
EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREMT 2OO1

WISKUNDE 5 PERIODEN

4 punten

4 punten

4 punten

VERPLICHTE OPGAVE 1. ANALYSE Bt-z 1

Gegeven zijn voor fr > 0 de verzamelingen functies /o en g* met reële

variabele x ; gedefinieerd door :

-xkf t . tx--+ en 8*.  lx-)  ,
kx-

Ten opzichte van één orthonormaal assenstelselnjn Fo en Go achtereenvolgens

de grafieken van í* en gt.

a) Neem k:4. Teken de twee bijbehorende grafieken.

b) Bereken als functies van k, de coórdinaten van de snijpunten van de grafieken

FoenGr.

c) Bereken de oppervlakte Ao van het in het eerste kwadrant gelegen vlakdeel,

ingesloten door Fk ,Gk, de x-as en de rechte lijn met vergelijking x: a,

waarbij o, Jk. Druk het antwoord uit tnkena.



EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO1

WISKUNDE 5 PERIODEN

,4

t ' l

PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 2. ANALYSE BLZ'I

7 punten

2 punten
3 punten

Van een functie/ is gegeven dat voor de grafiek van .y : í(x) geldt :

dy=y

dÍ x'

a) Stel de algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking op.

b) Bovendien is nu gegeven dat de grafiek door het punt (1, 3) gaat-

i. Druk / uit als functie van x.

ii. Voor welke waarde van -r geldt í(x)=ZJe Z



EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OOí

PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 3. IIIEETKUNDE BLZ 1

4 punten

3 punten

3 punten

3 punten

In de ruirnte zijnten opzichte van een orthonormaal assenstelsel gegeven
de puntenl(1, 1, 0) en B(3, -I, -2)
en de lijn / gedefinieerd door :

a) Toon aan dat de lijnen AB en / niet in éen vlak liggen.

b) Stel een vergelijking op van het vlak v dat de punten A en B bevat en dat
evenwijdig aan de lijn / is.

c)
i. Toon aan dat x- f -z =3 een vergelijking is van het

middelloodvlak van het lijnstuk lB .
ii. stel een vergelijking op van de bol B die de punten A en B bevat en

wÍurvan het middelpunt op de lijn / ligt.

fx:  
-2t  - l

|y= 
5r+1 ,  /eIR

lz=-t+l



EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO1

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 4. KANSREKENING Btz 1

2 punten

3 punten

4 punten

4 punten

Een zuivere dobbelsteen is op zijn zijvlakken op de volgende manier genummerd :
- één zijvlak met het clifer 1,
- twee zijvlakken met het cijfer 2,
- drie zijvlakken met het cijfer 3.

a) Men werpt de dobbelsteen drie keer en noteert het getal dat op de volgende
manier gevormd wordt : de eerste worp geeft het cijfer voor de honderdtallen,
de tweede die van de tientallen en de derde die van de eenheden.
i. Bereken hoeveel verschillende getallen van drie cijfers zo kunnen

ontstÍum _
ii. Bereken de kans dat het genoteerde getal een negenvoud is.

b) Men werpt nu dezelfcle dobbelsteen acht keer.
Bereken de kans dat ten minste één keer een zijvlak met het cqfer 2 boven
komt.

c) Bereken hoeveel keer men ten minste de dobbelsteen moet werpen, opdat de
kans dat het zijvlak met het cijfer I niet boven komt, kleiner is dan 0,5 ?
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EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO1

PUNTEN KEUZEVRAAG I. ANALYSE Bljz 1

6 punten

3 punten

3 punten

3 punten

4 punten

2 punten

2 punten

2 punten

Het vlak is voorzien van een orthonormaal assenstelsel.

De fi.rncties / en g met domein IR zijn gegeven door

í(x) = (x + 1)2 e-' en 8(x) : e-'
F en G zijn achtereenvolgens de grafieken van/en g .

a) Onderzoek/: limieten voor .r -+ tm ; nulwaarden ; de afgeleide/'; stijgen
en dalen vffi í; de coórdinaten van de punten behorend bij de extremen en
hun aard.

b) Onderzoek g : limieten voor .r -+ *oo ; de afgeleide g'; stligen en
dalen van g.

c)
i. Bereken de coórdinaten van de snijpunten van F en G.

ii. Toon aan dat de raaklijnen in P(0 , 1) aan de grafieken Fen G
loodrecht op elkaar staan.

d) Teken F en G en de raaklijnen in P.

e)

i. Toon aan dat H(x) = -(r +2)2 e-' een primitieve is van

h(x) = (xz +2x)e-*

ii. Bereken de oppervlakte A(a), waarbij o ) 0, van het vlakdeel
ingesloten door F, G en de lijnen met vergelijking x:0 en Í: c,.

iii. Bereken bm A(a).
a-++@



EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO1

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTEN KEUZEVRAAGII. KANSREKENING BJz 1

3 punten
3 punten
4 punten
4 punten

5 punten

6 punten

De karakteristieken van een briljant zijn het gewicht (in karaat), de zuiverheid
(L : absoluut zuiver, VVSI : zeer kleine onzuiverheden" VSI : kleine
onzuiverheden), de kleur (w : wit, g : geel) en de manier van slijpen (vorm).
a) Een juwelier heeft 20 briljanten met een gewicht van0,2 karaat, allen op

dezelfcle manier gesleperq maar met verschillende zuiverheid en kleur volgens
onderstaande tabel :

Al deze briljanten worden getoond Íutn een klant op een fluwelen blad, ze zljnrnet
van elkaar te onderscheiden door deze onervaren klant. Hij kiest willekeurig vier
stenen om in een ring te laten zetten.

Bereken de kans op de volgende gebeurtenissen :

i. de vier stenen hebben allen kleine onzuiverheden (VSI) ;
ii. de vier stenen zijn wit ;
iii. onder de vier stenen komen alle graden van zuiverheid voor ;
iv. óf de vier stenen hebben allen zeer kleine onzuiverheden (vVSI), àf de

vier stenen hebben allen kleine onzuiverheden (VSI), als men weet dat de
klant geen witte stenen gekozen heeft.

b) In een zeer goed beveiligde kamer van een belangrijke diamantslijperij legt men
op een tafel een grote hoeveelheid briljanten van 0,2 karaat. Hoewel ze met
een grote precisie zijn geslepen is het gewicht van deze stenen normaal
verdeeld met een gemiddelde van 0,200 karaat en een standaarddeviatie
van 0,007 karaat. :

i. Men kiest willekeurig een steen. Bereken de kans dat deze steen een
gewicht heeft tussen 0,185 en 0.205 karaat .

ii. Men kiest vervolgens willekeurig 6 stenen. Bereken de kans dat seen van
deze stenen meer weegt dan 0,1 96 karaat .

L WSI VSI

lry 2 n
J 2

E 2 4 7



EUROPESE SCHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 2OOí

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTEN KEUZEVRAAG III. i'IEETKUNDE BI-2. 1

3 punten

4 punten

3 punten

5 punten

4 punten

6 punten

In de driedimensionale euclidische ruimte zijn ten opzichte van een orthonormaal
assenstelsel gegeven :

de lijn / door de punten A(-3, -3,6) en B (9, 3, -6) ;

de rijn m metvergerijkin, 
[;l 

: 
[;.]. ^|.-'rl 

met r. e rR ;
l ' )  [ t ,J I tJ

het vlak n met vergelijking Lv + y + 22* 6 : 0 en
de bol B met middelpunt C(-2,l, -l) en straal3.

a)
i. Toon aan dat de lijnen I enm elkaar loodrecht kruisen.

ii. p is de gemeenschappelijke loodlijn van I en m.
Toon aan dat de snijpunten vanp met / en vanp met m
achtereenvolgens zijn P1 (-1, -2, 4) en P2 fl, 2, 8).

iii. Bereken de straal en de coórdinaten van het middelpunt van de bol
die / en m raakt in hun snijpunten met de gemeenschappelijke
loodlijnp.

b)
i. Het vlak zr snijdt de bol B volgens een cirkel K.

Bereken de straal en de coórdinaten van het middelpunt van K.

ii. Toon aan dat B door het punt J (0,0, -3) gaat en stel een
vergelijking op van het raakvlak aan B in het punt J.

iii. Alle raakvlakken aan de bol p waarvan het raakpunt op de cirkel K
ligt, hebben een punt Q gemeenschappe$k.
Bereken de coórdinaten van e .


