
1/2 Volgende bladzijde 

Krachten en beweging – weektaak 3  (toetst week 23) 
 
 
Opgave W301: schets diagrammen I 
Een auto versnelt gedurende 3,0 s eenparig en rijdt 
vervolgens met een constante snelheid verder. 
Schets, in nevenstaande diagrammen, het (x,t)-, het 
(v,t)- en het (a,t)-diagram voor deze auto. 
Je hoeft geen getallen langs de verticale assen te 
zetten. 
 
 
 
Opgave W302: schets diagrammen II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een auto vertraagt gedurende 3,0 s eenparig en rijdt 
vervolgens met een constante lagere snelheid verder. 
Schets, in nevenstaande diagrammen, het (x,t)-, het 
(v,t)- en het (a,t)-diagram voor deze auto. 
Je hoeft geen getallen langs de verticale assen te 
zetten. 
 

 
Opgave W303: Kees en Bram op het ijs 
Kees en Bram staan op ijs en houden beide een 
uiteinde van een 10 m lang touw vast. De ene 
schaatser heeft een massa van 60 kg en de ander 
een massa van 50 kg. Kees begint het touw in te 
halen en oefent daarbij een kracht van 20 N op het 
touw uit. 
Leg uit of alleen Bram gaat schuiven over het ijs of 
dat ook Kees zelf gaat schuiven. 
 
 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W304: handgrepen 
In sommige trams en bussen hangen handgrepen zoals weergegeven  
in nevenstaande afbeelding. 
Op een gegeven moment hangt een handgreep, 
zoals weergegeven in nevenstaande afbeelding, 
onder een hoek α. 
a) Leg uit of de bus op dat moment aan het 

versnellen of aan het vertragen is. Maak bij je 
uitleg gebruik van natuurkundige wetten. 

b) Schets hoe de handgreep zou hangen als de bus 
met een constante snelheid aan het rijden is. 

c) Schets hoe de handgreep zou hangen als de bus 
het tegengestelde van a) zou doen, dus vertragen in plaats van vertragen of 
omgekeerd. 

 
 
Opgave W305: motoragent 
De motor van een politieagent trekt in 4,2 s eenparig versneld op van 0 naar 100 km/h. Het 
hoofd van de agent heeft een massa van 6,2 kg en hij draagt een helm van 1,6 kg. De 
nekspieren van de agent zorgen voor de benodigde kracht bij het optrekken. 
a) Bereken de versnelling die het hoofd ondervindt tijdens het optrekken. 
b) Bereken de kracht die zijn nekspieren daarvoor moeten leveren. 
 
 
Opgave W306: piano 
Een piano van 280 kg wordt met een takel omhoog gehesen naar de 3e verdieping van een 
grachtenpand in Amsterdam. Iedere verdieping is 3,0 m hoog. De takel heeft een losse katrol 
met een massa van 12 kg.  
a) Bereken hoeveel arbeid er wordt geleverd. 
De verhuizers hebben geen (elektrische) lier dus moeten spierkracht leveren.  
b) Bereken hoeveel spierkracht de verhuizers moeten leveren. 
In het huis bevindt zich een trap met een helling van 45 graden. Op de trap worden planken 
gelegd zodat de piano naar boven gerold kan worden.  
c) Bereken hoeveel kracht er nodig is. 
 
 
Opgave W307: kinderwagen 
Guus duwt een 12 kg zware kinderwagen langs een helling omhoog. Je mag de rolwrijving 
verwaarlozen. De helling is 3,0 m lang en gaat 50 cm omhoog.  
Bereken hoeveel kracht hij evenwijdig aan de helling moet uitoefenen tijdens zijn 
wandeling. 


