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Voornaam: ________________________________  

Naam: ___________________________________  

Klas: ________  Nr.: _______  

Datum: __ - __ -  _____ 

O Natuur  O Ruimte  O Techniek /21 
Bonus: 
+ 

 

Toets: De fiets 

 
1. De snelheid van de fiets.                      (__/5,5) 

a) Vul de tabel verder aan          (__/3) 

x (in m) 0 4 
 

10 

t (in s) 0 2 3,5 
 

x/t (in m/s) 
    

 

b) Maak een grafiek met de gegevens uit de tabel.      (__/1) 

 
 

c) Welk verband stel je vast? Vul de tekst aan.   (__/1,5) 

We spreken van een _____________________ verband tussen afstand en 

tijd omdat hun verhouding ________________ is.  

We weten nu dat de snelheid ___ m/s bedraagt.    
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2. De elektrische fiets                     (__/5,5) 

a) Vul de drie P’s in.         (__/1,5) 

De fiets is goed voor de gezondheid: _____________________________ 

Gebruik van groene energie: ___________________________________ 

Zonne-energie is gratis: _______________________________________ 

 

b) Maak de programmacode voor het vraagstuk af door      (__/4) 

de ontbrekende woorden in te vullen. 

Vraagstuk: Jan wil een nieuwe bel plaatsen met een Arduino. Wanneer 

iemand op de bel drukt, gaat de zoemer af. 
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3. De fietser.                    (__/4) 

a) Wat is de functie van ademhaling? Kruis aan.           (__/1) 

 Opname van koolstofdioxide en afgifte van zuurstofgas. 

 Opname van zuurstofgas en afgifte van koolstofdioxide. 

 Opname van waterdamp en afgifte van koolstofdioxide. 

 Opname van zuurstofgas en afgifte van waterdamp. 

 

b) Noteer letter N voor de stoffen die nodig zijn bij          (__/2,5) 

celademhaling en letter V voor de stoffen die vrijkomen na 

celademhaling.  

N = nodig V = komt vrij 

 
Energie in voedingsstoffen 

 
Energie in het lichaam 

 
Waterdamp 

 
Zuurstofgas 

 
Koolstofdioxide 

 
c) Wat is de functie van celademhaling?                    (__/0,5) 

Met andere woorden: wat levert celademhaling de mens op? 
 

___________________________________________________________ 
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4. Binnen thema fiets werkten we vooral binnen de              (__/6) 

vakken ‘biologie’, ‘fysica’, ‘chemie’ en ‘techniek’.   

a) Schrijf de schuin gedrukte woorden bij het juiste           (__/4) 

vak en verbind ze met een lijn. ‘Verschil in- en uitgeademde 

lucht’ is al gedaan als voorbeeld. 

batterij - snelheid - verbranding - recht evenredig - celademhaling - 

programmeren - vitale capaciteit 

 

Kleur deze woorden nu in dezelfde kleur als het vak waar het 

bij hoort. 

Biologie = rood; Fysica = groen; Chemie = blauw; Techniek = geel 

 

b) Teken 2 pijlen van een van de begrippen naar      (__/2) 

een vak of woord uit een ander vak en noteer bij de pijl wat 

de link is tussen die twee. Er zijn veel meer dan 2 

oplossingen mogelijk. Je mag zelf ook woorden toevoegen. 

 

Fysica      Techniek 
 
 
 
 
 
 

Chemie      Biologie 

        | 
Verschil in- en uitgeademde 
lucht 
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5. BONUSVRAAG: Bij deze vraag verdien je maximaal 3 bonuspunten 

op het totaal van deze toets. Als je hem niet/fout invult, verlies je geen 
punten op het totaal. 

 
La Route Napoléon is een toeristische route 

in het zuiden van Frankrijk. Ze werd in 1932 
geopend en volgt het historische traject dat 

Napoleon Bonaparte afgelegd heeft toen hij 
terugkeerde uit ballingschap van het eiland 

Elba. 
   

Stel dat we met een constante snelheid 
deze route volgen, op welke manier 

zouden we dan die snelheid kunnen 
berekenen? Je mag zelf kiezen vanuit 

welk punt je vertrekt en in welk punt je 

eindigt. 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ZELFEVALUATIE 

Volgens mij scoor ik ___ /  Ik studeerde hiervoor ___ minuten 

Ik studeerde … 

 □ mondeling   □ schriftelijk  

Ik maakte de oefeningen opnieuw. 

 □ Ja  □ ja, sommige  □ nee 

Ik studeerde op voorhand 

 □ ja □ nee 

Ik maakte extra oefeningen. 

 □ Ja  □ ja, sommige  □ nee 

AANDACHTSPUNTEN 

□ Studeer de theorie opnieuw. 

□ Maak je oefeningen opnieuw. 

□ Lees de opgave altijd grondig door. 

□ Lees je antwoorden grondig na. 

□ Gebruik doelstellingen om te studeren. 

□ Werk netjes. 

□ Let op spelling. 

□ Werk actiever mee in de klas 

 


