
1/2 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 4 (toets week 5) 
 
Opgave W401: rekenen met E=P∙t 
Eens even kijken hoe goed jullie kunnen rekenen. 
Bereken steeds de ontbrekende grootheid. 
Let ook op de eenheden. 
a) Gegeven P = 34,6 kW en t = 25 h. 
b) Gegeven P = 1,5 kW en t = 33 min. 
c) Gegeven E = 456 kWh en t = 1 kwartier. 
d) Gegeven E = 1,5 MJ en P = 56 kW. 
e) Gegeven E = 30 Wh en P = 120 mW. 
 

Opgave W402: Typeplaatje 
Elektrische apparatuur heeft, 
meestal op de achterkant of 
onderkant, een typeplaatje. Dat 
kan een metalen plaatje of een 
sticker zijn. In nevenstaande 
afbeelding is zo sticker 
weergegeven die op een 
Bauknecht oven kleeft. Er staan 
allerlei gegeven op zo’n typeplaatje. 
a) Hoe groot is volgens dit typeplaatje het vermogen van het apparaat. 
b) Bereken het energieverbruik als dat apparaat gedurende 80 min in bedrijf is. 

Druk jouw antwoord in zowel J als kWh uit. 
 

Opgave W403: strijkijzer 
Het strijkijzer, zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding, 
verbruikt maximaal 2500 W. 
a) Bereken de maximale stroomsterkte die door het strijkijzer 

loopt. 
Tijdens het strijken loopt er gemiddeld een stroomsterkte van 4,5 A 
door het strijkijzer. Het strijken van de was duurt 35 min. 
b) Bereken het energieverbruik van het strijkijzer gedurende die 

tijd. 
 

 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W404: wat serie en wat parallel? 
In nevenstaande schakeling staan 7 lampen in een 
schakeling. De lampen staan serie, parallel, of geen van 
beide met één ander lampje. 
a) Geef aan welke twee lampjes serie staan. 

Er kunnen meerdere paren zijn. 
b) Geef aan welke twee lampjes parallel staan. 

Er kunnen meerdere paren zijn. 
 
 
Opgave W405: schakelschema invullen 
Vul de ontbrekende gegevens in. 
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