
1/2 Volgende bladzijde 

Beweging  – weektaak voor week 50 (toetst week 49) 
 
 
Opgave W301: theoriekennis 
a) Wat wordt bedoeld met de flitsfrequentie van een stroboscoop? 
b) Wat wordt horizontaal uitgezet in een (x,t)-diagram? 
c) Wat wordt verticaal uitgezet in een (v,t)-diagram? 
d) Wat wordt bedoeld met “x0”? 
 
 
Opgave W302: bepaal v 
Van een beweging is nevenstaand  
(x,t)-diagram gemaakt. 
Er zijn drie tijdsintervallen te onderscheiden. 
a) Bepaal voor elk tijdsinterval de snelheid van de 

beweging. 
b) Is deze beweging naar links of naar rechts 

uitgevoerd? 
 
 
 
Opgave W303: bepaal s 
Van een beweging is nevenstaand  
(v,t)-diagram gemaakt. 
Bepaal de afgelegde weg voor het tijdsinterval 
van t = 0 tot t = 10 s.  
 
 
 
 
 
 
Opgave W304: bereken x 
Johnny’s fiets bevindt zich op 30 m afstand van 
de oorsprong van een x-as. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Hij fietst gedurende 12 s met een constante 
snelheid van 6,2 m/s naar rechts. Vervolgens 
draait hij om en fiets gedurende 18 s met een 
constante snelheid van 7,1 m/s naar links. 
Bereken de waarde van x op de x-as waar 
Johnny zich na 30 s bevindt. 
Ga ervan uit dat hij instantaan omkeert. Dat wil zeggen dat je de tijd om af te remmen 
weer te versnellen buiten beschouwing mag laten. 
 
 
  



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W305: auto op rechte weg 
In onderstaande afbeelding staat een (s,t)-diagram weergegeven van een beweging die 
een auto op een lange rechte weg heeft uitgevoerd. 

a) De beweging bestaat duidelijk uit twee stukken met een constante snelheid. 
Leg uit waaraan je dat kunt zien. 

b) Bepaal de snelheid in het eerste stuk van de beweging. 
c) Bepaal de snelheid in het tweede stuk van de beweging. 
 
Opgave W306: welke diagrammen horen bij elkaar 
  

Uit een (x,t)-diagram kun je een 
(v,t)-diagram afleiden en 
andersom. In nevenstaande 
afbeelding staan links vier  
(x,t)-diagrammen en rechts  
vier (v,t)-diagrammen. 
Leg uit welke diagrammen bij 
elkaar horen. 


	Opgave W305: auto op rechte weg

