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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 20            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Een auto rijdt met een constante snelheid van 90 km/h over een lange rechte weg.  
De totale wrijving bedraagt 450 N. 
a) Bereken de motorkracht. 
b) Bereken het nuttig vermogen van de automotor. 
Het rendement is bij deze snelheid gelijk aan 25%. In een volle tank gaat 50 L benzine 
c) Bereken hoeveel chemische energie de motor per seconde verbruikt. 
d) Bereken hoeveel km de auto bij deze snelheid met één volle tank kan afleggen. 

Noteer de uitkomst in twee significante cijfers. 
 
 
Opgave 2 
Ahmed gaat op zijn skiën een rechte helling af. De helling 
heeft een hoek van 60°. Ahmed heeft een totale massa 
van 85 kg. 
De dynamische wrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,10. 
De statische wrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,20. 
Boven aan de helling heeft Ahmed een snelheid van  
1,0 m/s. 
Nadat Ahmed een afstand van 100 m langs de helling 
heeft afgelegd is zijn snelheid behoorlijk toegenomen.  
a) Bereken de arbeid die de wrijvingskracht tijdens deze  

100 m verricht. 
b) Bereken de snelheid van Ahmed na 100 m. 
Het record van speedskiën staat 252 km/h. 
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Laatste bladzijde 

Opgave 3 
Een massa van 1,5 kg is opgehangen aan een touw AB met 
een lengte van 2,0 m.  
Men wil met de opstelling zoals deze is afgebeeld in 
nevenstaande afbeelding slingerbewegingen bestuderen. 
Men wil men de massa heel gecontroleerd op tijdstip  
t = 0,0 s vanuit steeds dezelfde hoogte loslaten. Daartoe 
plaatst men de massa op een plankje. Dit plankje kan op 
commando van een computer naar beneden wegklappen, 
waardoor de slingerbeweging start. 
Voordat het experiment start ligt de massa in rust op het 
plankje. De spankracht in het touw AB bedraagt dan 10,0 N. 
a) Bereken de wrijvingskracht die het plankje op het blokje 

uitoefent. Noteer de uitkomst in drie significante cijfers. 
b) Bereken het hoogteverschil h. 

Geef het resultaat in twee significante cijfers. 
Op tijdstip t = 0,0 s klapt het plankje weg, waardoor de massa omlaag slingert. De 
luchtwrijving is verwaarloosbaar. 
c) Bereken de snelheid van de massa in punt C. 
 


