Meerkeuzevragen
Fotosynthese, celademhaling en gisting

V. Rasquin

MEERKEUZEVRAGEN FOTOSYNTHESE
1. Een brandende kaars dooft vlug onder een glazen stolp. Plaatst men naast de kaars ook een plant
onder de stolp en belicht men het geheel een tijdje vooraleer de kaars te ontsteken, dan stelt men
vast dat de kaars langer brandt. Hieruit kunnen we afleiden dat tijdens de fotosynthese
a) zuurstofgas wordt geproduceerd
b) koolstofdioxide wordt verbruikt
c) sachariden worden geproduceerd
d) water wordt verbruikt
2. De reagentia voor de fotosynthese zijn
a) CO2 en H2O
b) CO2 en H2
c) C en O2
d) C en H2
3. Van Helmont zei dat de gewichtstoename van een groeiende plant vooral te danken was aan het
opgenomen water. Hierbij vergat hij rekening te houden met de belangrijke inbreng van
a) zuurstofgas
b) bodemmineralen
c) koolstofdioxide
d) sachariden
4. Tijdens het fotosyntheseproces wordt CO2 gebruikt voor de synthese van sachariden in
a) de thylakoïden
b) de Calvincyclus
c) de lichtreacties
d) elektronentransportketen
5. Slechts één van volgende beweringen gaat niet op. Dewelke?
a) de thylakoïdmembraan bevat chlorofyl a moleculen
b) de thylakoïdmembraan bevat fotosystemen I en II
c) de thylakoïdmembraan is de plaats waar de Calvincyclus doorgaat
d) de thylakoïdmembraan bevat lipiden en eiwitten
6. De voornaamste producten van de lichtreacties zijn
a) ATP en NADPH
b) zuurstofgas en water
c) koolstofdioxide en water
d) ATP en suikers
7. Op het einde van de elektronentransportketen worden energierijke elektronen overgedragen op
a) NADPH
+
b) NADP
c) ATP
d) ADP
8. Wat stelt (X) voor in volgende zin: “Gedurende de lichtreacties geeft (X) elektronen door aan de
elektronentransportketen”?
a) (X) = chlorofyl a
b) (X) = chlorofyl b
+
c) (X) = NADP
d) (X) = zuurstofgas
9. Een belangrijke bijdrage van water aan de lichtafhankelijke reacties bestaat uit het leveren van
a) protonen
b) zuurstof
c) fotonen
d) elektronen
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10. De belangrijke producten van de “donkerreacties” zijn
a) NADPH en ADP
+
b) NADP , ATP en zuurstofgas
+
c) water en H
d) sachariden
11. Een plant die aan cyclische fotofosforylering doet
a) produceert geen zuurstofgas
b) produceert geen ATP
c) produceert geen NADPH
d) splitst geen water
12. Hoeveel maal moet de Calvincyclus worden doorlopen voor de productie van 1 molecule glucose?
a) 1 maal
b) 2 maal
c) 3 maal
d) 6 maal
13. Men kan de brutoreactievergelijking van de lichtreacties bij de fotosynthese als volgt weergeven:
+
+
12 H2O + 12 NADP + n ADP + n Pi ➝ 12 NADPH + 12 H + 6 O2 + n ATP
Het resultaat van de “donkerreacties” kan dan weergegeven worden door
+
+
+
a) 6 CO2 + 12 NADPH + 12 H + n ATP ➝ C6H12O6 + 12 NADP + 6 H2O + n ADP + n Pi
b) 6 CO2 + 12 H2O + n ATP ➝ C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O + n ADP + n Pi
+
+
+
c) C6H12O6 + 12 NADP + 12 H2O + n ADP + n PI ➝ 6 CO2 + 12 NADPH + 12 H + n ATP
+
+
+
+
d) 12 NADPH + 12 H + 6 O2 + n ATP ➝ 6 CO2 + 12 H2O + 12 NADP + 12 H + n ADP + n PI
14. In het diagram is de fotosyntheseactiviteit van twee planten uitgezet tegen de lichtintensiteit:

Uit het verloop van de curven kunnen we afleiden dat plant 1 méér dan plant 2 geschikt is om te leven
a) in de schaduw
b) bij lange belichtingsduur per etmaal
c) in licht met een intensiteit boven de 40 eenheden
d) in het gehele hier onderzochte lichtintensiteitsgebied
15. Een kiemplantje van een eik wordt in een oplossing met voedingszouten geplaatst. Na een jaar is
de plant 200 g zwaarder geworden. In die tijd heeft ze 2 g zouten opgenomen.
Hoeveel water en koolstofdioxide heeft de plant samen opgenomen?
Is er water gebruikt bij de celgroei?
a) 198 g H2O en CO2 opgenomen; er werd water verbruikt
b) 198 g H2O en CO2 opgenomen; er werd geen water verbruikt
c) meer dan 198 g H2O en CO2 opgenomen; er werd water verbruikt
d) meer dan 198 g H2O en CO2 opgenomen; er werd geen water verbruikt
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16. Men meet de zuurstofgasproductie van een bonenplant bij toenemende lichtintensiteit. De
gevonden waarden worden uitgezet in een diagram:

Hierna verricht men dezelfde serie metingen, maar bij een hoger koolstofdioxidegehalte van de lucht.
Tenslotte wordt een derde serie metingen uitgevoerd, waarbij de plant nu alleen meer water krijgt
toegediend.
Alle andere omstandigheden worden bij de proeven steeds constant gehouden.
Waar zal punt P (snijpunt van de curve met de X-as) bij de verschillende metingen komen te liggen?
Tweede serie metingen met alleen
een hoger koolstofdioxidegehalte

Derde serie metingen met
alleen meer water

a)

meer naar rechts

meer naar rechts

b)

meer naar links

meer naar links

c)

meer naar links

op dezelfde plaats

d)

op dezelfde plaats

op dezelfde plaats

17. Het fotosyntheseproces kan geheel verlopen in een vloeistof met geïsoleerde chloroplasten.
Is het mogelijk dat bij ontbreken van CO2 toch nog enige productie van zuurstofgas en/of ATP
plaatsvindt?
Productie van zuurstofgas

Productie van ATP

a)

neen

neen

b)

neen

ja

c)

ja

neen

d)

ja

ja

18. Wat kunnen eindproducten zijn van de lichtreacties?
+
a) glucose, NADP , water, ADP en Pi
b) glucose, zuurstofgas, water en ATP
+
c) NADPH + H , zuurstofgas, ADP en Pi
+
d) NADPH + H , zuurstofgas en ATP
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19. Bij experimenten over
- de invloed van licht met verschillende golflengten op de fotosynthese bij een wier
- de absorptie van licht met verschillende golflengten door datzelfde wier
werden de gevonden waarden in diagrammen uitgezet.

Uit het verloop van de curve in bovenstaand diagram kunnen we afleiden dat op de verticale as
a) alleen de lichtabsorptie door een groenwier kan uitgezet zijn
b) alleen de lichtabsorptie door een roodwier kan uitgezet zijn
c) zowel de lichtabsorptie als de zuurstofgasproductie door een groenwier kan uitgezet zijn
d) zowel de lichtabsorptie als de zuurstofgasproductie door een roodwier kan uitgezet zijn
20. Iemand wil de invloed van de CO2-concentratie op de snelheid van de fotosynthese onderzoeken.
Hij doet dit door bij een groene waterplant de zuurstofgasproductie te meten, terwijl de CO 2concentratie in het water wordt gevarieerd. Alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op de
fotosynthese, houdt hij constant.
Het resultaat van zijn onderzoek is weergegeven in onderstaand diagram:

Verhoging van de CO2-concentratie in traject 1 verhoogt de snelheid van de fotosynthese doordat
a) een groter aantal chlorofylmoleculen licht kan absorberen
b) de Calvincyclus sneller verloopt en daardoor ook de lichtreacties
c) de lichtreacties sneller verlopen en daardoor ook de Calvincyclus
d) er meer ATP gevormd kan worden om energie te leveren voor de Calvincyclus
21. Tijdens de lichtreacties stromen elektronen
a) van chlorofyl a naar water
b) van zuurstofgas naar chlorofyl a
c) van water naar chlorofyl a
d) van fotosysteem I naar fotosysteem II
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22. In onderstaand diagram is het verband tussen de verlichtingssterkte en de opname of afgifte van
CO2 door een groene plant aangegeven. De dissimilatiesnelheid is gedurende de gehele proef
constant.

Hoe groot is bij verlichtingssterkte P de hoeveelheid glucose, die bij de assimilatie wordt
geproduceerd, in mol/tijdseenheid?
a) 1/3
b) 2/3
c) 1
d) 4
23.Waarvoor gebruiken planten het ATP, dat bij de lichtreacties van de fotosynthese is gevormd?
Dit ATP wordt gebruikt voor processen waarbij
a) koolstofdioxide wordt gereduceerd
+
b) NADPH + H wordt gevormd
c) zuurstofgas wordt geproduceerd
d) water wordt gesplitst
24. Twee groepen stekjes van dezelfde plant worden bij verschillende nitraatconcentraties gekweekt.
De ene groep bij verlichtingssterkte 1 en de andere groep bij verlichtingssterkte 2.
Het verband tussen de nitraatconcentratie en het drooggewicht van de stekjes bij de twee
verlichtingssterkten staat aangegeven in onderstaand diagram:

Worden in het traject P bij verlichtingssterkte 1 grotere hoeveelheden sachariden en/of eiwitten
gevormd dan bij verlichtingssterkte 2, of evenveel?
a) grotere hoeveelheden sachariden en grotere hoeveelheden eiwitten
b) grotere hoeveelheden sachariden en evenveel eiwitten
c) evenveel sachariden en grotere hoeveelheden eiwitten
d) evenveel sachariden en evenveel eiwitten
25. Een plant produceert per uur X mol glucose. Per uur produceert ze
a) X mol zuurstofgas
b) X/3 mol zuurstofgas
c) X/6 mol zuurstofgas
d) 6X mol zuurstofgas

5

26. Is de bij de fotosynthese vrijkomend zuurstofgas afkomstig van CO2 of van H2O?
Is dit zuurstofgas ontstaan bij de lichtreacties of in de Calvincyclus?
a) het is afkomstig van koolstofdioxide en het is ontstaan tijdens de lichtreacties
b) het is afkomstig van koolstofdioxide en het is ontstaan tijdens de Calvincyclus
c) het is afkomstig van water en het is ontstaan tijdens de lichtreacties
d) het is afkomstig van water en het is ontstaan tijdens de Calvincyclus
27. Bepaalde bacteriën gebruiken H2S i.p.v. H2O als waterstofdonor (elektronendonor) bij de
fotosynthese. Voor het overige verloopt bij deze bacteriën de fotosynthese op een analoge manier als
bij de planten.
Komt tijdens de fotosynthese bij deze bacteriën zuurstofgas vrij? En water?
Zuurstofgas

Water

a)

ja

ja

b)

ja

neen

c)

neen

ja

d)

neen

neen

+

28. het coënzym NADP is onmisbaar bij de fotosynthese.
Welke functie heeft dit coënzym?
a) het draagt de uit de lichtreacties vrijgekomen energie over aan een reactiesysteem, waarbij
ATP gevormd wordt uit ADP
b) het draagt de uit de lichtreacties vrijgekomen waterstof over aan een reactiesysteem, dat
zorgt voor de reductie van koolstofdioxide
c) het draagt de uit de lichtreacties vrijgekomen zuurstofgas over aan een reactiesysteem,
waarbij ATP gevormd wordt uit ADP
d) het draagt de uit de lichtreacties vrijgekomen zuurstofgas over aan waterstof, waarbij ATP
gevormd wordt uit ADP
29. Van geïsoleerde chloroplasten die zich in water bevinden, wordt onder verschillende
omstandigheden nagegaan of zij in staat zijn glucose en/of zuurstof te vormen.
Omstandigheden bij experiment 1: in het licht, met toevoeging van NADPH en ATP
Omstandigheden bij experiment 2: in het licht, zonder extra toevoeging
Omstandigheden bij experiment 3: in het donker, met toevoeging van NADPH en ATP
In alle gevallen is koolstofdioxide aanwezig.
Bij welk(e) experiment(en) kan glucose gevormd worden en bij welk(e) zuurstof?
Vorming van glucose bij

Vorming van zuurstof bij

a)

alleen 1 en 2

1 en 2

b)

alleen 1 en 2

1 en 3

c)

1, 2 en 3

1 en 2

d)

1, 2 en 3

alleen 2

30. Een groene plant staat in het licht. De lucht bevat radioactief zuurstofgas.
Welke door de plant gevormde stof zal eerst radioactief zijn?
a) ATP
b) glucose
c) koolstofdioxide
d) water
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31. In onderstaand diagram is de O2-uitwisseling van een plant met het milieu bij verschillende
verlichtingsterktes weergegeven.

Zal de hoeveelheid organische stof van de plant bij verlichtingssterkte P toenemen of gelijk blijven?
Zal de hoeveelheid organische stof bij verlichtingssterkte Q toenemen of afnemen?
bij P

bij Q

a)

toenemen

toenemen

b)

toenemen

afnemen

c)

gelijk blijven

toenemen

d)

gelijk blijven

afnemen
+

32. Tijdens de fotosynthese spelen o.a. CO2, H2o, NADP en NADPH een rol.
Welke van deze stoffen wordt tijdens de cyclus van Calvin gereduceerd?
a) CO2
b) H2O
+
c) NADP
d) NADPH
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MEERKEUZEVRAGEN FOTOSYNTHESE / CELADEMHALING
1. In onderstaand diagram is de netto zuurstofgasproductie van een bepaalde plant bij 15 °C en bij
25 °C uitgezet tegen de lichtintensiteit:

Uit het verloop van de curven kunnen we afleiden dat bij een lichtintensiteit lager dan P
a) de mate van fotosynthese evenredig is met de temperatuur
b) de mate van fotosynthese omgekeerd evenredig is met de temperatuur
c) de temperatuur meer invloed heeft op de celademhaling dan op de fotosynthese
d) de temperatuur meer invloed heeft op de fotosynthese dan op de dissimilatie
16

2. Een plant wordt geplaatst in een milieu met bepaalde concentraties van normaal zuurstofgas ( O2)
18
en van een isotoop ( O2).
Gedurende een bepaalde periode van duisternis, die door een korte lichtperiode onderbroken wordt,
onderzoekt men de veranderingen van de partiële gasdruk van beide isotopen. In een diagram wordt
de partiële gasdruk van beide isotopen uitgezet tegen de tijd:

Uit het diagram kunnen we afleiden dat
a) al het zuurstofgas dat bij de fotosynthese ontstaat, door de plant wordt afgegeven
b) het zuurstofgas dat de plant tijdens de fotosynthese vrijmaakt, niet hetzelfde is als hetgeen bij
de dissimilatie wordt verbruikt
c) de snelheid van de dissimilatieprocessen afhankelijk is van de fotosynthese
18
16
d) de plant tijdens de lichtperiode wel O2 gebruikt tijdens de fotosynthese, maar geen O2.
3. Een plant die in het licht staat
a) produceert geen ATP
b) verbruikt geen ATP
c) verbruikt meer water dan wanneer ze in het donker staat
d) produceert meer koolstofdioxide dan wanneer ze in het donker staat.
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4. In de plantenfysiologie wordt wel eens gebruik gemaakt van een grootheid, die informatie geeft
over de hoeveel vrijkomende energie per mol verwerkt substraat. Naarmate deze grootheid kleiner is
komt er meer energie vrij.
Op grond van deze gegevens is het waarschijnlijk dat deze grootheid als volgt berekend wordt:
a) per tijdseenheid aantal vrijgekomen moleculen CO2
per tijdseenheid aantal opgenomen moleculen O2
b) per tijdseenheid aantal opgenomen moleculen O2
per tijdseenheid aantal vrijgekomen moleculen CO2
c) per tijdseenheid aantal opgenomen moleculen CO2
per tijdseenheid aantal vrijgekomen moleculen O2
d) per tijdseenheid aantal vrijgekomen moleculen O2
per tijdseenheid aantal opgenomen moleculen CO2
5. Mitochondriën bevatten enzymen die specifiek zijn voor de
a) aërobe ademhaling
b) gisting
c) chemosynthese
d) fotosynthese
6. In een ruimte worden een plant en een dier geplaatst zoals aangegeven in de figuren. Telkens doet
men metingen bij 5 °C en bij 15 °C.

Bij welke opstelling is het koolstofdioxidegehalte het grootst?
a) in 1
b) in 2
c) in 3
d) in 4
7. Uit welke van onderstaande gegevens kan de fotosyntheseactiviteit van een plant afgeleid worden?
1. de hoeveelheid overdag opgenomen CO2 en de hoeveelheid ’s nachts afgegeven CO2
2. de hoeveelheid overdag opgenomen CO2 en de hoeveelheid overdag afgegeven O2
3. de hoeveelheid ’s nachts opgenomen O2 en de hoeveelheid ’s nachts afgegeven CO2
4. de hoeveelheid ’s nachts opgenomen O2 en de hoeveelheid overdag afgegeven O2
a) uit 1 en 2

b) uit 1 en 4

c) uit 2 en 3

d) uit 3 en 4
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8. In het diagram is de zuurstofgasproductie en de opname van zuurstofgas van een bepaalde groene
plant uitgezet tegen de verlichtingssterkte bij 20 °C en bij 45 °C.
Het zuurstofverbruik is bij 20 °C en bij 45 °C onafhankelijk van de verlichtingssterkte.

Is bij P de fotosynthese-intensiteit bij 20 °C groter of kleiner dan bij 45 °C?
En de dissimilatie-intensiteit?
Fotosynthese-intensiteit bij 20 °C

Dissimilatie-intensiteit bij 20 °C

a)

groter

groter

b)

groter

kleiner

c)

kleiner

groter

d)

kleiner

kleiner

9. In een plantenkas met tomatenplanten wordt gedurende een aantal uren het CO2--gehalte van de
lucht gemeten. De gevonden waarden zijn uitgezet in het diagram:

Is op het tijdstip P de koolstofassimilatie groter dan de dissimilatie?
En op tijdstip Q?
Koolstofassimilatie op
tijdstip P groter

Koolstofassimilatie op
tijdstip Q groter

a)

ja

ja

b)

ja

neen

c)

neen

ja

d)

neen

neen
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MEERKEUZEVRAGEN CELADEMHALING / GISTING
1. Mitochondriën bevatten enzymen voor de omzetting van
a) glucose in pyruvaat
b) eiwitten in aminozuren
c) een koolstofverbinding in ethanol of melkzuur (lactaat)
d) een koolstofverbinding in koolstofdioxide en waterstof
2. Bij een bepaalde vorm van dissimilatie ontstaat lactaat. Welk is de functie van het proces waarbij
dit lactaat ontstaat?
a) het binden van zuurstof aan pyruvaat
b) het onttrekken van zuurstof aan pyruvaat
c) het onttrekken van waterstof aan pyruvaat
d) het onttrekken van waterstof aan een gehydrogeneerde waterstofacceptor
3. Waar in de cellen wordt bij de alcoholische gisting alcohol gevormd?
a) in de mitochondriën
b) in de chloroplasten
c) in de ribosomen
d) buiten de organellen
4. Chemisch gebonden energie heeft voor organismen een voordeel boven andere vormen van
energie.
Dit voordeel is dat alleen chemisch gebonden energie kan
a) ontstaan uit andere energievormen
b) worden opgeslagen en getransporteerd
c) worden omgezet in andere energievormen
d) worden omgezet in een andere energievorm, zonder energieverlies voor het organisme
5. Stel dat in een pantoffeldiertje alle activiteit van de mitochondriën wordt uitgeschakeld door
bepaalde giftige stoffen.
Als de eencellige toch geruime tijd, even actief zou doorleven, welke van onderstaande uitspraken is
dan juist?
a) Het pantoffeldiertje zou dan per tijdseenheid evenveel zuurstof verbruiken als vóór de
vergiftiging van de mitochondriën.
b) Het pantoffeldiertje zou dan per tijdseenheid meer voedsel verbruiken dan vóór de vergiftiging
van de mitochondriën.
c) Er zou geen dissimilatie meer kunnen plaatsvinden.
d) Er zou geen eiwitsynthese meer plaatsvinden.
6. In tegenstelling tot witte bloedcellen bevatten volwassen rode bloedcellen geen kern en geen
mitochondriën.
Wat zal hiervan het gevolg zijn voor hun stofwisseling?
Ze zullen daardoor
a) geen ATP vormen
b) wel ATP vormen, maar minder per mol glucose dan de witte bloedcellen
c) geen pyruvaat vormen
d) meer zuurstofgas verbruiken dan de witte bloedcellen
7. De gisting levert per molecule glucose minder energie op dan de aërobe celademhaling, doordat bij
de gisting
a) per molecule glucose minder pyruvaat wordt gevormd
b) per molecule glucose minder dehydrogenaties gebeuren
c) geen waterstofacceptor beschikbaar is
d) geen koolstofdioxide aan pyruvaat wordt onttrokken
8. Bepaalde gistcellen kunnen ethanol produceren.
Welke stof fungeert hier als waterstofacceptor?
a) ethanal (acetaldehyde)
b) pyruvaat
c) lactaat

d) acetyl-CoA
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9. Twee organismen verbruiken gedurende een bepaalde tijd eenzelfde hoeveelheid glucose; het ene
door alcoholische gisting en het andere door aërobe ademhaling. Hoe zullen de hoeveelheden
vrijgekomen CO2 zich verhouden bij aërobe ademhaling tot de hoeveelheden vrijkomend CO2 bij
alcoholische gisting?
a) aërobe ademhaling : alcoholische gisting = 3 : 1
b) aërobe ademhaling : alcoholische gisting = 6 : 1
c) aërobe ademhaling : alcoholische gisting = 1 : 3
d) aërobe ademhaling : alcoholische gisting = 1 : 6
10. In de fysiologie wordt gebruik gemaakt van een grootheid die informatie geeft over de hoeveelheid
vrijkomende energie per mol verwerkt substraat.
Deze grootheid wordt als volgt berekend:
aantal mol CO2 dat het organisme aan het milieu afgeeft
aantal mol O2 dat het organisme uit het milieu opneemt
Een bepaald heterotroof organisme verkrijgt de energie voor zijn levensverrichtingenvoor 50 % uit de
aërobe dissimilatie van glucose en voor 50 % uit de aerobe dissimilatie van vetten.
Hoe groot zal bovengenoemde grootheid voor dit organisme zijn?
a) groter dan 1,0
b) 1,0
c) kleiner dan 1,0 en groter dan 0,5
d) kleiner dan of gelijk aan 0,5
11. Een reageerbuis wordt gevuld met gistcellen in een glucoseoplossing.
In deze buis ontstaan gemiddeld 4 moleculen CO2 per molecule gedissimileerd glucose.
Kan in deze buis ethanol worden aangetroffen?
Kan in deze buis aërobe ademhaling zijn opgetreden?
Ethanol

Aërobe ademhaling

a)

ja

ja

b)

ja

neen

c)

neen

ja

d)

neen

neen

12. Bij de aërobe dissimilatie van één molecule glucose worden drie reactieketens onderscheiden:
1. de omzetting van glucose in pyruvaat
2. de decarboxylering van pyruvaat
3. de trapsgewijze overdracht van elektronen aan een acceptor
Bij welke van deze ketens ontstaat het meeste ATP en bij welke het minste?
meeste ATP

minste ATP

a)

bij 2

bij 1

b)

bij 2

bij 3

c)

bij 3

bij 1

d)

bij 3

bij 2

13. Welke stof treedt bij de mens in de spieren als waterstofacceptor (elektronenacceptor) bij de
melkzuurgisting?
a) acetyl-CoA
b) ethanal (acetaldehyde)
c) lactaat
d) pyruvaat
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14. Bij gisting kan lactaat ontstaan. Welke stof wordt door het opnemen van waterstof omgezet in
lactaat?
a) ethanal (acetaldehyde)
b) glucose
+
c) NAD
d) pyruvaat
15. In het lichaam van de mens kan glucose anaëroob worden afgebroken. Dit wordt dan via pyruvaat
omgezet in lactaat. Dit lactaat kan later weer omgezet worden in pyruvaat:

+

Voor welke van deze omzettingen is NAD nodig?
a) alleen voor 2
b) alleen voor 3
c) voor 1 en voor 2
d) voor 1 en voor 3
16. De invloed van een gif op de dissimilatie wordt onderzocht bij gistcellen en bij pantoffeldiertjes.
Hiertoe worden deze organismen afzonderlijk gebracht in voedingsoplossingen met glucose en
voedingsoplossingen met pyrodruivenzuur (pyruvaat).
Men gaat na of CO2 vrijkomt. De proef wordt herhaald met dezelfde voedingsoplossing waaraan de
gifstof is toegevoegd. De resultaten van deze proeven zijn in de tabel weergegeven:
Gistcellen

Pantoffeldiertjes

glucose

+

+

pyrodruivenzuur

+

+

glucose + gifstof

+

-

pyrodruivenzuur + gifstof

+

+ = er komt koolstofdioxide vrij
- = er komt geen koolstofdioxide vrij

Welk proces wordt, gelet op deze gegevens, geblokkeerd door deze gifstof?
a) de afbraak van glucose tot pyrruvaat
b) de anaërobe omzetting van pyruvaat
c) de aërobe omzetting van pyruvaat
*
d) de reductie van NAD tot NADH
17. Welke van deze verbindingen wordt opgenomen in de Krebscyclus?
+
a) NADH + H
b) acetyl CoA
c) glyceraldehyde 3-fosfaat
d) glucose
18. In de Krebscyclus wordt ATP geproduceerd via
a) substraatfosforylering
c) oxidative fosforylering
b) celademhaling
d) fotofosforylering
19. Welke van volgende verbindingen is geen product van de Krebscyclus?
a) acetyl CoA
b) ATP
+
c) NADH + H
d) FADH2
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20. Tijdens de aërobe celademhaling wordt het grootste aantal ATP-moleculen geproduceerd
a) door fotofosforylering
b) via substraatfosforylering
c) tijdens de Krebscyclus
d) door oxidatieve fosforylering
21. Vul in: tijdens het transport van elektronen in de endomembraan van de mitochondriën, wordt
energie van ………… gebruikt om protonen te pompen in ………… .
a) NADH en FADH2 / de intermembraanruimte
b) NADH en FADH2 / mitochondriale matrix
c) NADH / intermembraanruimte
d) NADH / mitochondriale matrix
22. De directe energie voor de oxidatieve fosforylering is afkomstig van
a) kinetische energie die vrijkomt wanneer protonen diffunderen volgens hun
concentratiegradiënt
b) substraatfosforylering
c) NADH en FADH2
d) ATP
23. Vul in: tijdens de melkzuurgisting wordt ……… gereduceerd en ……… geoxideerd.
a) lactaat / NADH
+
b) NAD / pyruvaat
c) pyruvaat / NADH
d) NADH / lactaat

Antwoordsleutel meerkeuzevragen fotosynthese
1a
2a
3c
4b
5c
6a
7b
8a
9d

10 d
11 c
12 d
13 a
14 a
15 c
16 d
17 d
18 d

19 c
20 b
21 c
22 b
23 a
24 a
25 d
26 c
27 c

28 b
29 c
30 d
31 a
32 a

Antwoordsleutel meerkeuzevragen fotosynthese + celademhaling
1c
2b
3c

4a
5a
6c

7b
8a
9b

Antwoordsleutel meerkeuzevragen celademhaling en gisting
1d
2d
3d
4b
5b

6b
7c
8a
9a

10 c
11 a
12 d
13 d

14 d
15 c
16 c
17 b

18 a
19 a
20 d
21 b

22 a
23 c
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Geraadpleegde bronnen
Vragen fotosynthese
http://www.phschool.com/atschool/biology/Dragonfly/Student_Area/PHB_SC8_ST_index.html
http://www.colorado.edu/itrc/quiz/halloran/EPOB1210888.9.html
http://www.execulink.com/~ekimmel/quiz3.htm
examenvragen VWO - Nederland
Vragen celademhaling
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/cellresp/practice1.html
http://www.funtrivia.com/playquiz.cfm?qid=167649&origin=
http://www.cst.cmich.edu/users/Benja1dw/BIO101/tools/quiz/cellresp.htm
http://www.hbwbiology.net/quizzes/ch9-cell-respiration.htm
examenvragen VWO - Nederland
Gecombineerde vragen fotosynthese + celademhaling
http://www.glencoe.com/qe/science.php?qi=2500
http://www.quia.com/quiz/212374.html
examenvragen VWO - Nederland
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