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Vraag A1.1 Schrijf de krachtenbalans op voor de krachten die werken op het bolletje dat

𝑟
𝑣

𝑔

𝑟

met constante snelheid zinkt in de honing in een cilindrische container. Geef de krachten
weer met behulp van de volgende gegevens: de straal van het bolletje, de straal c van de
cilindrische container, de dichtheid !b van het bolletje, de dichtheid !h van de honing, de
zwaartekrachtversnelling , de constante snelheid van de bal en de viscositeit ". Druk de
viscositeit uit met behulp van de andere gegevens.
(3,5 punten)

=

Vraag A1.2

Meet de weerstand van de temperatuursensor bij verschillende

temperaturen. Vul de tabel in.
𝑇 (°C)

(5 punten)

𝑅 ()

𝑇 (°C)

A-1

𝑅 ()
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Vraag A1.3

land:

Bel team: A

Geef je 𝑅 – 𝑇 gegevens weer in grafiek op millimeterpapier. Geef deze de

naam 'grafiek A1.3'. Teken de beste rechte lijn doorheen je meetpunten en bepaal de
parameters 𝑅0 en 𝛼. Voor later werk druk je de temperatuur 𝑇 (in °C) uit als functie van de
weerstand 𝑅 (in ) met behulp van de numerieke waarden die je hebt bepaald.
(5 + 3 punten)

𝑅0 =
𝛼=

𝑇(𝑅) =
(𝑇 in °C, 𝑅in )
Vergeet niet 'grafiek A1.3' aan het antwoordblad te bevestigen!

Vraag A1.4a

Meet met de schuifmaat de binnendiameter 𝑑𝑐 van de 100 mL maatcilinder.

Bereken de binnenstraal 𝑟c van de cilinder.

Vraag A1.4b

Meet de afstand 𝑠 tussen de markeringen 10 mL en 90 mL op de wand van

de maatcilinder.

(1 punt)

𝑑𝑐 =

𝑟𝑐 =

𝑠=

𝑚t =

Meet de totale massa

𝑚

Vraag A1.5

𝑚b =

Vraag A1. 6a Meet de massa 𝑚e van de lege cilinder met de sensor.
Vraag A1. 6b Meet de massa 𝑚f van de cilinder met honing (en met de sensor).
Vraag A1. 6c Bereken de dichtheid van de honing h .
(1 punt)
𝑚e =

𝑚f =

h =
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Vraag A1.7a Neem een kogeltje, meet de diameter d ervan met de schuifmaat.
Vraag A1.7b Lees de weerstand van de sensor af.
Vraag A1.7c Meet de tijd 𝑡 dat de kogel zinkt tussen de markeringen 90 mL en 10 mL,
𝑅

d.w.z. over een afstand 𝑠, gemeten in A1.4b.

Vraag A1.7d

Bij deze temperatuur zinkt het bolletje heel snel. Herhaal de stappen
A1.7a - A1.7c nog twee keer bij (bijna) dezelfde temperatuur.

Vraag A1.7e Herhaal de stappen A1.7a - A1.7c twee keer bij deze tweede temperatuur.
Vraag A1.7f Herhaal de stappen A1.7a - A1.7c bij twee extra temperaturen. Bij koudere
honing is de zinktijd langer, één meting is voldoende bij elke temperatuur.
Geef je keuze van afstand (𝒔, of 𝒔/𝟐 , of 𝒔/𝟒) aan in de juiste kolom van de tabel.

Vraag A1.7g

Bereken de ontbrekende waarden (𝑟, 𝑇 en 𝑣) in tabel A1.7. Gebruik voor

het berekenen van 𝑇 je uitdrukking afgeleid in A1.3.

𝑑 (mm)

𝑟 (mm)

Vraag A1.8

𝑅 ()

𝑇 (°C)

𝑠,
of 𝑠/2𝑠/4

𝑡 (s)

𝑣 (cm/s)

Bereken de gemiddelde straal 𝑟avr van de ballen en bepaal de dichtheid

b van de ballen. Gebruik het resultaat van A1.5.
𝑟avr =

afstand

(31,5 punten)

b =

A-3

(1 punt)
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Vraag A1.9

land:
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Bereken de viscositeit  voor elke meting met behulp van de uitdrukking

afgeleid in A1.1. Om dit veilig en snel te doen, wijzig je eerst de eenheden van je vorige
resultaten in
SI-basiseenheden
(m, kg⁄m3 , m⁄s). Gebruik 𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠 2 . Vul de
onderstaande tabellen in.
(7,5 punten)

h =

b =

𝑟𝑐 =

𝑇 (K)

Vraag A1.10

𝑟 (m)

𝑣 (m/s)

𝑟
(1 + 2.4 )
𝑟c

 (Pa · s)

Lineariseer het verband, d.w.z. zoek een geschikte grafiek waarop – op basis

van bovenstaande theorie – een lijn doorheen de gegevenspunten kan worden getekend.
(3 punten)

Ik zou …………………………..plotten als functie van …………………………………
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Vraag A1.11

land:

Bereken de waarden die je wil plotten. Schrijf in de eerste regel de

hoeveelheden die je hebt gekozen in A1.10. Vul de tabel in.

Vraag A1.12

Bel team: A
(3,5 punten)

Teken je grafiek op millimeterpapier. Noem hem 'grafiek A1.12'. Teken een

rechte lijn doorheen je gegevenspunten en bepaal de parameters 𝐴 en 𝐵.
(5 + 4 punten)

𝐴=

𝐵=

Vergeet niet 'grafiek A1.12' aan het antwoordblad te bevestigen!
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Bereken de massafractie van de monsters en vul de kolom '𝑤' in in tabel.
(4. 4 punten)

Nee.

𝑚honey
[g]

𝑚syrup
[g]

0

0.00

4.91

1

0.51

4.38

2

1.24

4.97

3

2.05

4.77

4

2.85

4.26

5

3.49

3.47

6

2.72

2.01

7

2.13

0.92

8

3,53

0.87

9

4.87

0.61

10

3.88

0.00

𝑤
[%]
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Lees de maximale spectrale vermogensdichtheidswaarden 𝐹(𝑤) die

overeenkomen met de verschillende siroopconcentraties. Vul de kolom '𝐹(𝑤)' van de tabel
in. Lees de spectrale vermogensdichtheden 𝑀(𝑤) die overeenkomen met de melassepiek
van 675 nm bij elke siroopconcentratie. Vul de kolom '𝑀(𝑤)' van de tabel in.

Vraag A2.2b

Trek de achtergrond af van de 𝐹(𝑤) en de 𝑀(𝑤) waarden en vul de kolom

‘𝑓(𝑤)' en '𝑚(𝑤)’ van de tabel in met de verminderde spectrale vermogensdichtheden.

Vraag A2.2c

Evalueer 𝛼(𝑤) voor elk monster. Vul de laatste kolom van de tabel in.
(12. 1 punten)

Nee.

𝐹(𝑤)

𝑀(𝑤)

𝑓(𝑤)

𝑚(𝑤)

𝛼(𝑤)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vraag A2.2d Plot 𝛼(𝑤) als

functie van de massafractie 𝑤 op millimeterpapier. Noem de

grafiek 'grafiek A2.2'. Teken met de vrije hand de best passende regressielijn doorheen de
punten.
(5 punten)
Vergeet niet grafiek A2. 2' vast te maken aan het antwoordblad!
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Vraag A2.3
𝐹(𝑤)

land:

Bel team: A

Bepaal de siroopconcentratie van het onbekende monster.

𝑀(𝑤)

𝑓(𝑤)

𝑤=

A-8

𝑚(𝑤)

(3,5 punten)

𝛼(𝑤)
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Probleem B1
Vraag B1.1

Welke golflengte moet worden gebruikt voor verdere metingen? Vul
het volgende veld in.
(1 punt)
!
"
λ (nm) =
Bereken de concentratie (c) van de DPPH opl. na verdunning in de
cuvette. Geef de absorptie (A) met 2 decimalen op het absorptiemaximum van deze
oplossing. Bereken met behulp van de beer-lambert-wet de molaire absorptiecoëfficiënt
(ε). Het resultaat moet worden gegeven in dm2/mol en dm3/mol.cm dimmensies. De
breedte van de cuvetten is 10 mm. Vul de antwoorden in onderstaand veld in.
(8 punten)

Vraag B1.2

c (mol/dm 3) =
A=

ε(dm2/mol) =
ε(dm3/mol·cm) =

Probleem B2
Vraag B2.1

Bereken de antioxidantdoses in mol/dm3 eenheden. Vul de
volgende tabel in.
(10 punten)
Antioxidant dosis (mol/dm3)

Antioxidant dosisnummer
1
2
3
4
5

B-1

A1

land:
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Vraag B2. 2

Geef op basis van de kleurverandering na 20 minuten na toevoeging van
an�oxidantdosis 3 aan de DPPH-oplossing een rangschikking in de an�oxiderende ac�viteit
van AO1, AO2 en AO3. Vul het veld in met AO1, AO2 en AO3 in de juiste volgorde: (9 punten)
<

Vraag B2. 3

<

Bereken het resterende DPPH-percentage. Vul de tabel in.

(15 punten)
Antioxidant dosisnummer

Resterende
DPPH (%)_X

Resterende
DPPH (%)_Y

Resterende
DPPH (%)_Z

1
2
3
4
5

Vraag B2. 4

Zet de resterende hoeveelheid DPPH-radicalen als func�e van de ini�Île
an�oxidantconcentra�e grafisch uit op grafiekpapier. Label het grafiekpapier als 'graph
B2.4'. Trek een rechte lijn (best passende lijn) tussen de lineair afnemende gegevenspunten
en bepaal de parameters van deze rechte. Bereken de an�oxidantconcentra�e die nodig is om
50 % van de ini�ële DPPH te ontbinden. Deze waarde is de zogenaamde EC50 (effec�eve
concentra�e) van de an�oxidant. Rekening houdend met de ranorde in an�oxiderende ac�viteit van galzuur (GA), querci�ne (QC) en ellaginezuur, iden�ficeer de materialen (X, Y en Z ) met
de afgekorte naam van de molecule. Bepaal de an�oxidanten in AO1, AO2 en AO3.
Vul de tabel in.
(45 punten)
Antioxidant

Parameters van de
paslĳn
a=

EG50 (mol/dm3)

Antioxidant
naam/AO?

AO1
b=
a=
AO2
b=
a=
AO3
b=
Vergeet niet om 'grafiekB2.4' aan het antwoordblad te bevestigen!
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Probleem B3
Vraag B3. 1

Bepaal AAEQ (het ascorbinezuurequivalent) van galzuur, quercetine
en ellaginezuur met behulp van effectieve massawaarden als volgt:
Bereken eerst de effectieve massawaarden van galzuur, quercetine en ellaginezuur in µg
(tot op 1 decimaal) met behulp van hun molaire massa en het totale volume van het
reactiemengsel, en bereken vervolgens de AAEQ-waarde voor elke antioxidant. De
vereiste gegevens worden weergegeven in de volgende tabel. Vul de tabel in. (12 punten)
Antioxidant

EG50 (µg)

Ellaginezuur
Galzuur
Quercetine

B-3
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PROBLEEM C1
Vraag C.1.1.
Benoem de lichaamsdelen van de honingbij, aangeduid met de cijfers in Figuur 1!
Schrijf de le�ers van de juiste antwoorden in de vakken!
Aangegeven nummers

(16 punten)

Le�er van het lichaamsdeel

1
2
3
4
5
6
7
8

Vraag C.1.2. Tot welke insectenorde behoren honingbijen?
(3 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.1.3. Welk sociaal gedrag kenmerkt het beste de zorgende taak van werkbijen?
(3 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.1.4. Welke is de juiste term voor de (ontogene�sche) ontwikkeling van honingbijen?
(3 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

C-1

A1

Land: Bel Team: A

Vraag C.1.5. Wat is de juiste term voor de aseksuele voortplan�ng van honingbijen?
(3 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.1.6. Op basis van de beschrijving, hoe lang duurt de embryonale ontwikkeling
(eistadium)?
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

(3 punten)

Probleem C2
Leerling vroeg om uitleg bij het bereiden van een seriële oplossing (-15 p.) Yes/No

Vraag C.2.1. Bepaal de suikerconcentra�e van de laatste 3 verdunningen in g/L ( Falcon-buisjes 6.,
7., 8.)! Met de teststrip bepaal je de suikerconcentra�e in mmol/L
Noteer je antwoord in het juiste vakje!
Falcon-buisje

(12 punten)

antwoordle�er

Buisje 6
Buisje 7
Buisje 8

Vraag C.2.2. Bereken nu de originele (onverdunde)

suikerconcentra�e van de honing in
g/L, rekening houdend met de suikerconcentra�es van de seriële verdunningen en de
gemeten suikerconcentra�es.
(12 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

C.2.2.

C-2
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Probleem C3
Vraag C.3.1.
Bepaal op beide grafieken die je net maakte en steunend op de informa�e uit de inleidende tekst, op
ongeveer welk �jds�p van monstername de lagfase van S. cervisiae eindigt.
Schrijf het juiste antwoord in het vakje C.3.1.A. voor dataset "A" en C.3.1.B. voor dataset "B" op het
antwoordblad. (Gebruik één le�er per dataset!)
(8 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

C.3.1.A.

C.3.1.B.

Vraag C.3.2.
Bepaal aan de hand van beide grafieken en steunend op de informa�e uit de inleidende tekst, op
ongeveer welk �jds�p van monstername
de sta�onaire fase begint. Schrijf het juiste antwoord in het veld C.3.2.A. voor dataset "A" en C.3.2.B.
Voor dataset "B" op het antwoordblad. (Gebruik één le�er per dataset!)
(8 punten)

C.3.2.A.

C.3.2.B.

C-3
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Vraag C.3.3. Vergelijk beide groeicurves (A en B). Welke zou je als de op�male curve beschouwen
volgens de informa�e die je gekregen hebt (uitleg bij probleem C3).

(4 punten)

Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.3.4. Welke voorwaarde (A of B) komt het best overeen met substraatremming?
(4 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.3.5. Wat kan de groei geremd hebben, op basis van de informa�e hierboven (uitleg bij
probleem 3).

(3 punten)
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

Vraag C.3.6. Welk(e) buisje(s) beva�e(n) de op�male samenstelling van groeimedium voor een
op�male groei van S. cerevisiae?

(3 punten)

Noteer de le�er(s) van het/de goede antwoorden in het vakje!

Vraag C.3.7. Wanneer was de groei het minst op�maal, steunend op de CO2 -produc�e?
Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!

C-4
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Vraag C.3.8. Bepaal op basis van experiment 2 en 3 en de gegeven informa�e welke verdunning
(nummer van het buisje) , de groeicurves (dataset "A" en "B") het best passen. Noteer je antwoord in
het vakje bij C.3.8.A. voor Dataset “A” en in het vakje bij C.3.8.B. Voor Dataset “B”. (Kies 1 le�er voor
elke dataset!)
(6 punten)

C.3.8.A.

C.3.8.B.

Ques�on C.3.9. Wat kan de oorzaak geweest zijn van de geringe hoeveelheid gas geproduceerd
in buisje 8?

(5 punten)

Noteer de le�er van het goede antwoord in het vakje!
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