
Bindende normen voor de beoordeling van he~ schriftelijk werk, vastgesteld door 
de Commissie, bedoeld in art. 27, l1d 5, van het Besluit eindexamens V.W.O o-

h.a.v.o.-m.a.v.o. 

bij het eindexamen H.A.V.Oo in 1975 (eerste tijdvak)' 

NATUURKUNDE 

Het o~fer voor het schriftelijk werk is eeä getal uit de schaal V~~ 1 tût em .et 
10 met de daartussen liggende getallen met "n decimaal. 

Het cijfer wordt bepaald met toepassing van de volgende regels. 

1. Voor het sehriftelijk werk worden maximaal 100 punten gegeven. 

20 Elke kandidaat krijgt vooraf 10 punten toegekend. 
Er blijven derhalve 90 punten over voor de waardering van de prestaties van 
de kandidaat. 

3. Voor de waardering van een onderdeel van het schriftelijk werk is een fijnere 
verdeling dan in gehele punten niet geoorloofd. 

4. Ontbreekt voor een onderdeel elke prestatie of is een onderdeel volledig fout 
beantwoord dan worden geen punten voor dit onderdeel gegeven. 

5. Is de beantwoordimg van een onderdeel niet geheel juist of is de vereiste 
motiveri:a.g onvolledig, dan dient op basis vaD het maximaal beschikbare aantal 
punten voor dit onderdeel een zodanig geheel aantal pun~en te worden toegekend 
dat een daarmede evenredige waardering wordt uitgedrukt. 

6. Het cijfer in "n decimaal voor het schriftelijk werk'ontstaat door het tmaal 
aantal toegekende punten door 10 te delen. 

7. De volledig juiste beantwoording van elke vraag levert een aantal punten volgens 
deze schaal: 

1. a. 
b. 
c. 
d.1. 

2. 

3. 

2. a. 
b. 
e. 
d. 

8. 
f. 
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5 (alleen potentille energi~ of kinetische energie:2) 
4 
3 
3 (é'n eindpunt:O; beide eindpunteJu 1 ; recht lijnstuk tussen de 

eindpunten: 2) 
3 ("n eiDdpunt:O; beide eindpunten:1; recht lijnstuk tussen de 

eindpuuteD:2) 
3 ("n eindpunt:O; beide eindpunten:1; recht lijnstuk tussen de 

eindpunten: 2) 

2T 

4 
.3 ~greDS~gOlflengte:1; gOlfle,ngtegebied:2) 
4 amp~remeter:2; voltmeter:2) 
4 indien de verklaring alleen bestaat uit het noemen van het 

woord verzadigingsstroomsterkte:1) 
4 
4 
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. Zie ommezijde 



 

• a • 
b. 
o. 
d.1. 

2. 
e. 
f. 

~ 
~ 
4-
~ 
1 
4 
4 

2 
2 (afleziDg:2; omrekening in N/m :1) 

(druk in cm:2; omrekeniag in N/m2:1) 

(hoogteverschil:3' st~ging cwikniveau:1) 
(antwoord:1; toeliohti:ng:~ - zowel het gelijk-.J>l1jven van de druk 
als het kleiner worden van de druk met bijbehorende toeliohtiag:4) 
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4 
~ 
4 ~freqUentie wisselspanning 25 
5 antwoord:1; toeliohtiD8:4l 
5 .antwoord:1; toeliohting:4 
3 antwoord:1; toeliohting:2 
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hz:2) 

!et eindoijfer Toor het examen natuurkunde wordt bepaald op het rekenkundig 
~elliddelde van het oijfer voor het sohoolonderzoek elt het c:ijfer van het oentraal 
schriftelijk examen. Is 4it gemiddelde een getal met "n decimaal dan wordt de 
ieoimaal naar boven afgerond indien deze 5 of meer is en naar beneden afgeron4 
lndiea deze minder dan 5 is. Ontstaat er een getal met twee deoimalen daB 
~orden de decimalea Daar boven afgerond indien deze 50 of meer zijn en naar be
Cleden afgeromd indien ze minder dan 50 zijn. 

bjjvoorbeeld: oijfer sohoolonderzoek 7,7 ) 
oijfer centraal schrifteltK examen 7,3 gemiddeld 7,5 
geeft eindoijfer 8. 

oijfer schoolonderzoek 6,4 ) 
oijfer centraal sohriftelijk exa.men 6,5 gemiddeld 6,45 
geeft eindcijfer 6. 
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