
1/2 Volgende bladzijde 

Licht en breking – weektaak 0 (toetst voorkennis uit 2 VWO) 
 
Opgave W001: theoriekennis 
a) Hoe teken je de normaal op een oppervlak? 
b) Hoe wordt de hoek van inval gemeten? 
c) Hoe luidt de spiegelwet? 
 
 
Opgave W002: licht waarnemen 
In nevenstaande foto is de zon door wolken verdekt. 
Je kunt op diverse plekken de lichtbundels zien die achter 
de wolken uitkomen. 
Leg uit hoe het komt dat je die lichtbundels kunt zien 
ondanks dat ze boven je hoofd langsgaan. 
 
 
Opgave W003: spiegelwet 
Op een tafel ligt een meisje, klaar om doorgezaagd te worden.  
Voor het publiek, dat aan de linkerkant zit, lijkt lichtstraal 1 rechtdoor te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Teken in nevenstaande afbeelding hoe lichtstraal 
2 verder gaat. 

b) Leg uit welke voorzorg de illusionist moet nemen 
om te zorgen dat de truc werkt. 

 
 
Opgave W004: kleur waarnemen 
In nevenstaande afbeelding staat een bal weergegeven zoals deze wordt 
waargenomen in normaal zonlicht.  
Leg uit hoe deze bal wordt waargenomen als deze wordt geplaatst in een 
ruimte waar uitsluitend blauw licht aanwezig is. 

 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W005: 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 
 

Opgave W006: oppervlakte- en volume-eenheden 
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid. 
a) 356 cm2 = … m2 
b) 83,5 cm2 = … km2 
c) 90 mm3 = … m3 
d) 56,7 L = … hm3 
e) 8,8 mm3 = … dL 
 
 
Opgave W007: samengestelde eenheden 
Reken onderstaande waarden om naar de nieuwe eenheid. 
a) 78 kg/kwartier  =  …  g/min 
b) 67 mL/m2  =  …  m3/km2 
c) 567 mJ/g   =  …  kJ/kg 
d) 34 mm3/s  =  …  L/h 
e) 23 mJ/cm3  =  …  kJ/hL 
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