
SLO Zoeken op Internet

datum: naam:
klas: leerlingnummer:

Zoek een antwoord bij de volgende vragen. Vermeld bij elk antwoord de volle-
dige URL van de webpagina waarop je dat antwoord hebt gevonden. Een antwoord
zonder duidelijke (en leesbare) URL is sowieso fout. Foute antwoorden leveren min-
punten op.

1. Met welk lied stond de op 1 december overleden Ramses Shaffy het hoogst
in de top 40?

URL:

2. Wat was de naam van de eerste op natuurlijke wijze verwekte nakomeling
van het gekloonde schaap Dolly?

URL:

3. Wat was de officiële naam (of afkorting) van de computer die de bijnaam
Testudo kreeg?

URL:

4. Wat was de naam (of afkorting) van de eerste computer van de vliegtuig-
bouwer Fokker?

URL:

5. Welke politieke partijen fuseerden tot Groen Links?

URL:

6. Welke politieke partijen fuseerden tot het Christen Democratisch Appèl
(CDA)?

URL:
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7. Wat is de naam van het gebouw waarin het hoofdkantoor van Philips is
gevestigd?

URL:

8. Welk gebouw bouwde Philips ter ere van het 75-jarig bestaan?

URL:

9. Welke voetbalclub werd in het jaar 1954 kampioen van de Nederlandse
eredivisie?

URL:

10. Op welke dag verovert Piet Heyn de zilvervloot? Geef de volledige datum
(dd-mm-jjjj)

URL:

11. Welke abdij werd beroofd door de dievenbende de Bokkerijders?

URL:

12. Waar werd de kabouterkoning Kyrië neergeschoten?

URL:

13. Welke Belgische wielerkoers verwijst naar dezelfde snelweg als het E3-
strand in Eersel?

URL:

14. Welke toets zit er op de plaats van de Z-toets op een AZERTY toetsen-
bord?

URL:
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15. Hoeveel gram weegt één vel 80-grams A4-papier?

URL:

16. Wie verving Kari Byron tijdens de televisieshow Mythbusters terwijl zij
met zwangerschapsverlof was?

URL:

17. Hoeveel karakters kon men opslaan op de eerste harde schijf ter wereld?

URL:

18. Bij welke waterkrachtcentrale werd een computer van Nederlands eerste
computerfabriek Electrologica ingezet?

URL:

19. Welk bedrijf produceerde een van de computers die Willem van der Poel
voor de PTT ontwikkelde?

URL:

20. Welke letter is --.-̈ın Morse code?

URL:

21. Welk besturingssysteem van Microsoft draait op een ARM processor?

URL:

22. Waar woont Julemanden?

URL:
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23. Wie werd opgesloten in de gevangenis met de (oorspronkelijke) naam
Labyrint?

URL:

24. In welk jaar stond ‘Bohemian Rhapsody’ niet op nummer 1?

URL:

25. Wat was het beroep van de persoon die in 1633 de heerlijkheid Eckart
kocht?

URL:

26. Naar welke taal verwees de naam Hotmail?

URL:

27. Waar was de Centrale Bibliotheek Eindhoven gevestigd voordat het naar
de Witte Dame verhuisde?

URL:

28. Wie is de auteur van het laatste boek in de serie The Wheel of Time?

URL:

29. Wat waren de namen van de twee computers die Philips zelf bouwde en
rond 1960 ingebruik nam?

URL:

30. Wat is de mascotte van het besturingssysteem BSD? Geef een URL naar
een afbeelding.

URL:

31. Wanneer werd de auteur van de kroniek van Merseburg bisschop?
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URL:

32. Welk MR nummer heeft het rapport Functionele beshrijving van de
ARRA?

URL:

33. Hoeveel kostte het om een nummer van Hack-Tic na te bestellen?

URL:

34. In welke plaats wordt de melkrobot Natureluur uitgeprobeerd?

URL:

35. Welke twee bedrijven/instellingen stonden aan de wieg van Nederlands
eerste computerfabriek?

URL:

36. Wanneer kwam de eerste versie van de schoolwebsite online?

URL:

37. Welke Nederlander won in welk jaar de Turing award? En waar werkte
deze persoon op dat moment?

URL:

38. De woorden “Yo Way Yo” zijn de eerste drie woorden van een strijdlied.
Uit welke televisieserie komt dit strijdlied?

URL:

39. Wie was de eerste directeur van het SSAA (stichting studiecentrum
administratieve automatisering)?

URL:

40. In welk Brabants dorp staat een standbeeld van de koning der kabouters?

URL:
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41. In welk decennium kreeg Eindhoven meer dan 100.000 inwoners?

URL:

42. Wat is de prijs waarvoor je in Nederland of bij een Nederlandse webwin-
kel een OpenMoko Freerunner telefoon kunt aanschaffen? En waar kun je die
telefoon voor die prijs aanschaffen?

URL:

43. Waarvoor heeft Hans Hagen ConTeXt gemaakt?

URL:

44. Wat is het telefoonnummer van de locatie in Eindhoven waar het staats-
examen VWO plaatsvindt?

URL:
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