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Aarde
Opgave 3 − Wereldwonderen in Peru
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maximumscore 3
Uit de beschrijving moet blijken dat
• een oceanische plaat (de Nazcaplaat) onder een andere plaat (de
Zuid-Amerikaanse plaat) duikt / er subductie optreedt
• waardoor magma opstijgt
• dat (in de aardkorst) afkoelt tot stollingsgesteente
maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• het Andesgebergte een jonger gebergte is dan het Scandinavisch
Hoogland of de Oeral (oorzaak)
• waardoor er in het Andesgebergte minder afbraak door verwering en
erosie heeft plaatsgevonden (en er dus ook minder graniet aan de
oppervlakte is komen te liggen) (gevolg)
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maximumscore 3
Uit de uitleg moet blijken dat
• de koude zeestroom de lucht boven de oceaan en de kuststrook afkoelt
(oorzaak)
• waardoor er een hogeluchtdrukgebied ontstaat (gevolg)
• Door de dalende luchtbeweging in een hogeluchtdrukgebied kan er
geen condensatie plaatsvinden / lossen wolken op

1

maximumscore 2
De juiste manieren zijn:
• Als gevolg van het extreem droge klimaat groeit er geen vegetatie die
de lijnen kan aantasten
• Door de zeer geringe neerslag spoelen de lijnen niet weg

1
1

─ www.havovwo.nl

-1-

1
1

www.examen-cd.nl ─

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - II
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 4 − Zeestromen
13

maximumscore 1
vanuit het huidige Mexico/Midden-Amerika

14

maximumscore 3
• bij 2
• fysisch-geografisch argument:
Het afval stroomt langzaam naar het midden van de circulatie, waar het
vervolgens niet meer uit weg kan.
• sociaal-geografisch argument:
In Noord-Amerika en Azië is veel consumptie en dus veel afval / tussen
Noord-Amerika en Azië is veel scheepvaart en dus veel afval.

15

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste redenering vanuit de opgegeven beginzin is:
• Door het zoeter worden van het zeewater neemt de dichtheid ervan af
• waardoor de diepwaterpomp stilvalt / er minder water kan afzinken
• zodat er geen / minder relatief warm water richting West-Europa wordt
getransporteerd
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