het ontvangen signaal
  wordt zwakker.

	c)  je ontvangst blijft gelijk want het ontvangen signaal
  blijft even sterk.

	d)  je ontvangst wordt slechter - je moet de afstemfrequentie
  op jouw ontvanger bijregelen.
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Manou voert een 
test uit op melk om 
de werking van het enzym lipase aan 
te tonen. Vooraleer ons lichaam 
lipiden kan opnemen, worden deze 
gesplitst door lipase tot glycerol en 
vetzuren. 

In proefbuis 1 wordt melk en methyl-

rood gebracht. Methylrood is een indi-
cator die geel is bij hogere pH en rood 
is bij lagere pH. 

In proefbuis 2 giet Manou melk, me-

thylrood en lipase. 
Het resultaat na incubatie levert voor 
proefbuis 1 een gele kleur op en voor 
proefbuis 2 een oranje kleur (zie foto). 

Manou wil ook het effect van galzouten, die een emulgerende functie 
hebben, onderzoeken. 

In proefbuis 3 voegt Manou melk, methylrood en galzouten samen. 

In proefbuis 4 daarentegen giet ze melk, methylrood, lipase en galzouten. 

Welke kleur hebben proefbuizen 3 en 4 na incubatie?

	a) proefbuis 3 is geel, proefbuis 4 is oranje zoals in proefbuis 2.

	b) proefbuis 3 en proefbuis 4 zijn oranje zoals in proefbuis 2.

	c)  proefbuis 3 is geel, proefbuis 4 is roder dan proefbuis 2.

	d) proefbuis 3 is oranje zoals in proefbuis 2, 
  proefbuis 4 is roder dan proefbuis 2.

1 2 3
?

4
?
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Klaas wil de pigmenten in een groen blad onderzoe-
ken met dunne laag chromatografie. 

  
In een beker brengt Klaas als solvent een apolaire vloeistof, terwijl de si-
lica op het plaatje polair is. Net boven de vloeistoflaag brengt Klaas een 
extract van de plantpigmenten en sluit de beker af (linker figuur). Zo wor-
den de verschillende pigmenten gescheiden naar polariteit. Klaas bekomt 
als resultaat een bandenpatroon (rechter figuur). Banden 1, 3 en 4 stellen 
chlorofyl a, b en β-caroteen voor, maar welke band stelt welk pigment 
voor? (Tip: Bekijk hiervoor de chemische formules.)

	a)  band 1 = β-caroteen    band 3 = chlorofyl a    band 4 = chlorofyl b

	b)  band 1 = β-caroteen    band 3 = chlorofyl b    band 4 = chlorofyl a

	c)  band 1 = chlorofyl a    band 3 = chlorofyl b     band 4 = β-caroteen

	d) band 1 = chlorofyl b    band 3 = chlorofyl a     band 4 = β-caroteen

β-caroteen
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Onlangs ontwierp en commercialiseerde een onder-
zoeksgroep van Gentse microbiologen iets nieuws: de 
yoghurtmatras. Dit is een biotechnologische toepassing waarin nuttige 
bacteriën worden aangewend. 
Wat zou dit kunnen zijn?

	a) een matras waarin yoghurtbacteriën zitten, die onaangename
  zweetgeuren van bijvoorbeeld stinkvoeten kunnen verwijderen.

	b) een matras waarin nuttige bacteriën zitten, die de uitwerpselen
  van de huisstofmijt opeten, waardoor allergie tegen de mijt kan
  vermeden worden.

	c)  een matras die vervaardigd is uit yoghurteiwitten en 
  perfect recycleerbaar is.

	d) een watermatras met als vulling yoghurt in plaats van water. 
  Yoghurt heeft een betere warmtecapaciteit, waardoor de matras
   gemakkelijker op temperatuur is te houden 
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Louis maakt in zijn vrije tijd graag elektronicascha-
kelingen. Onlangs maakte hij bijvoorbeeld een alarmsysteem 
voor het beveiligen van het duivenhok van zijn buurman. Die heeft 
heel dure prijsduiven in de tuin en wil niet dat ze worden gestolen…

Op het alarmsysteem is een klein rood lampje (LED) voorzien, dat knip-
pert als het alarm ingeschakeld is. Om het alarm te bouwen maakte Louis 
gebruik van een microcontroller. Een microcontroller is in feite een heel 
klein computertje vervat in één chip (geïntegreerde schakeling).

De microcontroller moet via een interrupt (een soort activeringssignaal) 
het LED lampje in- en uitschakelen. Hiervoor is Timer 1 uitermate geschikt. 
Deze Timer stuurt iedere seconde een signaal naar de CPU (centrale ver-
werkingseenheid) van de microcontroller. Met dat signaal kan de CPU dan 
de LED in- of uitschakelen. Een interruptsignaal wordt in de digitale elek-
tronica voorgesteld door een ‘1’.

Als de interrupt van TMR1IF komt en via ‘vector location 0008h’ naar de 
CPU moet, aan welke van onderstaande bewerkingen moet dan vol-
daan worden?

	a) (IPEN  + PEIE/GIEL) . GIE/GIEH . TMR1IP . TMR1IE = 1

	b) (IPEN  + PEIE/GIEL) . GIE/GIEH . TMR1IP . TMR1IE = 0

	c) (IPEN  + PEIE/GIEL) . TMR1IE = 1

	d) GIE/GIEH = 0
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Iedereen weet dat een touw breekt als de trekkracht te 
groot is. Als het touw gebruikt wordt om een voorwerp 
te dragen, is dat voorwerp dus de bepalende factor.

Gaudi voert volgend (denkbeeldig) experiment uit. Hij bevestigt twee 
touwen uit hetzelfde materiaal, met verschillende doorsnede, boven in 
de hoogste toren van ‘zijn’ Sagrada Familia in Barcelona.

Gaudi belast elk touw met zijn eigen gewicht. Onderaan het touw hangt 
dus geen voorwerp. Het is enkel het gewicht van de touwen zelf, dat aan 
de touwen trekt. Hij maakt beide touwen zo lang tot ze breken. 
Welk touw kan hij het langst maken denk je?

	a)  het dunste touw kan het langst worden zonder te breken.

	b) het dikste touw kan het langst worden zonder te breken.

	c) beiden touwen worden praktisch even lang vooraleer ze breken.

	d) de dikte van een touw bepaalt wanneer het breekt. 
  Aangezien de dikte onbekend is, kan geen uitspraak gedaan 
  worden over welk touw eerst breekt.
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Pauline installeert een warmtepomp. Welk type afgifte-
systeem combineert ze best daarmee, om een zo goed 
mogelijk totaalrendement te bekomen?

	a) klassieke convectoren

	b) gietijzeren radiatoren

	c)  vloerverwarming

	d) maakt niet uit; de efficiëntie wordt hierdoor niet beïnvloed
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De Olympische vlam 
van de Olympische Spelen 2008 in Bei-
jing werd zoals gewoonlijk vanuit Athene 
naar de Olympische site gebracht. Na een 
doortocht van 5 dagen door Griekenland 
werd de vlam overgevlogen naar Beijing. 
Van hieruit vertrok de vlam voor een tocht 
van 137.000 km door vijf continenten. Op 
8 mei 2008 stak de vlam zelfs de Himalaya 
over. 
Op 8 augustus 2008, na een tocht van 135 
dagen, leverde de laatste van ongeveer 
21.000 toortsdragers die elk minstens 400 
m liepen, de vlam opnieuw af in Beijing 

waar de Spelen startten. Welke bewering is fout?

	a) de toorts wordt tijdens de lange tocht gedragen door verschillende 
dragers en moet daarom gemaakt zijn uit licht (de toortsen wegen tussen 
1.2 en 1.6 kg) en duurzaam materiaal (de toortsen moeten temparaturen 
van - 40 °C tot + 50 °C en windsnelheden tot 65 km/h aankunnen). Daar-
om werd gekozen voor inox.
	b) de brandstof die voor de toortsen gebruikt wordt is zuiver pro-
paan, een mengsel van propaan en butaan of een mengsel van propaan 
en isobutaan. De brandstof moet een duidelijke vlam van 25 à 30 cm pro-
duceren die minstens 15 minuten brandt. 
	c) propaan, butaan en isobutaan branden met een lichtblauwe vlam 
die moeilijk waarneembaar is. De toortsen moeten echter beschikken 
over een heldere vlam die ook op klaarlichte dag duidelijk zichtbaar is 
voor het publiek. Het is daarom noodzakelijk dat in de vlam ook koolstof-
deeltjes voorkomen. Door het oplichten van die roetdeeltjes in de hete 
vlam krijgt de vlam een heldere gele kleur. Door het regelen van de ver-
houding brandstof/luchtzuurstof kan men zorgen voor een onvolledige 
verbranding van de koolwaterstoffen zodat tijdens de verbranding ook 
roetdeeltjes gevomd worden.
	d) voor het verkrijgen van die gele vlam werden vroeger brandstof-
fen of toevoegingen gebruikt van formaldehyd (methanol), olijfoloie, bus-
bruit of naftaleen. Deze gaven echter zoveel rook en geurstoffen af dat dit 
voor de dragers niet meer gezond was en zelfs ronduit gevaarlijk.
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Het balkon van een appartement wordt uit gewapend 
beton geconstrueerd. Waar moet de trekwapening in 
het beton van het uitkragend balkon geplaatst worden? 

	a)  bovenaan

	b)  onderaan

	c)  in het midden

	d) geen nodig

A B C D

Foto: www.beodom.com
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Je internetverbinding thuis heeft een bandbreedte 
van 12 Mbps. Als je zelf met 4 DVD’s van 4,7 GB fietst 
van Brussel naar Antwerpen (50 km) en daar 2 uur over doet, wat is dan 
jouw bandbreedte?

	a) (4,7 x 4 x 1024) / (2 x 60 x 60) = 2,67 Mbps

	b)  (4,7 x 4 x 1024 x 8) / (2 x 60 x 60) = 21,4 Mbps

	c)  (50 / 2) x 4,7 x 4 / (2 x 60 x 60) = 0,065 Mbps = 65 kbps

	d)  (4,7 x 4) / 2 / 1024 = 0,0092 Mbps = 9,4 kbps
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Oké, nieuwe Da Vinci’s en Rubensen! Dus jullie vinden 
dat je goed kunt tekenen? Duid dan aan welk stuk door 
de aanzichten wordt voorgesteld.

	a)  figuur a

	b) figuur b

	c)  figuur c

	d)  geen enkele van deze stukken wordt voorgesteld 
  door de aanzichten
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In het tekenbureau woedt een verhitte discussie. Sanne 
is ervan overtuigd dat geen enkele van de aanzichten 
juist is. Heeft zij gelijk of is er wel degelijk een isometrisch zicht dat 
hoort bij de aanzichten?

	a)  Sanne heeft ongelijk, zicht a is juist

	b)  Sanne heeft ongelijk, zicht b is juist

	c)  Sanne heeft ongelijk, zicht c is juist

	d)  Sanne heeft gelijk, geen enkel zicht is juist
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In de negentiende en twintigste eeuw begon men een 
aantal traditionele materialen zoals ijzer, hout en wol te 
vervangen door kunststoffen zoals PVC en polyurethanen. 
Welk chemisch element vormt de basis bij de productie van deze 
kunststoffen? 

	a)  silicium

	b)  aluminium

	c)  chloor

	d)  stikstof
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Bij kernfusie in de zon komt een grote hoeveelheid 
energie vrij. Op aarde is men er nog niet in geslaagd 
om dezelfde hoeveelheid energie te generen met kernfusie, omdat we 
de extreme druk- en temperatuursomstandigheden van de zon niet kun-
nen nabootsen. Welke chemische elementen liggen aan de basis van 
kernfusie in de zon?

	a)  isotopen van helium

	b) isotopen van waterstof

	c)  isotopen van stikstof

	d)  isotopen van koolstof
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Romelu is een gepassioneerd programmeur. Soms 
programmeert hij websites voor de jeugdbeweging 
waarin hij leider is, soms stuurt hij een robot aan tijdens een robotwed-
strijd, …

Momenteel schrijft hij aan een programma voor op zijn eigen computer. 
Dat programma gebruikt de console (een basisscherm) en bevat onder-
staand stuk C# code. Welk resultaat komt op het consolescherm als hij 
dit programma uitvoert?

	a)  1.123456 

	b) 1.12

	c)  1.1

	d)  2
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Ik vind dat het downloaden van een update voor mijn 
computer irritant lang duurt. Ik heb een ADSL-lijn met 
een maximale reële downloadsnelheid van 5.325 kbps. Ik gebruik een 
oude draadloze router die IEEE802.11g ondersteunt aan 54 Mbps. 

Wat kan ik doen om de download te versnellen die nu aan ca. 5 Mbps 
loopt?

	a)  een nieuwe router kopen die IEEE802.11n ondersteunt aan 
  snelheden tot 108 Mbps.

	b)  tijdens het downloaden alle andere draadloze toestellen 
  die mijn router gebruiken uitschakelen.

	c)  een snellere ADSL-lijn nemen.

	d)  alle bovenstaande.


