
1/2 Volgende bladzijde 

Momenten en arbeid – weektaak 2  (toetst week 19) 
 
 
Opgave W201: mobile 
In nevenstaande afbeelding zie je een 
mobile waaraan twee papieren vissen 
hangen. 
a) Bereken de massa van het rechter visje 

als je de massa van het stokje mag 
verwaarlozen. 

b) Bereken de massa van het rechter visje 
als je de massa van het stokje (19 g) niet 
mag verwaarlozen. 

 
 
Opgave W202: mobile 
In nevenstaande 
afbeelding staat een 
mobile weergegeven.  
De massa van de stokjes 
mag je verwaarlozen. 
Bereken de massa’s van 
de visjes A en B. 
 
 
 
 
 
 
Opgave W203: wip 
In nevenstaande afbeelding is een dubbele wip 
weergegeven. Max (20 kg), Lisette (18 kg), 
Vera (19 kg) en Anton (17 kg) zitten op deze 
wip zoals weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. De massa van de wip zelf mag je 
buiten beschouwing laten. 
a) Laat met een berekening zien dat de wip 

niet in evenwicht is. 
Max en Lisette winnen. De wip gaat tegen de 
wijzers van de klok draaien en zij gaan dus 
omlaag. Als Vera en Anton “hoog” zijn kunnen 
zij ervoor zorgen dat zij “winnen”. De wip komt 
dan omlaag zonder dat Max en Lisette zich afzetten. Daartoe zou Anton naar achteren 
kunnen leunen waardoor zijn zwaartepunt naar achter schuift. 
b) Bereken hoe ver Anton zijn zwaartepunt naar achteren moet verplaatsen. 

Ga ervan uit dat de andere personen blijven zitten zoals ze zitten. 
 
 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W204: vuilnisbak 
Jan doet het deksel van de kliko open. Hiervoor heeft hij een kracht 
nodig van 5,2 N bij het uiteinde van de deksel. 
De spierkracht van Jan heeft hierbij een moment van 2,2 Nm. 
Bereken de lengte van het deksel in cm. 
 
 
Opgave W205: eenheden omrekenen I 
a) 567 cJ  =  … kJ 
b) 567 Wh  = … kJ 
c) 567 dm = … cm 
d) 567 cg = … dag 
e) 567 kg = … cg 
 
 
Opgave W206: eenheden omrekenen II 
a) 567 kJ/m3  =  … mJ/dm3 
b) 567 kW   = … J/s 
c) 567 kg/m3 = … g/dm3 
d) 567 km/h  = … dm/min 
e) 567 L/min = … cm3/s 
 


