
1/2 Volgende bladzijde 

Beweging  – weektaak voor week 2 (toetst week 50) 
 
 
Opgave W401: bepaal v 
Van een beweging is nevenstaand  
(x,t)-diagram gemaakt. 
a) Leg uit op welk(e) tijdstip(pen) de beweging 

plotseling van richting omkeert. 
b) Bepaal de snelheid op het tijdstip t = 40 s. 
 
 
 
 
Opgave W402: 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 W403: beweging op rechte weg 
In nevenstaande diagram staat het resultaat van een 
meting aan een beweging weergegeven. Aan de 
eenheid kun je zien dat het hier een (x,t)- of een 
(s,t)-diagram betreft. 
a) Leg uit of het hier een (x,t)- of een (s,t)-diagram 

betreft. 
b) Bepaal de gemiddelde snelheid van deze 

beweging in het interval van t = 0 s tot t = 50 s. 
c) Teken het bijbehorende (v,t)-diagram van deze 

beweging voor t = 0 s tot t = 50 s. 
 
 
Opgave W404: bereken x 
Johnny’s fiets bevindt zich 40 m links van de 
oorsprong van een x-as. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
Hij fietst gedurende 15 s met een constante 
snelheid van 5,0 m/s naar links. Vervolgens 
draait hij om en fiets gedurende 30 s met een 
constante snelheid van 7,5 m/s naar rechts.  
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. 
a) Bereken de afgelegde weg van Johnny na 45 s. 
b) Bereken de waarde van x op de x-as waar Johnny zich na 45 s bevindt. 
 
 



2/2 Laatste bladzijde 

 
Opgave W405: eenheden omrekenen 
a) 667 km/h  = … m/s 
b) 551 km/dag = … m/kwartier 
c) 561 m/min = … dm/kwartier 
d) 231 dm/ms = … m/s 
e) 62,1 km/dag = … dm/s 
f) 7,85 m/s  = … km/h 
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