
 

CRUESLI 

 
Een pak Cruesli heeft een massa van 375 gram. 
De bodem van het pak is 4,5 cm breed en 14 cm lang. 
 
1. Bereken de oppervlakte van de bodem. 
 
2. Bereken het gewicht (de zwaartekracht) van het 
pak cruesli. 
 
3. Bereken de druk die het pak op de grond uitoefent. 

 
 
 
In het magazijn van de supermarkt is een pak cruesli 
uit de stelling gevallen. De valhoogte was 12 meter 
en de val duurde 1,55 seconde. 
 
4. Bereken de gemiddelde snelheid van dit pak 
tijdens de val. 
 
5. Bereken de snelheid waarmee het pak de grond 
raakte? (Hint: bedenk dat de beginsnelheid 0 m/s 
was en gebruik je antwoord van de vorige vraag.) 
 
6. Bereken de valversnelling. 
 

 
 

LANDEN 

 
Een Jumbojet landt. Hij bereikt de landingsbaan 
met een snelheid van 264 km/h. In 30 seconden 
komt hij tot stilstand. 
 
7. Bereken de lengte die de landingsbaan 
minstens moet hebben. 
 
8. Bereken de vertraging van het vliegtuig op de 
landingsbaan. 
 



 

SUPERMAN THE RIDE 

 
Lees het onderstaande krantenartikel: 

 
Fred hoort ook bij de "Rolling Coasters". Hij wil meer weten over de attractie en kijkt op de website van Six 
Flags. Daar vindt hij het volgende: 
 

 
 
9. Bereken de gemiddelde snelheid van de trein over de rit in km/h. 
 
Neem aan dat de beweging van de lancering éénparig versneld is. 
 
10. Laat met een berekening zien dat de lanceerbaan lang genoeg is. 
 
Fred heeft een massa van 98 kg. Hij vraagt zich af hoe groot de kracht op zijn lichaam is tijdens de 
lancering. 
 
11. Bereken de kracht op het lichaam van Fred tijdens de lancering. 



 

FIETSEN 

 
Op een schoolplein wordt een baan uitgezet van 60 meter lang. Om de tien meter staat een leerling met 
een stopwatch. De leerlingen doen drie proeven. 
 
Bij proef 1 staat een leerling met een vlag bij de start (de starter) en zit een leerling op de fiets klaar om te 
vertrekken. Zie de figuur hieronder. De tekening is niet op schaal. 
 
 

 

 
Op een bepaald moment geeft de starter een sein met de vlag. Alle leerlingen starten dan de tijdmeting. 
Op dat moment trekt de fietser op. Als de fietser punt A passeert, stopt de leerling die daar staat de 
stopwatch. Als de fietser punt B passeert, stopt de leerling die daar staat de stopwatch, enzovoort. 
De resultaten staan in de onderstaande tabel; 
 
Resultaten proef 1: 

afstand s in meters 0 10 20 30 40 50 60 

tijd t in seconden 0 5.2 7,2 8,8 10,3 11,8 13,3 

 
12. Maak van de gegevens een s,t-diagram op de bijlage. 
 
Tijdens de eerste meters was de versnelling van de fietser 0,75 m/s2. De massa van de fietser en de fiets 
samen is 80 kg. 
 
13. Bereken de nettokracht op de fiets tijdens de eerste meters. 
 
Hierna doen de leerlingen proef 2. 
Nu laten de leerlingen een fietser met een constante snelheid van 6 m/s de baan passeren. Deze fietser 
fietst dus al 6 m/s bij het passeren van de startlijn. Na 60 meters is zijn snelheid niet veranderd. 
 
14. Teken in hetzelfde s,t-diagram een lijn die hoort bij deze meting. 
 
Tot slot doen de leerlingen proef 3. 
Net als bij proef 1 laten de leerlingen weer fietser optrekken vanuit stilstand. Nu neemt de fietser echter 
een medeleerling achterop. De trapkracht van de fietser blijft even groot als bij proef 1. 
De leerlingen willen de v,t-grafiek van proef 1 en proef 3 vergelijken. 
Op de uitwerkbijlage staat een diagram waarin de v,t-grafiek van proef 1 getekend is. 
 
15. Schets in dit diagram hoe de v,t-grafiek van proef 3 eruit zou kunnen zien. 
 



 

 

je naam: datum: 

 

 
 

 
 



5. Hieronder zie je een afdruk van de reisplanner: 
 

 
 

a. Bereken de gemiddelde snelheid van de reis tussen Sloterdijk en Heerhugowaard in km/h en in 
m/s. 

  b. Twee kilometer voor Heerhugowaard heeft de trein nog een snelheid van 72 km/h. 
Mijn massa is 70 kg. 
Tijdens het remmen voel ik dat ik met mijn rug tegen de rugleuning wordt aangedrukt. Bereken de 
gemiddelde kracht waarmee ik tijdens het remmen tegen de rugleuning wordt gedrukt. 
 
 

6. Als ik naar huis fiets geeft mijn kilometerteller een snelheid van 21 km/h aan. Onderweg moet ik 
een hobbeltje van 30 cm hoog oprijden. De massa van mij plus fiets is 95 kg. 
Verwaarloos de wrijvingskrachten. 

  a. Bereken de kinetische energie bij een snelheid van 21 km/h. 
  b. Bereken de zwaarte-energie van mij plus fiets op een hoogte van 30 cm. 
  c. Bereken de snelheid nadat ik het hobbeltje ben opgereden (ik ben dan dus op een hoogte van 30 

cm). 
 
 
7. Omdat ik sneller thuis wil zijn moet ik sneller gaan fietsen. Ik maak 15 seconden lang een 

versnelling van 0,2 m/s2. De massa van mij plus fiets is nog steeds 95 kg. 
  a. Bereken de kracht die daarvoor nodig is. 
  b. Bereken de snelheid die ik na die 15 seconden heb. 
  c. Bereken de arbeid die voor die versnelling nodig is. 
 
 

 


