
 

 

 

 Voorbereiding 

2p 1. Bekijk jullie blokje. Formuleer een hypothese bij de onderzoeksvraag. Deze bevat 

een onder- en bovengrens voor de soortelijke warmte. Maak gebruik van Binas! (Let 

op, geen toelichting!) 

- Numerieke range van waardes genoemd (juiste orde van grootte) 

- Eenheid soortelijke warmte correct 

 

2p 2. Geef een toelichting bij jullie hypothese. 

- Genoemd dat het een metaal en/of alliage (of een selectie uit deze) betreft 

met ref naar Binas 

- Keuze helder verantwoord 

  

3p 3. Teken hieronder het energiestroomdiagram van dit proces1.  

Voorbeeld 

 

Indien er rechts alleen 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 staat: Goedrekenen 

𝑄𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 staat hier voor het verlies, mag ook anders genoemd zijn. 

 

- Qblokje links 

- Qwater & Qmeter rechts 

- Tekenen met potlood, pijlen links en rechts even groot. 

 

 
1 Je mag de tekening digitaal maken, of met pen/potlood en papier. In het laatste geval maak je een foto van 
het getekende energiestroomdiagram en voeg je de foto hier in. 

Natuurkunde 

VWO x – Praktische opdracht  

Stofeigenschappen - Correctievoorschrift 

 



3p 4. Geef voor elke pijl in het energiestroomdiagram aan met welke formule je kan 

uitrekenen hoeveel energie er bij die pijl hoort. Zoek eventueel benodigde constantes 

op in Binas. 

- Formule soortelijke warmte voor blokje 

- Formule soortelijke warmte voor water (2e keer mag impliciet) 

- Soortelijke warmte water opgeschreven met eenheid 

 

1p 5. Voeg hieronder een foto van de gebruikte opstelling toe. 

- Foto opgenomen 

 

Uitvoering 

1p 6. Voeg een screenshot hiervan hieronder toe. 

- Foto opgenomen 

 

2p 7. Noteer al jullie resultaten 

- Volledig ingevuld 

- Alle eenheden correct 

 

Indien meer dan 100 mL (schijfje van 50g) of 200 mL (blokje m > 50 g) water gebruikt is, maximaal 

1 punt 

 

4p 8. Bereken op basis van jullie resultaten de soortelijke warmte van het blokje. Noteer 

hieronder de berekeningen en het resultaat. 

- 𝑄 = (𝑐𝑚Δ𝑇)𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  correct 

- Inzicht dat 𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 𝑄𝑏𝑙𝑜𝑘𝑗𝑒 

- Soortelijke warmte correct berekend uit totale warmte rechterkant 

- Volledige berekening overzichtelijk genoteerd, met antwoord onderaan en 

eenheid 

Indien warmtecapaciteit beker meegenomen is: vanzelfsprekend goedrekenen! 



2p 9. Noem twee bronnen van warmteverlies. 

- Warmte naar beker 

- Warmte naar lucht/omgeving 

 

2p 10. Leg uit of de werkelijke soortelijke warmte door dit warmteverlies groter of kleiner 

is dan de waarde die jullie gevonden hebben. 

- De totale warmte aan de rechterkant is in werkelijkheid dus groter 

- Daardoor is de soortelijke warmte in werkelijkheid groter 

1 p aftrek als geredeneerd is met minder warmte aan de linkerzijde 

 

2p 11. Van welke materiaal zou het blokje gemaakt kunnen zijn? Beargumenteer dat 

jouw antwoord een reëel antwoord is. Het blokje zou bijvoorbeeld niet van kwik 

gemaakt kunnen zijn (want kwik is vloeibaar bij kamertemperatuur). 

- Materiaal gekozen op basis van de soortelijke warmte  

- Beargumenteerd of dit reëel is (kalium, kwik etc geen goed antwoord) 

 

 

2p 12. Noem 2 redenen waarom je het blokje met een snelle beweging in de calorimeter 

moet stoppen.  

a. Voorbeelden van antwoorden: (1pt per goed antwoord) 

- Omdat er anders warmte naar de omgeving verloren gaat. 

- Omdat het oppervlakte water anders begint te verdampen. 

- Omdat er warmte naar de tang geleidt  

 

2p 13. Bedenk daarom welke meting of aanname het minst nauwkeurig is. Hoe zou je 

dat in een vervolgonderzoek nauwkeuriger kunnen doen? 

- Waarschijnlijk zwakste schakel genoemd 

- Voorstel voor verbetering 

 


