
1/2 Volgende bladzijde 

Licht en breking – weektaak 5  (toetst week 41) 
 
Opgave W501 
Op 15 cm midden voor een bolle lens (met een brandpuntsafstand van 10 cm) staat een 
voorwerp met een grootte van 2,0 cm. Bereken de beeldpuntafstand. 
 
Opgave W502: fotografie 
Bij een fototoestel is het mogelijk om de afstand tussen de lens 
en de beeldchip te veranderen. 
Bij het maken van een foto van een vriend die 1,5 m van de lens 
vandaan zit is de afstand van lens tot beeldchip gelijk aan 2,5 cm. 
a) Bereken de vergroting. 
b) Bereken de sterkte van de lens. 
 
Opgave W503 
Bij een lens met een brandpuntsafstand van 20 cm wordt een beeld gevormd van een 
voorwerp. Dit beeld is twee maal zo ver van de lens als het voorwerp scherp afgebeeld. 
Bereken zowel de voorwerps- als de beeldafstand. 
 
Opgave W504 
Op een hoogte van 1,6 m boven een tafel hangt een TL-lamp. Joost houdt een bolle lens 
tussen de TL-lamp en de tafel. Op de tafel ontstaat een scherp beeld van de TL-lamp dat 7 
keer kleiner is dan de echte TL-lamp. 
a) Bereken de afstand tussen de lens en de lamp en de afstand tussen de lens en de tafel. 
b) Bereken de brandpuntsafstand van de lens. 
 
Opgave W505 
Joop zet midden voor een bolle lens een lichtgevend poppetje neer met een grootte van 
16 cm. Achter de lens staat een scherm waarop dan een scherpe afbeelding te zien is. 
Joop schuift het poppetje nu een stukje naar de lens toe. 
a) Leg uit dat het beeld dan niet meer scherp is. 
b) Leg uit hoe hij het scherm moet verplaatsen om toch weer een scherp beeld te krijgen. 
c) Leg uit of het beeld op het scherm groter of kleiner is geworden (vergelijk het scherpe 

beeld aan de start van deze som met het scherpe beeld aan het einde van som b). 
 
Opgave  W506 
Gala laat haar vakantiefoto’s zien. De lens van haar beamer heeft een lenssterkte van  
6,67 dpt. Het projectiescherm staat op 3,00 m van de lens.  
a) Bereken de afstand tussen de lens en het LCD-display. 
Gala wil de lens laten vervangen door een andere omdat ze 3,00 m zo onhandig vindt. Ze 
wil het scherm op 5,00 m afstand van de lens plaatsen en de afstand tussen lens het LCD-
display niet veranderen. Dit kan alleen door de beamerlens te vervangen. 
b) Bereken de lenssterkte van de nieuwe lens die in de beamer moet. 
 
Opgave  W507: fotografie 
Max is een hobbyfotograaf die graag foto’s maakt van wijde 
landschappen. Max heeft uit ervaring geleerd dat de vergroting 
niet alleen met N = b/v kan worden berekend, maar dat die 
vergroting, in zijn geval, ook met N = f/v kan worden berekend.  
Max fotografeert wijde landschappen, dat betekent dat zijn 
voorwerpen altijd op grote afstand liggen. Alleen daardoor zijn 
die beide formules gelijk. 
Leg dat uit.



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W508: leesloep 
In nevenstaande afbeelding is het beeld weergegeven dat een 
leesloep maakt van een stuk tekst. Een leesloep is een bolle lens. 
Leg uit of het beeld dat door de loep wordt gemaakt een reëel beeld 
of een virtueel beeld is. 
 


