
1/2 Volgende bladzijde 

Licht en breking – weektaak 4  (toetst week 40) 
 
 
Opgave W401: rekenen met de lenzenformule 
a) Gegeven v = 30 cm en f = 20 cm.  

Bereken b. 
b) Gegeven v = 20 cm en f = 30 cm.  

Bereken b. 
c) Gegeven b = 50 cm en f = 12 cm.  

Bereken v. 
d) Gegeven v = 40 cm en b = 30 cm.  

Bereken f. 
 
Opgave W402: rekenen met lenzenformule en vergrotingsformule 
a) Gegeven v = 20 cm en b = -30 cm.  

Bereken N. 
b) Gegeven f = 15 cm en N = 3.  

Bereken v. 
c) Gegeven f = 15 cm en b = 40 cm.  

Bereken N. 
d) Gegeven f = 30 cm en N = 2.  

Bereken b. 
e) Gegeven GB = 30 cm, v = 20 cm en f = 7,0 cm.  

Bereken GV. 
 
Opgave W403: rekenen met alle formules 
a) Gegeven N = 1,8 en b = 15 cm.  

Bereken S. 
b) Gegeven S = 15 dpt en b = 35 cm. 

Bereken N. 
 
Opgave W404: beeld op muur 
Sofia maakt met behulp van een lens een afbeelding van een voorwerp op een muur. Ze 
merkt op dat het beeld op de muur op zijn kop staat. 
De brandpuntsafstand van de lens bedraagt 20 cm. 
De afstand tussen de muur en de lens bedraagt 50 cm. 
a) Leg uit of Sofia een positieve of een negatieve lens heeft gebruikt. 
b) Bereken op welke afstand van de lens het voorwerp zich bevond. 
 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W405: Brandaris 
Het licht van een vuurtoren moet op grote afstand gezien kunnen worden. De lichtbundel 
moet dus een grote intensiteit hebben. De lamp van de Brandaris (zie onderstaande 
afbeelding) op Terschelling, met daaromheen de optische stelsels die voor de lichtbundels 
zorgen, is in onderstaande afbeelding weergegeven. 

 
In nevenstaande afbeelding zijn de 
lamp en een deel van één zo’n optisch 
stelsel schematisch weergegeven. 
Een lens zorgt ervoor dat alle 
lichtstralen die een hoek kleiner dan 
45° met de hoofdas maken, evenwijdig 
met de hoofdas uit de lens komen. 
Nevenstaande afbeelding is op een 
schaal van 1:20 getekend. 
a) Bepaal de brandpuntsafstand van 

de lens. 
Om ervoor te zorgen dat zo weinig 
mogelijk licht verloren gaat, zijn boven 
(en onder) de lens een soort prisma’s 
geplaatst. 
In nevenstaande afbeelding zijn twee 
van deze prisma’s getekend.  
In onderstaande afbeelding is het 
verloop van een lichtstraal in een van 
de prisma’s getekend.  
b) Bepaal met behulp van 

onderstaande afbeelding de 
brekingsindex van het materiaal 
waarvan het prisma gemaakt is. 


