
1/2 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 6 (toets week 10) 
 
Opgave W601: rekenen met C=I∙t 
Eens even kijken hoe goed jullie kunnen rekenen. 
Bereken steeds de ontbrekende grootheid. 
a) Gegeven I = 1,67 A en t = 30 min. 
b) Gegeven C = 1,5 mAh en I = 0,50 A. 
c) Gegeven C = 23,4 mAh en t = 56 min. 
 

Opgave W602: eenheden omrekenen 
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid. 
a) 45000 J = … kWh 
b) 777 mAh = … Ah 
c) 890 kWh = … kJ 
d) 651 kV = … V 
e) 560 kJ = … kWh 
 

Opgave W603: Typeplaatje 4 
Op de achterkant van mijn tv 
kleeft de sticker zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. 
a) Hoe groot is volgens deze 

sticker het vermogen van mijn 
tv? 

Die tv staat gemiddeld 2,5 uur per 
dag aan. Elektriciteit kost € 0,23 
per kWh. 
b) Bereken hoeveel ik in een jaar 

aan elektriciteit kosten heb 
enkel omdat ik dagelijks tv kijk. 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W604: Playstation 
De controller van een PlayStation heeft een batterij die hem 
voorziet van 3,7 V spanning. 
a) Bereken het energieverbruik als er gedurende 3 uur een 

spelletje wordt gespeeld en daarbij een gemiddelde 
stroomsterkte van 175 mA in de controller loopt. 

In de controller zit een oplaadbare batterij met een capaciteit 
van 1000 mAh. 
b) Bereken hoe lang iemand maximaal kan spelen met die 

gemiddelde stroomsterkte van 175 mA. 
 
 
Opgave W605: iPhone 11 
Een iPhone 11 heeft een batterij met een capaciteit van 
3110 mAh. In nevenstaande afbeelding zie je zo’n 
batterij. Deze is met een paar kleefstrips vastgeplakt en 
kan na verloop van tijd worden vervangen. 
Stel iemand gebruik zijn iPhone zodanig dat hij 
gemiddeld een stroomsterkte van 0,25 A gebruikt. 
a) Bereken hoe lang zo iemand met één acculading 

gebruik kan maken van zijn iPhone. 
Een volledig opgeladen accu bevat 12,6 Wh aan 
energie. Ga er wederom vanuit dat er gemiddeld een 
stroomsterkte van 0,25 A wordt gebruikt zoals bij onderdeel a. 
b) Bereken het vermogen. 
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