
1/1 
Laatste bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 5            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 brommer vertrekt 7 uur ’s morgens van uit plaats A en reist met een gemiddelde 
snelheid van 48 km/h. Twee uur later vertrekt een auto over dezelfde weg met een 
gemiddelde snelheid van 80 km/h. 
Bereken na hoeveel meter afstand de auto de brommer inhaalt. 
 
 
Opgave 2 
Een auto rijdt met een snelheid van 90 km/h op de rechter 
rijstrook. Op het moment dat de auto naar de middelste 
rijstrook gaat geeft de bestuurder gas waardoor de auto 
eenparig gaat versnellen totdat de snelheid 120 km/h 
bedraagt.  
De auto legt daarbij een afstand van 300 m af. 
Bereken de versnelling die de auto gedurende deze 300 m 
heeft gehad. 
Verwaarloos daarbij de zijwaartse beweging en neem aan dat de beweging rechtlijnig is. 
 
 
Opgave 3 
Een automobilist rijdt met 80 km/h over een landweg. Door 
klapband raakt de auto van de weg en botst tegen een 
boom. De automobilist remt uit volle macht en vertraagt 
met een gemiddelde vertraging van 9,0 m/s2. 
De auto legt vanaf het moment dat de automobilist begint 
te remmen tot het moment waarop de auto tegen de boom 
botst een afstand van 25 m af. 
Bereken de snelheid waarmee de auto tegen de boom botst. 
 
 
Opgave 4 
Een jongen staat op een brug. Op het moment dat hij de voorsteven van een boot onder 
de brug ziet verschijnen laat hij vanaf een hoogte van 4,0 m boven het bootdek een 
steentje vallen.  
Het steentje raakt de boot nog net aan de achtersteven. De jongen kent dit type boot en 
weet dat de boot 7,0 m lang is. 
Bereken de snelheid waarmee de boot onder de brug doorkomt (neem aan dat de 
snelheid van de boot constant is). 
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