
1/3 Volgende bladzijde 

Krachten en beweging – weektaak 1  (toetst week 21) 
 
 
Opgave W101: welke diagrammen horen bij elkaar 
Uit een (x,t)-diagram kun je een (v,t)-diagram afleiden en andersom. In onderstaande 
afbeelding staan links vier (x,t)-diagrammen en rechts vier (v,t)-diagrammen. 

Leg uit welke diagrammen bij elkaar horen. 
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Opgave W102: (v,t)-diagram lezen 
Van een rechtlijnige 
beweging is 
nevenstaand (v,t)-
diagram gemaakt.  
Het diagram bestaat uit 
drie delen (A t/m D). 
• Deel A is een 

rechte lijn;  
• deel B, C en deel D 

zijn parabolen. 
 
 
 
 
 
 
Welk type beweging wordt uitgevoerd in de intervallen A t/m D.  
Vul daartoe onderstaande tabel in (toelichting is niet nodig). 

 
Opgave W103: (v,t)-diagram 
In nevenstaand (v,t)-diagram van 
een rechtlijnige beweging 
weergegeven.  
a) Hoe wordt de soort beweging in 

de trajecten A en B genoemd ? 
b) Bepaal de afgelegde weg 

voor het tijdsinterval van  
t = 0 s tot t = 5,0 s. 

c) Bepaal de versnelling voor 
het tijdsinterval van t = 0 s tot  
t = 2,0 s. 

d) Bepaal de versnelling voor 
het tijdsinterval van t = 2,0 s 
tot t = 5,0 s. 

deel van 
grafiek 

eenparig 
rechtlijnige 
beweging 

eenparig 
versnelde 

rechtlijnige 
beweging 

eenparig 
vertraagde 
rechtlijnige 
beweging 

niet-
eenparig 
versnelde 

rechtlijnige 
beweging 

niet-eenparig 
vertraagde 
rechtlijnige 
beweging 

A      
B      
C      
D      
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Opgave W104: balletje gooien op de maan 
Een astronaut gooit op de maan een bal 
verticaal omhoog en vangt deze weer op. In 
nevenstaande (v,t)-diagram staat de snelheid 
als functie van de tijd weergegeven voor deze 
worp. 
a) Na 2,13 s wordt de snelheid negatief.  

Wat betekent dat? 
b) Bepaal hoeveel meter de bal omhoog gaat 

nadat deze is losgelaten. 
c) Bepaal de versnelling die de bal op de 

maan ondervindt. 
 
 
 
 
 
 
Opgave W105: eenheden omrekenen 
a) 30,0 m/s  = … dm/kwartier 
b) 30,0 mL/s  = … cL/min 
c) 30,0 kJ/cm3 = … kWh/dm3 
d) 30,0 kW  = … J/min 
e) 30,0 cg/cm3 = … g/dm3 


