
1/2 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 2 (toets week 5) 
 
Opgave W201: theoriekennis 
a) Wat is het verschil tussen een gesloten en een open stroomkring? 
Geleiders geleiden een stroom heel goed oscillatoren doen dat net niet. 
b) Leg uit wat het kenmerkende verschil is tussen stoffen die een elektrische stroom goed 

geleiden en stoffen die dat niet doen. 
Grootheden zoals spanning en 
stroomsterkte kun je meten met 
spanningsmeters en ampèremeters. 
c) Welke van die twee moet je parallel 

schakelen? 
 
 
Opgave W202: stroomkring 
In nevenstaande schakeling staan 11 
lampjes. 
a) Leg uit of de stroomsterkte vanuit 

de spanningbron naar links of naar 
rechts gaat. 

b) Leg uit welke lampjes uitvallen als 
lampje 8 wordt losgedraaid. 

 
 
 
Opgave W203: schakelschema 
In nevenstaande afbeelding staat een 
schakeling weergegeven. De rode ingangen 
staan voor de pluspolen en de zwarte voor 
de minpolen. 
a) Teken voor deze schakeling een 

schakelschema. 
b) Ga na of elk onderdeel correct is 

aangesloten. Als niet, geef aan wat er fout 
is. 

 
 
Opgave W204: schakelschema 3 
In nevenstaande afbeelding staat een 
schakeling weergegeven. De rode 
ingangen staan voor de pluspolen en de 
zwarte voor de minpolen. 
a) Teken voor deze schakeling een 

schakelschema. 
b) Ga na of elk onderdeel correct is 

aangesloten. Als niet, geef aan wat er 
fout is. 

 

 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W205: spanningsbronnen 
In nevenstaande afbeelding 
staan vier batterijen van elk 3,7 V 
weergegeven. 
De twee zilverkleurige plaatjes 
maken een geleidende 
verbinding tussen pluspolen en 
de minpolen van de batterijen en 
de spanningsmeter zodra het 
bovenste plaatje op de rij 
batterijen wordt gelegd. 
a) Leg uit of de vier batterijen dan serie of parallel zijn geschakeld. 
b) Teken een schakelschema van de opstelling zoals weergegeven in de afbeelding. 
c) Leg uit welke spanning de voltmeter aan zal geven zodra er volledige verbinding is 

gemaakt. 
 
 
Opgave W206: spanningsbronnen 
In nevenstaande afbeelding staan 
vier batterijen van elk  
3,7 V weergegeven. 
De twee zilverkleurige plaatjes 
maken een geleidende verbinding 
tussen pluspolen en de minpolen 
van de batterijen en de 
spanningsmeter zodra het linker plaatje tegen de linker batterij wordt gehouden. 
a) Leg uit of de drie batterijen dan serie of parallel zijn geschakeld. 
b) Teken een schakelschema van de opstelling zoals weergegeven in de afbeelding. 
c) Leg uit welke spanning de voltmeter aan zal geven zodra er verbinding is gemaakt. 
 
 

Opgave W207: stroomsterkte 
Het draadnet in nevenstaande afbeelding 
is een onderdeel van een schakeling. 
Bepaal grootte en richting van I4, I5, I7, I8 
en I10. 
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