
1/2 
Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 7            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 topatleet trekt een 100 m sprint over een 
recht baanvak. Na het startschot komt de 
hardloper pas in beweging nadat een reactietijd 
van 0,13 s is verstreken. Het diagram toont een 
aanvankelijk sterke toename van de snelheid en 
een aanhoudend afnemende versnelling. De 
grootste snelheid wordt op het tijdstip 6,05 s 
bereikt (11,68 m/s). In de laatste seconden van 
de rit verraadt een lichte daling van de snelheid 
een ingezette afname van het anaeroob 
vermogen van de atleet.  
Tenslotte passeert de renner de 100 m finishlijn 
met een snelheid van 11,34 m/s. Men klokt een 
tijd van 9,94 s. 
a) Bepaal de versnelling bij aanvang van de 

beweging. 
b) Bepaal de verplaatsing van de atleet in de twee seconde na het startsignaal. 

Noteer jouw antwoord in twee significante cijfers. 
c) Bepaal op welke afstand voor de eindstreep de sprinter zijn maximale snelheid heeft 

bereikt. 
Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

d) Bereken de gemiddelde snelheid van de hardloper voor deze 100 m. 
Noteer jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

 
 
Opgave 2 
In Australië zijn de 
afstanden tot sommige 
huizen zo groot dat de post 
per vliegtuig wordt bezorgd. 
De postbode dropt de 
postzak op een daarvoor 
bestemde plek, de 
zogenaamde dropzone. 
Het vliegtuig vliegt op een 
constante hoogte van 500 m 
met een constante snelheid van 25 m/s in een rechte lijn richting dropzone. 
Bereken hoeveel meter voor de dropzone (horizontaal gezien) de postbode de postzak 
moet laten vallen. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
 
 

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 
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Laatste bladzijde 

Opgave 3 
Een voorwerp ondervindt drie krachten; F1 t/m F3:  
- F1 100 N horizontaal naar rechts, 
- F2 150 N verticaal omhoog, 
- F3 50 N onder een hoek van 200 graden t.o.v. F1. 
a) Bepaal de resulterende kracht door constructie. 
b) Bereken de resulterende kracht. 
 
 
Opgave 4 
Esmeralda junior helpt moeder Esmeralda 
senior met het dragen van een 
boodschappentas van  
10 kg. De richtingen waarin jr. en sr. hun 
krachten uitoefenen kun je uit de tekening 
afleiden. 
Bepaal door constructie de krachten van jr. 
en sr.. 
 


