
1/2 Volgende bladzijde 

Stoffen en dichtheid – weektaak voor week 42 (toetst week 41) 
 
Opgave W101: theoriekennis 
a) Leg uit wat wordt bedoeld met een stofeigenschap en geef drie voorbeelden. 
b) Leg uit wat het verschil is tussen een zuivere en een niet-zuivere stof. 
c) Leg uit wat wordt bedoeld met een grootheid. 
d) Leg uit wat wordt bedoeld met een eenheid. 
 
 
Opgave W102: basiseenheden 
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid. 
a) 681 cm = … dam 
b) 723 m = … mm 
c) 211 mm = … dm 
d) 55 mL = … cL 
e) 42,1 ML = … dL 
f) 3,55 μg = … dg 
 

Opgave W103: oppervlakte- en volume-eenheden 
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid. 
a) 356 cm2 = … m2 
b) 112 dam2 = … m2 
c) 83,5 cm2 = … km2 
d) 90 mm3 = … m3 
e) 56,7 L = … hm3 
f) 8,8 mm3 = … dL 
 

Opgave W104: taartpunt 
In nevenstaande afbeelding staat een stuk hout in de vorm 
van een taartpunt weergegeven. De afmetingen staan erbij 
vermeld. 
Bereken het volume van dit stuk hout. 
 
 
 
Opgave W105: volume 
In nevenstaande afbeelding is een “huisvormig” stuk hout 
weergegeven. De meeste afmetingen staan erbij vermeld. 
De hoogte bedraagt 6,5 cm. 
Bereken het volume van het hout 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W106: zuilen van beton 
In de bouw worden grote betonpalen gegoten. Om dat te doen 
wordt eerst een bekisting gebouwd waar later het vloeibare 
beton in gegoten wordt. 
Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoeveel beton er nodig is 
om een serie betonpalen te vullen. Beton moet worden 
aangevoerd in precies de hoeveelheid die nodig is, anders kost 
dat veel extra geld en kan vertraging in de bouw opleveren, 
hetgeen nog meer geld kost. 
Bereken hoeveel beton nodig is om één zuil te vullen. 
Ga uit van: 
Een hoogte van 5,0 m en een dikte van 50 cm. 
Tevens is zo’n 7,5 % van het totale volume van de paal gevuld met staalkabels. 
 
 
Opgave W107: pak melk 
In nevenstaande afbeelding staat een pak melk weergegeven. 
Het pak is 8,0 cm breed en 2,0 dm hoog. 
Het pak bevat 1,0 L melk, maar is slechts voor 95% gevuld (er zit dus nog lucht 
boven die liter melk). 
Bereken hoe dik het pak melk is. 
Verwaarloos daarbij de dikte van het karton. 
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