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Nr ·"ax.detaillering.

l.a 3 opa.1.keuze Bin het
antNoord

opgeno■ en:

o.

Voorbeeld van een 1ogeli;ke u1tNerk1ng
ieder ander goed antNoord ook goed rekenen!
Aen C

,NVUN atspraten.

uitsluitend keuze A of C: 1
b 2
2.a .3.
b 3
C 3
3

B

uar
niet waar
niet nar

4 ;uiste foraule op-

geschreven of gebruikt

l.for ■ule

A

4

5.a 2

.L

=f-ïi

invullen R = 0,04.~ = 1,4 JL ·

invullen van de gegeven
grootheden in de foraule 2
ui berken
1,
4

R

.

juiste foraule opgeschreven of gebruikt
invullen van de gegeven
grootheden I en c
invullen van het teaperatuurverschil
uitNerken
5.c 3 gebruik van E=P.t:
uitwerken
b ,4

5.d 3 l straal nauwkeurig
getekend:
andere stralen hieraan
nagenoeg evenwi;dig:

1

zwart absorbeert licht (het best)
J
_
,
1( te venaraen Q = 1,clfl- r,) = 54,10 ,4,2,74 - 16,8,10 kJ

74

1
1

1,E = P.t--,E = 1500.24 = 3b000 kWh
2

2

figuur 5.2

5.e .2.

virtueel

2C
6

3

7.a 4

jUi ste antwoord zonder -: ' luchtdruk bihnen = ttáterdruk in tuit+ luchtdrukbuiten
toelichting:
1 aanvankeli;k gelijk
wordt 11nder
wordt dus groter, dus Mater st1;gt

J.

7.b 3

A

8.a 3
b1 3 1e opl. N=F.s opgeschr.
invullen van N en s
uitwerken
2e opl. P=F.v opgeschr.
invullen van Pen v
uitwerken
b2 2 antwoord van bi gegeven
toelichting

E = P.t E = s,ow.1,os = s,o J
1 tet fortule W=F.s
1
1

51 0 = F.2,5
F = 21 0 N

1 tet foraule P=F.v
1
5,0 = F.2,5
1

F = 2, 0 N

1 De 1otorkracht 1s dan even groot aJs de ·

l wri;vingskracht, want de snelheid 1s constant
de wn;vin~kracht 1s dus 2,0 N .
.

Het draaipunt 1s Q,
Zolang 101ent Jan< 101ent plank, kantelt Jan niet.
Nanneer Jan naar rechts gaat, 11ordt z1;n afstand tot
het draaipunt, dus z1;n 101ent, groter. Uok de kans
op kantelen is.groter.
9b1 3 antwoord 1{5 of 11 4 •• ._,lp ·1 afstand 11 3 •
9b2 3 101entenwet opgeschreven
art 101ent plank 1s 1~00 - 401:2 = 130 ct
of gebruikt:
1
art toaent Jan is 20 c1
berekening van het
101ent van de F.
101ent Jan= 101ent plank ?
op Jan t.o.v. Q:
1 b50N.20ct = lOON,l)Oc1 ?
berekening van het 101ent
13000 Het =13000 Nc1
?
er is dus evenwicht,· Jan ·kantelt niet
van de F. op de plank
t.o.v. Q:

9.a 2

op1l,"101entenwet• tet
■assa's ingevuld
geen aftrek
i •p. v. krach ten:
op12.voor .ar ■ van de F
t.o.v. Q 1,5 • geno1en
of 1,4 1
tax.2
· op13.alleen definitie
101ent gegeven:

10.a 4
B
b 4 foraule voor U pot
1 E = 1gh E = 0,06.10.0,2 = 0,12 J
invullen van alle grootden in ;uiste eenheid
2
1
uitwerken
C 3
Koos;e

·::·.

C

3C

-u,,.tA ~ \ .,..,.L ).,.u,(.

ll.a 4
b 3

C
1700 N /

2

vraa,p: 11 . h.

1 cm komt <'>vereen met
1000 N.

hijskracht 1700 N

linker touw

rechter touw

lenzentor■ule
1 1/b + 1/v = 1/f; lll,7 ~ lf)O = llf
invullen van de gegevens
hi-erin:
1 t= 11 4S Cl
berekening
2
b 4 antNoord zonder uitleg
1 als ;e naar de •mll'.!!n kijkt 1s het oog ontspannen , dus ae
grootste brandpunt5afstand.

12.a 4

Twee kanttekeningen: 1. de lijst ■et anhoorllen 1s niet uitruttend, er zijn ■eer ,ogehjkheden.
2. de detaillering geeft aan Nanneer er nog punten t!!"llel::1nd ►:unnen lförden. wanneer er voor een andere op!osstrateg1e gekozen w1rot. 111e ook goed is,-dienen geen punten
onthouden te worden o■dat b.v. een for ■ule uit de deta!lnDtll!i?nng niet aebru1kt is

u:1:

de.

N.B.

c;r{ic, i.-le..

norr~.

Het verdient aanbeveling de scoring van het werk van kandidaten per
vraag uit te voeren ëri tijdens de scoringsprocedure de volgorde van
examenwerken enkele keren te wijzigen.
Dit om ongewenste beoordelingseffecten tegen te gaan.

3

Een volledig juiste beantwoording van een vraag ·1evert het aantal
punten op dat in het correctiemodel 1:tls·maximumscore staat
aangegeven.

5

Indien een gegeven antwoord niet in het correctiemodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als
'juist' of 'gedeeltelijk juist' qekwalificeerd kan worden, moet het
aantal beschikbare punten geheel of gedeeltelijk. aan het gegeven
antwoord worden toegekend naar analogie - of in de geest van het
correctiemodel.

6

consequentieregel
Het komt voor dat een leerling het antwoord op een vraag nodig he~ft
voor een andere vraag. Mocht dit antwoord fout zijn dan mag deze fout
niet opnieuw bestraft worden als de leerling het antwoord opnieuw_
gebruikt, mits het probleem daardoor niet eenvoudiger is geworden.

8

Is bij een antwoord geen eenheid vermeld of is de vermelde eenheid
fout dan wordt één punt afgetrokken.
Voor een rekenfout wordt ook één punt afgetrokken.
Maximaal wordt voor een fout in de eenheid bij het antwoord en voor
rekenfouten samen 1 punt van het aantal punten van het desbetreffende
onderdeel afgetrokken.

