
1/2 Volgende bladzijde 

Momenten en arbeid – weektaak 3  (toetst week 20) 
 
 
Opgave W301: arbeid 
Bereken de arbeid in de volgende situaties: 
a) Joep raapt een appel op van de grond en legt deze op tafel.  

De massa van de appel is 112 g, de tafel is 75 cm hoog. 
b) Een kraan tilt een pallet met bakstenen 2,0 m omhoog.  

De massa van het pallet met bakstenen is 0,85 ton. 
 
 
Opgave W302: katrollamp 
Bij Miranda en Carlos hangt een verstelbare katrollamp met een massa van 
1,8 kg. Je kunt de massa van de losse katrol en de wrijving in de katrollen 
verwaarlozen. 
De cilinder is zwaar genoeg om de lamp op zijn plaats te houden. 
a) Bereken de massa van de cilinder. 
Miranda trekt de lamp 13 cm omlaag. 
b) Leg uit waarom zij daarvoor bijna geen kracht voor hoeft uit te oefenen. 
c) Leg uit hoeveel centimeter de cilinder omhoog gaat. 
 
 
Opgave W303: weddenschap 
Annemarie (26 kg) heeft met haar vader (86 kg) gewed dat ze hem in haar eentje kan 
optillen. Maar de vader van Annemarie weet niet dat ze een takel heeft geleend. 
a) Leg uit hoeveel keer deze takel Annemarie’s hijskracht moet vergroten. 
b) Teken een eenvoudige takel waarmee Annemarie haar weddenschap kan winnen. 

Gebruik daarbij niet meer katrollen dan nodig. 
 
 
Opgave W304: pakhuis 
Niek verhuist naar een appartement op de derde 
verdieping van een oud pakhuis. Hij gebruikt een vaste 
katrol om zijn spullen omhoog te hijsen. 
a) Leg uit hoe groot het maximale gewicht is dat Niek kan 

ophijsen. 
Ga ervan uit dat Niek op een platte vloer staat en zich 
niet tegen een muur af kan zetten. Hij kan alleen naar 
voren en naar achter lopen. 

Tijdens het hijsen loopt Niek een paar stappen achteruit 
waardoor het touw schuin komt te staan. 
Ga wederom vanuit dat Niek op een platte vloer staat en zich niet tegen een muur af kan 
zetten. 
b) Leg uit of daardoor het onder a) berekende antwoord verandert. Zie nevenstaande 

afbeelding. 
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Opgave W305: oprijplaat 
Fardien duwt een rolstoel met een massa van 65 kg de 
auto in via een oprijplaat. De afmetingen van de oprijplaat 
staan weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
Ga ervan uit dat Fardien een duwkracht evenwijdig aan de 
oprijplaat uitoefent en dat de wielen zo soepel lopen dat 
de wrijving buiten beschouwing mag worden gelaten. 
a) Bereken de arbeid die Fardien moet verrichten om  

rolstoel in de auto te krijgen. 
b) Bereken de kracht die Fardien daarbij moet 

uitoefenen. 
 
Opgave W306: windas 
Marijn gebruikt een windas om een emmer 
(10 kg) uit een put omhoog te hijsen. 
a) Bereken de kracht waarmee Marijn aan 

het touw moet trekken. 
b) Leg uit of de benodigde kracht verandert 

als je in de afbeelding niet schuin, maar 
horizontaal aan het touw trekt. 

De put is 4,0 m diep. 
c) Bereken hoeveel touw je in moet halen 

om de emmer boven te krijgen. 
Als de windas kapot gaat, moet Marijn de 
emmer aan een los touw omhoogtrekken. 
d) Laat zien dat dit wel verschil maakt voor 

de benodigde kracht, maar niet voor de 
hoeveelheid arbeid. 

 
Opgave W307: kist ophijsen 
Ferdinand hijst een kist van 95 kg 7,8 m ophoog met een takel die 
uit één losse en één vaste katrol bestaat. De katrollen hebben elk 
een massa van 1,0 kg. 
a) Bereken de spierkracht die Ferdinand moet opbrengen. 
b) Leg uit hoeveel meter touw Ferdinand moet inhalen. 
c) Bereken de arbeid die Ferdinand moet verrichten. 
d) Leg uit dat Ferdinand iets meer arbeid moet verrichten als de 

takel uit twee vaste katrollen en twee losse katrollen had 
bestaan. 

 
Opgave W308: eenheden omrekenen I 
a) 345 kJ  =  … dJ 
b) 345 kWh  = … kJ 
c) 345 dm = … cm 
d) 345 mg = … dag 
e) 345 kg = … mg 
 
Opgave W309: eenheden omrekenen II 
a) 345 kJ/m3  =  … J/cm3 
b) 345 kW   = … J/min 
c) 345 kg/m3 = … g/cm3 
d) 345 km/h  = … dm/kwartier 
e) 345 L/s  = … cm3/min 


