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Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 4            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 
Van een rechtlijnige 
beweging is 
nevenstaand (v,t)-
diagram gemaakt.  
Het diagram bestaat uit 
drie delen (A t/m D). 

 Deel A is een 
rechte lijn;  

 deel B, C en deel D 
zijn parabolen. 

 
 
 
 
 
 
a) Welk type beweging wordt uitgevoerd in de intervallen A t/m D.  

Vul daartoe onderstaande tabel in (toelichting is niet nodig). 

b) Leg uit of de steilheid van de grafiek overeenkomt met een natuurkundige grootheid. 
Zo ja, welke? 

c) Leg uit of de oppervlakte onder de grafiek overeenkomt met een natuurkundige 
grootheid. Zo ja, welke? 

d) De snelheid wordt negatief na 14,8 s.  
Leg uit wat de natuurkundige betekenis hiervan is. 

e) Bepaal de snelheid op het tijdstip t = 13,0 s. 
f) Bepaal de versnelling op het tijdstip t = 6,0 s. 
g) Bepaal de gemiddelde versnelling tussen de tijdstippen t = 0 s en t = 13,0 s. 
 
 
 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 

deel van 
grafiek 

eenparig 
rechtlijnige 
beweging 

eenparig 
versnelde 

rechtlijnige 
beweging 

eenparig 
vertraagde 
rechtlijnige 
beweging 

niet-
eenparig 
versnelde 

rechtlijnige 
beweging 

niet-eenparig 
vertraagde 
rechtlijnige 
beweging 

A      
B      
C      
D      
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Opgave 2 
Tijdens een brand in een flatgebouw springt één van de 
inwoners uit een raam. Hij valt over een afstand van 15 m. 
Beneden staan twee brandweermensen klaar met een vangnet. 
De bewoner drukt het vangnet over een afstand van 1,0 m in. 
Bereken de gemiddelde vertraging die de inwoner ondervindt. 
Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
Ga ervan uit dat het vangnet op gelijke hoogte blijft. 
 
 
 
Opgave 3 
Iemand heeft een 
experiment uitgevoerd op 
basis waarvan hij het in 
nevenstaande afbeelding 
weergegeven (s,t)-diagram 
heeft gemaakt.  
a) Bepaal de gemiddelde 

snelheid tussen de 
tijdstippen t = 0,00 s en  
t = 0,40 s. 

b) Bepaal de snelheid op 
het tijdstip t = 0,20 s. 
Noteer jouw antwoord in 
twee significante cijfers. 

c) Op welk tijdstip is de 
snelheid het grootst. 
(Licht je antwoord 
duidelijk toe) 

d) Schets op de bijlage het 
(v,t)-diagram voor deze 
beweging.  
In de bijlage is reeds 
een assenstelsel 
gemaakt, getallen langs de verticale as zijn niet nodig. 

 
Opgave 4 
Mark rijdt met een constante snelheid van 45 km/h 
richting een kruising. Op het moment dat hij nog  
28 m van het stoplicht vandaan is springt het licht op 
oranje. Mark weet dat het licht 2,0 s op oranje blijft 
voordat het op rood springt. Het type auto dat Mark rijdt 
kan maximaal vertragen met 5,8 m/s2. De auto kan 
echter ook versnellen van 45 km/h naar  
65 km/h in 6,0 s. Mark bedenkt dat hij twee opties heeft. 
Hij kan remmen of hij kan gas gegeven en kijken of hij de gehele kruising kan passeren 
voordat het licht op rood springt. 
Ga met een berekening na of één van de twee opties een bekeuring zou kunnen 
opleveren. Laat daarbij de lengte van de auto buiten beschouwing.  
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