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	a) Equador

	b) India

	c) Brazilië

	d) Noorwegen

Om de wereld voor te stellen op een plat vlak (in plaats van de
bolvorm die onze aarde echt heeft) werd door de Belg Mercator in 1569 
een wiskundige techniek ontwikkeld, de Mercator-projectie. Links op de 
figuur zie je een wereldkaart die op basis van deze techniek gemaakt is. 

Nadeel van de projectietechniek (de noordpool komt over de volledige 
breedte bovenaan, de zuidpool onderaan) is dat de het oppervlakte van 
een bepaald landen vervormd wordt, zodat het schijnbare oppervlakte 
groter wordt dan de werkelijke oppervlakte. 

Voor welke van de 4 aangeduide landen zal de verhouding het  
extreemst zijn en het land er op de Mercator-projectie veel groter 
uitzien dan eigenlijk mag?
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	a) Zwarte chocolade

	b)  Champignons

	c)  Knoflook

	d)  Rozijnen

Hiernaast zie je een afbeelding 
van zogenaamde superfoods. 
Van het begrip ‘superfood’ be-
staat geen wetenschappelijk 
ondersteunde definitie, en ook 
over het effect van deze zoge-
naamde supervoedingsstoffen 
wordt fel gediscussieerd. Al deze 
voedingsstoffen bevatten essen-
tiële voedingsstoffen zoals pro-
teïnen, mineralen, vitaminen, 
anti-oxidanten, enzymen, poli-
sachariden, vet- en aminozuren. 

Omdat dit een verkoopsterm is die gebruikt wordt om nieuwe produc-
ten op de markt te brengen, worden andere voedingsstoffen, die reeds 
bekendheid genieten en die in dezelfde categorie onder te brengen zijn 
verzwegen. 

Drie van de vier voedingsstoffen hieronder zouden net zo goed tot de 
categorie kunnen behoren, eentje niet. 

Welke voedingsstof is geen superfood?
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	a) Bij pH = 2

	b) Bij pH = 4

	c)  Bij pH = 6

	d) Bij pH = 9

Om chemische stoffen te karakteriseren wordt vaak gebruik 
gemaakt van de zogenaamde pH-index of de zuurtegraad.  

Die pH-index geeft aan hoeveel H+-deeltjes in het materiaal voorkomen. 
Bij lage pH-waarden zijn dat er veel, en spreekt men over zure stoffen. Zo 
wordt zoutzuur vaak gebruikt in de industrie, en bevindt het zich ook in 
onze maag, om voedsel af te breken. Wanneer er niet veel H+-deeltjes in 
een stof voorkomen, maar wel veel OH–, dan spreekt men over een basi-
sche stof, met een hoge pH-waarde. Zo heeft een typische toiletreiniger 
een pH-waarde van ongeveer 13. 

Water (H+ en OH– vormen samen H2O = water) heeft een neutrale waarde 
(pH = 7), terwijl je op de figuur ook een citroen (pH = 3) en een stuk zeep 
(pH = 10) terugvindt.

Schat in waar je op de grafiek een sinaasappel zou moeten plaatsen.
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	a)  De fiets was gemaakt van een soort metaal, met glasvezel in 
  verwerkt, waardoor hij veel lichter was dan de fietsen van de 
  concurrenten.

	b)  In het bloed van Femke werden sporen van spierversterkende 
  middelen (anabole steroïden, die onder andere ijzer bevatten) 
  gevonden, die ze voor de wedstrijd ingenomen had.

	c)  Er zat een elektrisch motortje in haar fiets ingebouwd, die haar
  trappers een extra duwtje geven, bovenop de spierkracht die ze
  zelf uitoefende.

	d) Femke had EPO ingespoten, waardoor ze meer rode bloedlichaam-
  pjes in haar bloed aangemaakt had, die voor extra zuurstof-
  opnamen en extra energie zorgden.

Tijdens het voorbije wereldkampioenschap veldrijden werd Femke 
Van den Driessche helaas betrapt op mechanische doping, waarvoor ze 
een lange schorsing riskeert. 

Wat wordt met mechanische doping juist bedoeld?
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	a)  Mieke

	b)  Piet

	c)  Sofie

	d)  Korneel

Piet doet mee aan een speciale 
finalereeks van het bekende tv-programma “Blok-
ken”. Daarin zijn de eenvoudige tetrisblokjes vervan-
gen door meer ingewikkelde vormen. De bedoeling 
is om zo vlug mogelijk een vierkant van 4x4 volle-
dig te vullen door met juiste antwoorden blokjes te 
verzamelen. Piets tegenkandidaten Mieke, Korneel 
en Sofie hebben net als hij 4 blokjes verzameld. 

Slechts één van hen heeft de juiste vormen om het vierkant vol te 
maken. Wie is dat?
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Een hartslagmeter wordt tijdens het sporten vaak gebruikt. 
Dit toestel meet het uitzetten en het samentrekken van het hart tijdens de 
hartcyclus. Wat meet het toestel exact? 

Een tip die je kan gebruiken is dat je bij de redelijk oude toestellen het 
contactoppervlak met de huid moest nat maken.

  

Hoe werkt zo’n hartslagmeter? 

	a)  Hij meet het op en neergaan van de borst 
  (mechanische beweging).

	b)  Hij voelt de kloppen van het hart, dat zich doorheen de ribbenkast
  naar de huid verplaatst.

	c)  Hij meet elektrische stroompjes die het hart doen samentrekken.

	d)  Hij voelt de stroming van het bloed doorheen de huid net onder de
  sensor.
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	a)  Aan radioactief materiaal kan je je elektrocuteren.

	b) Radioactief materiaal stuurt hoog energetische straling uit 
  waardoor cellen kapot gebrand worden.

	c)  Radioactief materiaal bevat giftige stoffen en is dus schadelijk als het
  onze voedselketen terecht komt.

	d) Radioactief materiaal is net zoals plastic schadelijk voor het milieu, 
  omdat het niet afgebroken wordt door rottingsprocessen.

Elektrische energie ontstaat nooit vanzelf. Bij een windmolen wordt wind-
energie omgezet in bewegingsenergie zodat de generator ronddraait en 
elektriciteit opwekt. 

Ook in een kerncentrale 
wordt elektriciteit gepro-
duceerd, maar dat gebeurt 
eveneens met een aantal tus-
senstappen. Bij de kernsplij-
ting komt atomaire energie 
vrij, die water opwarmt. Dat 
water verdampt en duwt een 
turbine in gang, die via het 
ronddraaien van de genera-
tor elektriciteit opwekt. 

Naast elektriciteit komt helaas ook radioactiviteit vrij bij 
kernsplijting. Waarom is radioactief materiaal zo gevaarlijk?
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	a) 180 matchen

	b) 90 matchen

	c) 89 matchen

	d) 100 matchen

Om een sportcompetitie voor 10 ploegen te organiseren wordt een soft-
warepakket gebruikt. Dat pakket moet het speelschema opstellen, waar-
bij aan enkele voorwaarden moet voldaan worden:

− alle matchen gaan door op zaterdagmorgen, tussen 10.00 en 11.30 u.;
− elke ploeg moet twee matchen spelen tegen alle andere ploegen;
− van die 2 matchen is er telkens een thuismatch en een uitmatch;
− 2 ploegen spelen in dezelfde sporthal hun thuismatchen, en twee mat-

chen kunnen niet gelijktijdig op hetzelfde veld georganiseerd worden.

Voorbeeld voor de planning van dag 1:  
ploeg 1-2, ploeg 3-4, ploeg 5-6, ploeg 7-8, ploeg 9-10

Hoeveel matchen zal het softwarepakket per seizoen moeten 
roosteren?
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	a) Leem – Grof Zand – Klei – Veen

	b) Fijn zand – Klei – Grind – Klei 

	c) Fijn zand – Leem – Grof zand – Klei 

	d) Grof zand – Veen – Fijn zand – Klei 

Om een nieuw station te bouwen (bv. in Gent, 
Machelen, Anderlecht, Blankenberge) worden, 
vooraleer de werken begonnen worden, diep-
tesonderingen uitgevoerd. Dit is nodig om te 
vermijden dat het station achteraf verzakt. 

Bij een sondering komt een zware wagen ter 
plaatse, die een metalen staaf met een con-
stante snelheid de grond in duwt. Verschil-
lende grondtypes maken het naar beneden 
schuiven van de sonderingsstaaf soms moei-
lijker. In de tabel hieronder zijn voor verschil-
lende grondtypes weerstandswaarden gege-
ven. Hoe groter de weerstand, hoe moeilijker 
de sonde door de laag geraakt, en hoe meer 
kracht er uitgeoefend moet worden. 

Hiernaast zie je een sondeerdiagram, waar 
de opgemeten weerstand getoond wordt in 
functie van de diepte van de laag. Bepaal de 
volgorde van de grondlagen, op basis van de 
tabelwaarden.

Rangschik de 4 duidelijke grondlagen, vanaf het bodemopper-
vlakte naar beneden.
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	a) Op positie X

	b)  Op positie Y

	c) Op positie Z

	d)  Nergens

Tijdens het schom-
melen verandert 
de snelheid van het 
schommelend kind 
bijna gans de tijd. 
Om de beweging 
goed te beschrij-
ven wordt gebruik 
gemaakt van 3 be-
grippen: positie, 
snelheid en ver-
snelling.

De positie ‘x‘ duidt aan waar de persoon zich op een bepaald tijdstip be-
vindt. De snelheid ‘ν‘ geeft aan hoe vlug die positie verandert. Als iemand 
bijvoorbeeld in 1 seconde tijd 2 meter vooruit bewogen is, dan is de snel-
heid ν = 2 m⁄s. Tot slot zegt de versnelling ‘a‘ hoe snel de snelheid veran-
dert. Als een auto op een bepaald ogenblik aan een snelheid van 20 m⁄s 
vooruitgaat, en 1 seconde later al een snelheid heeft van 25 m⁄s, dan is de 
versnelling 5 m⁄s2. Als een auto vertraagt, is de versnelling een negatief 
getal. 

Op welke positie van de hieronder aangeduide schommelbewe-
ging is de versnelling a = 0 m⁄s2 ?
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Jonas doet een proef met ijsblokjes. Hij neemt een beker 
met olie en legt daar een ijsblokje op. Het ijsblokje blijft drijven! Echter, 
als het ijsblokje begint te smelten dan komen er druppels water los en die 
zinken blijkbaar naar beneden.

Dit snapt hij niet zo goed. Jonas heeft wel al geleerd over de dichtheid van 
een stof (massadichtheid ρ = massa van de stof per volume-eenheid). De 
massadichtheid van water is ρ = 1000 kg⁄m3 , of ook ρ = 1 kg⁄l.

Welke bewering over de dichtheden is juist? 

	a) ρolie = ρijs = ρwater

	b)  ρolie < ρijs < ρwater

	c) ρijs < ρolie < ρwater

	d) ρwater < ρolie < ρijs
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	a)  Op basis van licht dat in de buik wordt gestraald en al dan niet
  weerkaatst.

	b)  Op basis van geluidsgolven die in de buik worden gestraald en al  
  dan niet weerkaatsen.

	c) Op basis van radioactieve straling, die door de botten worden 
  verder doorgegeven.

	d) Op basis van elektrische energiepulsen, die via het vruchtwater
  een kortsluiting veroorzaken.

De mama van Rachid is zwanger. Het is belangrijk om tijdens de zwan-
gerschap op geregelde tijdstippen naar een gynaecoloog te gaan om na 
te gaan of de foetus zich goed ontwikkelt. Er wordt dan een echografie 
gedaan.

Hoe werkt dit toestel?
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	a) Een golfbreker: deze constructie breekt de golven zodat je een 
  romantisch geluid krijgt aan de zee.

	b) Een strandhoofd: deze constructie zorgt ervoor dat het zand bij
  schuin invallende golven niet wegspoelt.

	c) Een pier: deze constructie kan gebruikt worden om te vissen en
  dient om de stroming bij het binnenvaren van de nabijgelegen 
  haven veiliger te maken.

	d) Een steiger: deze constructie kan dienen als aanlegplaats voor 
  zeilboten, en kan door toeristen gebruikt worden om in het water
  te springen.

Jan en Joke zijn heel sportief 
en zijn met kitewagens over 
het strand aan het racen. 

Hier en daar moeten ze goed 
opletten, want aan onze kust 
zie je heel vaak met grote ste-
nen gebouwde constructies, 
zoals op de foto hieronder. 

Wat is dit eigenlijk?
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	a)  Het invallende licht zorgt voor een lokale opwarming van het 
  materiaal, waardoor een kleine digitale thermometer achter elke
  pixel een cijferwaarde oplevert. 

	b)   Het invallende licht zorgt op het CCD-materiaal voor een chemisch 
  effect, waardoor de chip verkleurt. De mate van verkleuring 
  bepaalt hoe de foto eruit zal zien.

	c) Het invallende licht onttrekt energie uit het metaal waaruit de
  CCD opgebouwd is, waardoor magnetische krachten ontstaan die
  zorgen voor een elektrische stroom. De grootte van die stroom
  bepaalt de signaalsterkte.  
	d) Het invallende licht bevat zelf energie, en die energie slaat
  elektronen los uit het silicium waaruit de CCD opgebouwd is.
  Daardoor kan elektrische geleiding optreden. 
  De hoeveelheid elektrische stroom bepaalt het signaal. 

Een digitaal fototoestel maakt gebruik van een CCD-chip die
het invallende licht door middel van het foto-elektrische effect 
omzet in een signaal. 

Uit de naam van dit effect kun je wellicht afleiden waarvoor het 
staat?
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Het ingevoegde figuurtje is een polair dia-
gram, en geeft aan hoe licht door een staan-
de lamp uitgestraald wordt. De rode kromme 
correspondeert met de hoeveelheid licht 
die uitgestraald wordt, gericht naar een be-
paalde hoek. Een hoek van 0° betekent dus 
dat het licht uit de lamp recht naar beneden 
uitstraalt, 90° betekent straling naar rechts of 
links, 180° naar boven enzovoort. Er wordt 
dus meer licht uitgestraald onder een hoek 
van 15° dan onder een hoek van 60°, als je de 
rode lus bekijkt. 

Jan plaatst in zijn kamer de staande lamp zodanig dat de lichtbron zich 
bevindt waar op de schets een gloeilamp getekend is. 

Bepaal aan de hand van het polair diagram van de staande lamp 
waar de verlichtingssterkte het grootst zal zijn.

	a)  Op de linkse muur van zijn kamer, positie A.

	b)   Op het plafond, recht boven de lamp, positie B.

	c) Op de rechtse muur van zijn kamer, positie C.  

	d) Op de vloer, recht onder de lamp, positie D.
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	a)  FIETS

	b) MATCH

	c)  BOXER

	d)  SPORT

Bij het programmeren van geheime informatie wordt dikwijls een code-
ring gebruikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld een letter van het alfabet ver-
vangen door een symbool, zoals op de figuur aangegeven is. 

Ga na welk van de volgende woorden gevormd kan worden door 
onderstaande symbolen in de een of andere volgorde te rang-
schikken.


