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Laatste bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 HAVO    Week 46            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Een auto start met een versnelling van 2,00 m/s2 als het stoplicht op groen springt. Op 
datzelfde moment passeert een autobus met een snelheid van 36 km/h. 
a) Bereken waar en wanneer de auto de bus inhaalt. 
b) Bereken welke snelheid de auto dan heeft. 
 
 
Opgave 2 
Een jongen staat op een brug. Op het moment dat hij de voorsteven van een boot onder 
de brug ziet verschijnen laat hij vanaf een hoogte van 4,0 m boven het bootdek een 
steentje vallen.  
Het steentje raakt de boot nog net aan de achtersteven. De jongen kent dit type boot en 
weet dat de boot 7,0 m lang is. 
Bereken de snelheid waarmee de boot onder de brug doorkomt (neem aan dat de 
snelheid van de boot constant is). 
 
 
Opgave 3 
Een atleet zwemt een 100 m afstand in een 50,0 m 
bad. Het eerste baantje (heen) kost hem 24,0 s en 
het tweede baantje (terug) kost hem 28,9 s. 
Bij de vragen a t/m c wordt met gemiddelde 
snelheid de snelheid in de zin van “speed” 
bedoeld. 
a) Bereken de gemiddelde snelheid voor het 

eerste baantje (heen). 
b) Bereken de gemiddelde snelheid voor het tweede baantje (terug). 
c) Bereken de gemiddelde snelheid voor de volledige 100 m (heen en terug).  
Bij de vragen d t/m f wordt met gemiddelde snelheid de snelheid in de zin van “velocity” 
bedoeld. 
d) Bereken de gemiddelde snelheid voor het eerste baantje (heen). 
e) Bereken de gemiddelde snelheid voor het tweede baantje (terug). 
f) Bereken de gemiddelde snelheid voor de volledige 100 m (heen en terug).  
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