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1 Biologie: Groeivoorwaarden 
1.1 Visueel en vergelijkend onderzoek van de aardappelplanten 
 

Bio.A  Determineer je bloem en plant, en bepaal tot welke plantenfamilie de aardappel 
behoort. Doe dit aan de hand van de dichotome identifatiecode, gebruik daarbij de 
plaatjes die op het antwoordblad staan ( de nummers links in de dichotome code, 4 tot 
en met 7, en de nummers op de plaatjes op het antwoordblad verwijzen naar elkaar). 
Vul het juiste Romeinse cijfer in op je antwoordblad (I -VIII). 

  (2 P.)  
 

De aardappelplant  behoort tot de volgende plantenfamilie (Romeins cijfer 
I, II, ... or VIII) 
 

Bio.B Geef de naam van een andere vertegenwoordiger van deze familie door de juiste 
letter te noteren. 

 (1 P.) 

 Een andere vertegenwoordiger van deze familie is 
 

a.kers b. peer c.aardbei  
 

d. tomaat e. banaan f.ui 
   

Bio.C Onderzoek en analyseer de bloem van de aardappelplant en noteer voor de 
bloemdelen in de hokjes  het desbetreffende aantal. 

  (2 P.)         
 

Aantal kelkbladeren .....................................................................................  
 
Aantal kroonbladeren ...................................................................................    
 
Aantal meeldraden .......................................................................................    
 
Aantal hokjes in het vruchtbeginsel .............................................................  
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Bio.D Teken een bloemdiagram van de aardappelbloem en geef de bloemdelen aan waarbij 
je onderstaande sleutel gebruikt  (4 P.) 
a -kelkbladeren    b  –kroonbladeren c –meeldraden  d– hokjes in het 
vruchtbeginsel 

 
           

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
Bio.E Vergelijk aardappelplant 1 met aardappelplant 2 en geef de verschillen aan in de 
tabel  . Markeer vier verschillen die volgens jou belangrijk zijn  met een kruisje(X). 

(6 P.) mits afgetekend 
Gebruik bij de vergelijking de volgende symbolen: 
>  :  groter, donkerder, meer , beter 
<  :  kleiner, helderder, minder, slechter  
=  :  geen verschil 

                                                                                                                                    
Kenmerk Aardappelplant 1 > , < , = Aardappelplant 2 Belangrijk X 

Omvang van de plant Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Grootte van de 
bladeren Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Aantal bladeren Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Kleurintensiteit van de 
bladeren  Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Dikte van de 
hoofdstengel onderaan  Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Aantal aardappels dat 
aan de plant groeit Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Omvang van de 
aardappels die aan de 

plant groeien 
Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

Totale indruk van de 
plant Aardappelplant 1  Aardappelplant 2  

  

 Laat de planten en de resultaten aan de assistent zien en laat het aftekenen. 
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    ___________________________ 
 

1.2 Fotometrisch onderzoek van de extracten van bladpigmenten 
van de aardappelplant 

 

Bio.F  Vervolledig onderstaande tabel en vermeld vervolgens welk(e) 
pigment(en)verantwoordelijk is (zijn) voor de absorptie.  (13 P.) 

 Golflengten van de plaatselijk extinctie-maxima  

Aardappelplant 1     

Aardappelplant 2     

Verhouding van de 
maximale 

extinctiewaarden van 
aardappelplant 1 tot die 
van aardappelplant 2 bij 
de beschouwde golflengte 

    

                                                                                                                                      
a. Bacteriochlorofyl a  b. Chlorofyl (a+b)  c. Caroteen  
d.  Phycoërythrine  e. Phycocyanine   
f.   Mengsel van Phycoërythrine en Phycocyanine 

 
Bio.G Welke van volgende beweringen over ethanol zijn correct? Zet de letters van de 

juiste bewering in de hokjes  (2 P.) 
             
Ethanol is 
 
a. apolair (niet polair)  b. polair 
 
 
a. een organische verbinding  b. een anorganische verbinding 
 
 
a. vormt waterstofbruggen  b. vormt geen waterstofbruggen  
          

  
a. gasvormig bij kamertemperatuur  b. een vloeistof bij kamertemperatuur 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je hebt net deel 1 voltooid ! 
 

Vat je resultaten samen in de "Concluding 
questions" op het einde van deze antwoordbladen. 
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2 Chemie: onderzoek van de grondmonsters 
 

Che.A Toon de extracten aan de assistent en laat je resultaat ondertekenen 
 (0.5 P.)               ___________________________ 

Che.B Geef de kleurveranderingen aan (meer dan één antwoord is mogelijk).  Kruis aan in 
welk(e) monster(s) magnesiumionen kunnen aangetoond worden. (3.5 P.)  

 Kleur:          

 a. Monster 1, bruin    g. Monster 2, bruin 

 b. Monster 1, violet    h. Monster 2, violet 

 c. Monster 1, rood    i.  Monster 2, rood 

 d. Monster 1, oranje    k. Monster 2, oranje 

 e. Monster 1, geel    l.  Monster 2, geel 

 f. Monster 1, kleurloos   m. Monster 2, kleurloos   

Bepaling positief negatief 

Grondmonster 1  (Conrad)   

Grondmonster 2 (Buurman)   

  
 Hoe exact kan de concentratie aan magnesiumionen met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan.         

Exact 

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden 

Minder exact 

Er kan een gradatie van 
concentraties aangegeven 
worden met intervallen 

Niet exact 

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden 

   

 

Che.C Vul de gemeten waarden voor de magnesiumioncancentraties in. (2.5 P.) 
 

       Monster 1 

       Monster 2 
  Hoe exact kan de concentratie aan magnesiumionen in het extract met deze methode 

bepaald worden? Kruis aan.       

Exact 

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden 

Minder exact 

Er kan een gradatie van 
concentraties aangegeven 
worden met intervallen 

Niet exact 

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden 
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Che.D Toon de extracten en filtreerpapiertjes aan de assistent en laat je resultaat 

ondertekenen 
 (0.5 P.)               ___________________________ 

Che.E  Vul de verkregen fosfaatconcentratie voor elk extract in . (2.5 P.) 
 a. Monster 1, laag    d. Monster 2, laag    

 b. Monster 1, tussenin    e. Monster 2, tussenin 

 c. Monster 1, hoog    f. Monster 2, hoog 

 Hoe exact kan de fosfaatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan.          

Exact 

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden 

Minder exact 

Er kan een gradatie van 
concentraties aangegeven 
worden met intervallen 

Niet exact 

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden 

   

 

Che.F Toon de extracten en de filtreerpapiertjes aan de assistent en laat je resultaat 
ondertekenen 
 (0.5 P.)               ___________________________ 

Che.G  Vul de semi-kwantitatief  waargenomen nitraatconcentratie in voor elk monster. 
(1.5 P.)         

       Monster 1 

       Monster 2 

 Hoe exact kan de nitraatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan.      

Exact 

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden 

Minder exact 

Er kan een gradatie van 
concentraties aangegeven 
worden met intervallen 

Niet exact 

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden 
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Che.H  Welke volumes dien je toe te voegen om de concentraties te bekomen? (2P.) 
 

Aardappelknol Nr. 1 2 3 4 
Nitraat 
concentratie  
in mg L-1 

20 40 60 80 

Volume van  
voorraadoplossing  
in mL 

    

 
Che.I Waarden van de extinctie (absorbance) van de nitraatconcentraties: (8 P.) 

Aardappelknol Nr. 1 2 3 4 
Nitraat 
concentratie  
in mg L-1 

20 40 60 80 

 
Extinctie 
(absorbance) E 

    

   
 Grafiekpapier: ijklijn   

Che.J  Vul de waarden in van de fotometrische analyse voor de nitraatconcentratie. (4.5 P.) 
 
Monster 1 E=    Conc.= 

    Monster 2 E=    Conc.= 

             
 Hoe exact kan de nitraatconcentratie in het extract met deze methode bepaald 
worden? Kruis aan.         

Exact 

De absolute concentratiewaarde 
kan aangegeven worden 

Minder exact 

Er kan een gradatie van 
concentraties aangegeven 
worden met intervallen 

Niet exact 

Geen concentratiewaarde kan 
aangegeven worden 
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Nou heb je deel 2 af van de experimenten !Vat je resultaten samen in de 
"Concluding questions" op het einde van deze antwoordbladen 

 
 

Bijkomende  vragen 
 

Che.K  Bij de fotometrische analyse van nitraat grijpt de volgende reactie plaats: 

NH2O3S

 

HNO2

CH3COOH
NO3S N

 

CH3COO

NO3S N

 

NH2
NH2N=NO3S

 

_ _
+

2H2O

+ +
_

+ +
_

+ H
+

 
Naast beide bovenstaande organische cyclische verbindingen bevat het nitraat 
reactiemengsel (zie boven)) een reagens dat ook nodig is voor de reactie 
 
Welke andere stof moet het nitraatreactiemengsel ook bevatten? Vul de juiste letter in (2 P.) 
 

Het nitraatreactiemengsel bevat ook 

a. een oxidator 

b. een verbinding met een N-N-binding 

c. salpeterzuur (waterstofnitraat) 

d. een reductor 

e. een kleurstof 

Che.L Tijdens de productie van de grondextracten om de fosfaat- en nitraationen te 
bepalen, werden zoutoplossingen zoals ammoniummolybdaat en kaliumchloride gebruikt 
(2 P.) 
 
 Welke was de beslissende factor om dit te doen?  

a. zoutoplossingen leiden tot uitwisselingsprocessen tussen grondcomponenten en de 
waterige oplossingen 

b. zouten lossen goed in water op 
 

c. Zouthoudende oplossingen hebben een beter oplossend vermogen voor andere 
stoffen dan oplossingen met zuren of basen  
 

d. Zoutoplossingen beletten de storende uitwisselingsprocessen gedurende het 
oplossingsproces 

e. Zoutoplossingen zijn gemakkelijk te hanteren 
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3. Natuurkunde: Bepaling van het volume van 
de lucht in de grond en de dichtheid van de 
aardappels. 
3.1 Meting van het volume van de lucht in de grond 

 
Phy.A Binnendiameter van de slang en het 
cilindrische deel van de erlenmeyer (1P.) 

 

 Atmosferische druk 
 

Phy.B Tabel met meetwaarden.Gebruik de juiste eenheden. (8 P.) 
 

 

 Grootheid 
/ eenheid 

grondmonster 3 
Dhr. Conrad 

grondmonster 4 
van de buurman 

Massa van de grond      

Volume van de grond      

Dichtheid van de grond      

Hoogteverschil h1      

Volume V1
      

Hoogteverschil h2      

Volume V2      

Hydrostatische druk ps 
bij de hoogte h1      

Totale druk p bij h1      

Hydrostatische druk ps 
bij de hoogte h2      

Totale druk p bij h2      

Volume VL van de lucht 
in de grond       

 

Hint: 
 

1Pa = 1 N m-2 
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Phy.C Berekeningen voor het bepalen van het volume V1 van de lucht die zich boven de 
aarde in de Erlenmeyer en in de plastic slang tot aan het waterniveau bevindt. 
Noteer de uitkomst in de tabel hierboven. (1P.) 

 

 

 

Phy.D  Bereken het volume VL  van de lucht in beide grondmonsters met behulp van de 
formule van de ideale gaswet. Geef de berekeningen en schrijf je resultaat in de 
tabel onder Phy.B (5 P.) 

Phy.E Bereken voor beide grondmonsters het percentage lucht in de grond ten opzichte van 
het totale volume van de grond. (2 P.) 

 Percentage lucht voor monster 3 Percentage lucht voor monster 4 
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3.2 Bepaling van de dichtheid van de aardappelen 
 

Phy.F Bepaal de dichtheid van de zoutoplossing.Gebruik de juiste grootheden en eenheden. 
 (1 P.) 

Grootheid/eenheid:  

Waarde:  

 
Phy.G Geef met een kruis aan welke procedure je gevolgd hebt en noteer de nieuwe 
dichtheid van de oplossing. (3 P.)            

 

 Aardappel 1 Aardappel 2 

Water toegevoegd   

Geconcentreerde 
zoutoplossng toegevoegd   

Dichtheid van de 
oplossing in g cm-3   

 
Phy.H Noteer de dichtheid van de vloeistoffen in het geval van zweven. (4 P.)                                 

 Aardappel 1 Aardappel 2 

Dichtheid van de 
oplossing in g cm-3   

           

Phy.I Geef aan wat de relatie is tussen de dichtheid van de aardappel en die van de 
vloeistof voor het geval dat de aardappel zweeft. (2 P.) 
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Phy.J Bepaal de dichtheid van de aardappelen K1 en K2. (1 P.) 

 Aardappel 1 Aardappel 2 

Dichtheid van de 
aardappel in g cm-3   

 
Phy.K Vergelijk de zetmeelconcentraties van de aardappelen door de ongelijkheid  in te 

vullen Vul de juiste nummers in (1 or 2). (1 P.) 
 

       Zetmeelconcentratie van aardappel                 >   zetmeelconcentratie van aardappel 
 
Phy.L Dhr. Conrad ontdekt dat deze werkwijze niet leidt tot betrouwbare metingen als hij 
gebruik maakt van geschilde aardappelen. Geef mogelijke redenen aan. Noteer de 
corresponderende letter in het hokje (meerdere redenen kunnen mogelijk zijn). (1 P.) 

a. De aardappel bevat meer water dan de oplossing. De oplossing wordt verdund 
waardoor de dichtheid van de aardapel en de oplossing veranderen.  

b. De ardappel bevat zetmeel dat vrij snel door de oplossing opgenomen wordt 
waarbij een chemische stof gevormd wordt. Hierbij veranderen alle dichtheden. 

 

c. De aardappel is een vast lichaam waarvan de eigenschappen niet 
veranderen door het schillen. Zweven wordt bereikt bij dezelfde 
waarde. 

d. Als gevolg van het verschil in concentratie treedt er osmose op waardoor de 
dichtheid van de aardappel snel verandert. 

 

e. De massa van de aardappel verandert als gevolg van het schillen. Het zweven is 
echter onafhankelijk van de massa. 

 
 

 

 

  

 

 

Hiermee heb je deel 3 van de experimenten 
afgerond! 

 
Vat je resultaten samen in de eindvragen 

(Concluding questions) op het antwoordblad. 
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Eindvragen (Concluding questions) 
 
Zet de juiste letter in het antwoordhokje. 

Rapport over je testresultaten 
 
Voortgaande op je bevindingen, wat kan je rapporteren aan dhr. Conrad??  
 

A. In vergelijking met de aardappelplant van zijn buur heeft die van dhr. Conrad (1 P.) 

a.  meer fotosynthesepigmenten. 
 

b. minder fotosynthesepigmenten. 
 

c. evenveel fotosynthesepigmenten. 
 

B.  Dit jaar zal dhr. Conrad waarschijnlijk (1 P.) 

a.  geen aardappelen oogsten. 
 

b. wat aardappelen oogsten, maar minder dan zijn buur. 
 

c. evenveel aardappelen oogsten als zijn buur. 
 

C. Wat moet dhr. Conrad doen om de dichtheid en de zetmeelconcentratie van zijn 
 aardappelen te bepalen? (1 P.) 

a.  Hij moet geschilde aardappelen gebruiken. 
 

b. Hij moet ongeschilde aardappelen gebruiken. 
 

c. Hij moet zowel geschilde als ongeschilde aardappelen gebruiken. 
 

D. Welke bewering is juist, wanneer je de bodem van dhr. Conrad beschouwt? (1 P.) 

a.  Zijn bodem heeft gebrek aan voedingsstoffen 
 

b. Zijn bodem heeft een overmaat aan voedingsstoffen  
 

E. Het luchtvolume van beide bodemmonsters verschilt  (1 P.) 

a.  zeer sterk. 
 

b. nauwelijks. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Test 1 – All about the potato  
 
 

 

Answer sheet - Page 14 / 16 

Rapport over de vastgestelde verbanden 
 
Welke verbanden heb je kunnen vaststellen? 
 

F. Het verschil in groei van de aardappelplanten van dhr. Conrad en van zijn buur is 
(naast andere aspecten) waarschijnlijk te wijten aan  (1 P.) 

a.  nitraat. 
 

b. fosfaat in de bodem 
 

G. Het relatieve luchtvolume heeft  (1 P.) 

a.  een doorslaggevende 
 

b. nauwelijks enige 
 

invloed op de verschillende groei van de aardappelplanten (aangenomen wordt dat 
de bodemmonsters beiden dezelfde basisstructuur hebben).  

Aanbevelingen 
 
Welke aanbevelingen kan je dhr. Conrad geven voor de toekomstige teelt van aardappelen? 
 

H. Dhr. Conrad zou (meerdere antwoorden zijn mogelijk) (2 P.) 
a.  de bodem verschillende malen moeten beluchten. 
 

b. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met nitraat. 
 

c. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met magnesium. 
 

d. zonder mankeren de bodem moeten bemesten met fosfaat. 
 

e. 's avonds een zonnelamp laten branden boven de aardappelplanten . 
 

I. Welke aardappelvariëteit zou dhr. Conrad volgend jaar moeten telen? (1 P.) 

a. Belana 
 

b.  Tomensa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nou heb je alles af! 
 

Gefeliciteerd! 
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Appendix 
 
Afbeeldingen om de plantenfamilie van de aardappel vast te stellen  
(Taak Bio.A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 4* 

5 

5* 

6 

6* 

7 

7* 
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 Absorptiespectra voor het identificeren van de fotosynthetische pigmenten  
(Taak Bio.F) 
 
 

 
 


