
1/2 Volgende bladzijde 

Beweging  – weektaak voor week 3 (toetst week 2) 
 
Opgave W501: theoriekennis 
a) Wat is het kenmerk van een eenparig beweging? 
b) Wat is het kenmerk van een eenparig versnelde beweging? 
c) Wat is het kenmerk van een eenparig vertraagde beweging? 
 
 
Opgave W502: (v,t)-diagram 
In nevenstaand (v,t)-diagram van 
een rechtlijnige beweging 
weergegeven.  
a) Welk type beweging wordt 

uitgevoerd in traject A ? 
b) Welk type beweging wordt 

uitgevoerd in traject B ? 
c) Bepaal de afgelegde weg 

voor het tijdsinterval van  
t = 0 s tot t = 5,0 s. 

 
 
 
 
Opgave W503: eenheden omrekenen 
a) 681 km/h  = … m/s 
b) 723 km/h  = … dm/kwartier 
c) 211 m/min = … cm/h 
d) 55 cm/ms  = … m/s 
e) 42,1 km/dag = … m/s 
f) 3,55 cm/s  = … km/h 
 

Opgave W504: bereken x 
Johnny fietst een race op een lange rechte weg. De oorsprong van de x-as (x = 0) ligt voor 
zijn huis. Het vertrekpunt bevindt zich 70 m rechts van de oorsprong. De race loopt tot het 
einde van de straat en dan terug naar het begin van de straat. Zie onderstaande 
afbeelding. Johnny houdt een constante snelheid aan. 

Bereken de waarde van x op de x-as als Johnny bij het eindpunt is. 
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 W505: Wandelaar en fietser 
Jacob en een Johnny vertrekken 20 km van elkaar vandaan. Jacob wandelt flink door en 
legt die hele afstand af met 4,8 km/h. Johnny fiets met een snelheid van 12 km/h. Ze 
komen elkaar tegemoet en passeren elkaar op een bepaald moment.  
Je gaat nu met behulp van een (x,t)-diagram bepalen wanneer en waar de Jacob en 
Johnny elkaar passeren. 

a) Kies een geschikte schaalverdeling voor het (x,t)-diagram. 
Maak gebruik van onderstaand grafiekpapier. 
• Kies de oorsprong van de x-as bij de wandelaar. 
• Zorg dat 20 km afstand op de x-as kunnen worden uitgezet. 
• Beredeneer hoeveel tijd er maximaal op de t-as moet passen en kies een geschikte 

schaal voor de t-as. 
b) Geef x0 van de wandelaar weer met een rode punt in het diagram. 
c) Geef x0 van de fietser weer met een blauwe punt in het diagram. 
d) Teken de grafiek voor Jacob in het diagram met rood. 
e) Teken de grafiek voor Johnny in het diagram met blauw. 
f) Bepaal de plaats en de tijd waarop Jacob en Johnny elkaar passeren. 
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