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WISKUI{DE 5 PERIODEN

DATUM: 10 juni 2003 ('s morgens)

DUUR VAN HET EXAMET{: 4 uur

TOE GESTANE ÍIULPMIDDELEI.I :

- formuleboekje yoor de Europese scholen

- zakrekenmachine die niet grafisch en niet programmeerbaar is

BIJZONIDERE OPMERKINGEN: geen



EUROPBES BACCALAUREAAT 2OO3

Gegeven is de functie / gedefinieerd door:

8 punten

4 punten

Ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxy F de graf iek van / .

Onderzoek / : domein (definitieverzameling), nulwaarde, asymptoten van F,
stijgen en dalen, en de extreme waarden.
Teken F.

Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesioten door F, de x-as en de lijn
metveigel i jk ing x=2.
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5 punten

2 punten

5 punten

EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO3

WISKUNDE 5 PERIODEN

Een lichaam, waaÍvan de temperatuur 70oC is, is geplaatst in een vertrek waarin
de temperatuur constant 20'C is.
De daling van de tempeÍatuur 0 van het lichaam als een functie van de tijd r
(gemeten in minuten), wordt beschreven door de voigende
d i ffere nti aal verge I ij ki n g :

r lH

.  = kl? -20) (È is een reële constante).
dt

Bereken de algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking.

Bereken de particuliere oplossing die overeenkornt met de beginsituatie.

h{a precies 5 minuten is de temperatuur van dit lichaam 60"C.
Bereken de temperatuur van het lichaam na precies 20 minuten.
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de ruimte z

de punten

en opzichte van een orthonormaal assenstelselOxyz gegeven:

,  5,  6) ,  B (2,2,2) en C (6,  5,  4)  en

=5+6k

t : =5+k metfr€IR

5 +l2k

a) Bereken de coórdinaten van het punt D zo dat ABCD een parallellogram

b) Stel een stelsei parametervergelijkingen op voor de CD

c) Onderzoek of de liinen I en AB in één viak Motiveer ie antwoord.
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4 punten

4 punten

5 punten
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WISKUI{DE 5 PERIODEI\.I

Kleurenblindheid komt
bij vrouwen (0,4Va van
Er wordt verondersteid
mannen bestaat.

vaker voor bi j  mannen (67c
hen zijn kleurenblind).
dat de bevolking voor 5OVo

van hen h3den hieraan), dan

uit vrouwen en voor 50Va uit

3 punten

3 punten

3 punten

4 punten

Toon aan dat de kans dat een willekeurig gekozen peÍsoon kleurenbiind
gelijk is aan 0,432.

Toon aan dat de kans dat een kleurenblinde Dersoon een man
0,937 5.

Bereken de kans dat in een wiliekeurig gekozen groep van
precies twee kleurenblind zijn.

personen er

Als we weten dat in hierboven genoemde groep van tien personen er precies
twee kleurenblind zijn, bereken dan de kans dat één van deze twee een man
en de andere een vrouw is.
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WISKUNDE 5 PERIODEN
t . .' '  , ' '  . ' : .

De functie / voor reëie x gegeven door

"f (x)

F is de gra

'+x+i  voorx(0

x+1)e- '  voorx>0.

anf ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxy

e) Bereken de inhoud Vp vàn
draaiing van het hierboven

het omwentelingslichaam dat ontstaat ciooÍ
senoemde vlakdeel om cie x-as.

f . ,
_]*

t ( )
l \ -

fiek v

ó punten

7 punten

2 punten

6 punten

4 punten

a) Toon aan dat f continu en differentiëerbaar is in x = 0.

b) Bereken de extremen van .f , d, buigpunten en de asymptoten van ,F.

c)  Teken F.

d) Bereken de oppervlakte Ot van het vlakdeel begrensd door F, de x-as en de
ii jnen met vergeli jking x = 0 en x= k, waarbr. l  k>0.

Bereken l11 O-
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WISKUNDE 5 PERIODEN

Tijdens de sportdag van de scholen in een Europese regio organiseerr men
volleybal wedstrijden. Ieder team bestaat uit 6 spelers. Uit ervaring weet men dat
de kans dat een volleybalspeler absent is op het moment van zijn wedstrijd.
gedurende de gehele dag gehlk is aan 0,1.

a) Gedurende de ochtend geldt de regel dat een team zqn wedstrijd spelen kan
als ten minste 5 spelers van het team aanwezigzljn. Als er van een team
minder dan 5 spelers aanwezig zrjn, wordt de wedstrijd geannuleerd.

(i) Toon aan dat de kans dat er ten minste 5 spelers van een team aanwezig
zrjn op het moment van de wedstrijd, gelijk is aan 0,8857.

(ii) Toon aan dat de kans dat een wedstrijd gehouden wordt, gelijk is
aan 4,7845.

(iii) In de ochtend zrjner op een school 15 wedstrijden tegelijkertijd gepland.
Bereken het verwachte aantai wedstrijden dat geannuleerd wordt, doordai
spelers afwezig z1jn.
(Rond het antwoord af op het dichtstbrlzijnde gehele getal.)

(iv) In dezelfde ochtend zijn in alle scholen van de regio samen, 500
wedstrijden gepland.
Bereken de kans dat ten mrnste 400 wedstrijden gehouden worden.

In de middagzijn de regels veranderd in de schoien.
Een wedstrijd kan gehouden worden als ten minste 5 speiers van de berde
teams aanwezig zijn, àf één van de beide teams uit 6 spelers bestaat en de
andere uit 4 speiers; in dat geval speelt een speler van het eerste team in het
andere team mee; om zo met 5 tegen 5 te spelen.

(i) Bereken de kans dat een wedstrijd gehouden kan worden.

(ii) Als 10 wedstrijden gepland zijn, bereken dan het aantal wedstrijden dat,
volgens de nieuwe regels, naar verwachting geannuleerd zal worden.
(Rond het antwoord af op het dichtstbrjzijnde gehele getai.)
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5 punten

4 punten

3 punten

) punten

5 punten

3 punten


