
1/2 Volgende bladzijde 

Krachten en beweging – weektaak 2  (toetst week 22) 
 
 
Opgave W201: (v,t)-diagram 
In nevenstaand (v,t)-diagram staat de snelheid 
van een auto als functie van de tijd 
weergegeven. 
a) Bereken de versnelling van de auto. 
De auto heeft een massa van 1000 kg en rijdt 
naar rechts.  
b) Bepaal de resultante kracht en de richting 

van de resultante kracht op deze auto. 
 
 
 
 
Opgave W202: Rob op zijn brommer 
In nevenstaande afbeelding zie je het (v,t)-
diagram van Rob op zijn brommer. 
a) Bepaal de versnelling gedurende de 

eerste 2,0 s. 
b) Bepaal de afgelegde weg in de eerste 

8,0 s. 
 
 
Opgave W203: sprinter 
In nevenstaande afbeelding zie je het  
(x,t)-diagram van een sprinter in een 
hardloopwedstrijd. Op t = 0 s klinkt het 
startschot. 
a) Leg uit waarom de grafiek na t = 0 s 

eerst even horizontaal loopt. 
b) Leg uit of de gemiddelde snelheid 

in deel B groter of kleiner is dan de 
gemiddelde snelheid in deel C, of 
precies even groot. 

Als de sprinter in beweging komt, heeft 
hij de eerste 2,0 s een constante versnelling van 4,0 m/s2. 
c) Bereken zijn snelheid na die 2,0 s. 
 
 
Opgave W204: wrijvingskracht 
Een verhuizer duwt met een constante horizontale kracht van 600 N tegen een kist, maar 
de kist komt niet van zijn plek. 
a) Leg uit hoe groot de wrijvingskracht is die op de kist werkt. 
De verhuizer maakt pauze en duwt niet meer tegen de kist. 
b) Leg uit hoe groot nu de wrijvingskracht is die op de kist werkt. 
  



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W205: krachten op een kever 
Op een oude Volkswagen kever werken vier krachten, zoals 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
a) Geef de namen van de vier krachten. 
De grootte van de krachten 1 en 2 kan veranderen. 
b) Leg uit wanneer F2 0 N kan zijn. 
De kever lekt olie en verliest elke seconde één druppel olie. 
Hierdoor ontstaat een oliespoor zoals in onderstaande afbeelding op een schaal van 1 op 
1000 is weergegeven. 

c) Geef in nevenstaande tabel door middel van een 
kruisje aan wat van toepassing voor de drie 
trajecten. 

d) Bepaal de snelheid van de kever voor het traject 
BC. 

 
 
Opgave W206: auto met wrijving 
Een auto met een massa van  
950 kg rijdt over een lange 
horizontale rechte weg. De wrijving 
die de auto daarbij ondervindt 
voldoet aan de grafieken zoals 
weergegeven in nevenstaand 
diagram. 
a) Bepaal de motorkracht die de 

auto moet leveren om met een 
constante snelheid van 90 km/h 
te rijden. 

Op een gegeven moment, de auto 
rijdt nog steeds met een snelheid 
van 90 km/h, geeft de bestuurder 
gas waardoor er een motorkracht 
van 550 N werkt. 
b) Bereken de versnelling die de 

auto ondervindt op het moment van gasgeven. 
De bestuurder houdt het gaspedaal even ver ingetrapt, toch neemt de versnelling die de 
auto krijgt af. 
c) Leg dit uit. 
 
 
 

traject F1>F2 F1=F2 F1<F2 
AB    
BC    
CD    

 


