
1/2 Volgende bladzijde 

Elektriciteit – weektaak 1  (toetst week 44) 
 
Opgave W101:  
In onderstaande afbeelding staat een drietal schakelingen weergegeven. Er staan diverse 
spanningen en stroomsterktes vermeld. Er ontbreken er echter diverse. 
Bereken/beredeneer de ontbrekende gegevens. 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W102: 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 W103: led-schoenen 
De schoenen in nevenstaande afbeelding zijn voorzien van 16 
parallel geschakelde ledjes per schoen. In de schoen zit een 
kleine batterij die via een usb-kabel kan worden opgeladen. 
De ledjes kunnen met één schakelaar allemaal tegelijkertijd uit 
en aan worden geschakeld. 
a) Teken een schakelschema voor de schakeling in zo’n 

schoen. In dat schakelschema moeten 4 van de 16 ledjes, 
de batterij en de schakelaar zijn opgenomen. 

Eén ledje heeft een vermogen van 40 mW.  
Er loopt een stroomsterkte van 20 mA door één zo’n ledje. 
Jason heeft zich zo’n paar schoenen gekocht. In de winter is Jason gemiddeld elke avond 
van de week 3 uur buiten en heeft daarbij beide schoenen verlicht.  
b) Bereken hoeveel Joule de beide schoenen samen in één week gebruiken. 
 
 
Opgave W104: 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. Geef jouw antwoord zowel in J als kWh. 
 
 
Opgave W105: ventilator 
Op een warme zomerdag heeft Lucy drie precies dezelfde ventilatoren gedurende 7 uur 
aanstaan. Iedere ventilator is aangesloten op het stopcontact. In totaal wordt er 7182 kJ 
aan elektrische energie gebruikt.  
Bereken de stroomsterkte door één ventilator. 
 


