
Microscoop

Horizontaal
 

4. Zo noemen we een voorwerp dat met
de microscoop kan worden bekeken.
7.  Hoe heet het glaasje waarop het
voorwerp l igt dat je met de microscoop
wilt  bestuderen?
10.  Wanneer je een voorwerp beki jkt
met de microscoop, dan begin je alt i jd
met de … vergroting.
11 .  Hierop l igt het voorwerp dat je met
de microscoop wilt  beki jken.
12.  De revolver is een . . .  schi j f .

Verticaal
 

1 .  Hoe noemt men de bovenste lens
van een microscoop?
2.  Hiermee wordt het voorwerp dat je
met de microscoop wilt  beki jken
vastgezet.
3.  Het voorwerp dat je wi lt  beki jken met
de microscoop leg je boven de … in de
tafel .
5. Hoe wordt de buis genoemd waar de
bovenste lens inzit?
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Microscoop
Horizontaal

14.  Een aanduiding als 40x op een lens
geeft de … aan van die lens.
16.  Het l icht dat door de opening in de
tafel  schi jnt is hiervan afkomstig.
17.  Hoe heet de onderkant van de
microscoop?
18.  Met dit  onderdeel kun je de
hoeveelheid l icht regelen die door de
lenzen valt .
19.  Hoeveel lenzen zitten er meestal
aan de revolver vast?
20.  Dit onderdeel voorkomt
beschadiging van lenzen en
preparaten.
21.  Hier z itten de onderste lenzen aan
vastgeschroefd.

Verticaal
 

6. Deze schroef dient voor het grove
scherpstel len.
8.  Bi j  dit  onderdeel pak je een
microscoop vast.
9.  Hoe heet het glaasje waarmee het te
bestuderen voorwerp is afgedekt?
13.  Deze schroef dient voor het f i jne
scherpstel len.
15.  Hoeveel vergroot een microscoop
als beide lenzen 10x vergroten?
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