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Laatste bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 41            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 
Schrijf de uitkomsten van de volgende berekeningen in het juiste aantal significante cijfers.  
Maak daarbij gebruik van de vuistregels.  
Je hoeft de uitkomsten niet in standaardnotatie te schrijven. 
a) 1234,74 – 56,8   =  
b) 98,924 / 65,9   =  
c) 23,9 + 97   =  
d) 0,0887 + 0,10  = 
e) 0,00432 / 0,05  = 
f) 987,65 · 10-3 – 0,0058 = 
 
 
Opgave 2 
Op aarde is de g-factor (valversnelling) ongeveer 10 m/s2.  
Met deze factor wordt de zwaartekracht Fz op een massa 
m op aarde berekend: Fz = m·g. 
De g-factor wordt echter kleiner naarmate men verder van 
de aarde komt. De gemeten waarden van de g-factor op 
verschillende afstanden r tot het middelpunt van de aarde 
zijn weergegeven in nevenstaande tabel. 
a) Teken een grafiek waarin je g uitzet als functie van r. 
b) Maak een diagram waarin je de grootheden zodanig uitzet dat de verkregen grafiek 

lineair is. 
c) Stel een functievoorschrift op voor g als functie van r. 
 
 
Opgave 3 
Voor de berekeningen van opgave a en 
b is de schakelaar geopend. De 
weerstandswaarden van de 
verschillende weerstanden zijn in de 
afbeelding weergegeven. 
a) Bereken de stroomsterkte die de 

ampèremeter aangeeft. Noteer de 
uitkomst in twee significante cijfers. 

b) Bereken de spanning die de 
voltmeter V2 aangeeft. Noteer de 
uitkomst in twee significante cijfers. 

Vervolgens wordt de schakelaar 
gesloten. 
c) Bereken de spanning die de 

voltmeter V1 aangeeft. 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 

r (km) g ( m/s2) 
6400 9,80 
6900 8,43 
7900 6,43 
8400 5,69 
8900 5,07 

 


