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EUROPESE S_CHOLEN EUROPEES BACCALAUREAAT 1 99S.

\TE'RPTÍCHTE VRAGSN 1 5N 2 ANALYSE

'1. Gegeven is de funct ie van een reë1e variabele

f(x)= (*2- t )"-*

Fisdegraf Íekvanf ineenorthonornaa].assenstelselcxy.

a. Geef het d.onein van frbereken de nulpunten en de extrene

waand.en van f en geef de asyrnptoot van F'

b.  Teken F.

C.Berekendeoppervlaktevanhetbegrensdevlakdeel ingesloten

door F en de x-as.

2.Tent iJdetrui tgedrukt inJaren,kanhetaantalv j 'ssenineenmeer

beschreven word.en uret behu.l-P van de d.lfferentia^alvergeli jking

9{=0,)y-o,06tydt

a. Toon aan dat het aantal-  v issen aan het gind van 1 Jur

maxinaal ls.

b.  Stel  d.e algenene oplossing op van deze dl f ferent iaal-

vergel lJking.

g.  Aan het beginrten t i jd.e t  = Oris het a^a'ntal  v issen gel i ik

aa.n 1000.

Bereken aan het eind' van hoeveel jaren het aa'ntal vissen is

gehalveerd.
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yERPLTCHTE IrRAc[N ] nN 4 MFTF,TKUNDE en KANSRtr'rG[Ír]Jc Bl_Z- . z

l .  Ten opzichte van een orthonormaar- assenstersel  oryz z iJn in een

dr iedlmensionale mlmte gegeven r ie v lakken

"{ ' .  x+2y-?z-6=A

p: 2x- y+ z+B=g

f:  2x- y+22+)=O

a. i )  Stel  een versel iJklng op van het v lak )  doo. het punt ( l r l rZ)

en evenwiJdig aan vlak d .

11) lereken de afstand vand en J.

b.  i ;  Stel  een vectorvoorstel l ing op van de sniJ l i jn van J .n 
n .

. i ;  s te l  een vergel j .Jking op van elke bol  met straar 2 die v lak l
raakt en !/aá.rvan het middelpr.urt op de lijn

4.onder de kiesgerecht igde ln l roners van een stad.rge legen a; ;n ?,ee,

komen tweernaal zcveel rr tortwen al_s m:naen voor.

Ti .Jdens een verklezing brengen 
t  

van deze v-rouwen 
"n ]o.n d"""

mannen hun stem uit .

a.  Bereken de kans dat een aselect gekozen kiesgerecht i .gd.e

gestemd heeft .

b.  Een p€rsoonrdoor de lokale radio aselect  gÊkozen om

geinte::rr iewd te , , rorden,bevest igt  gestemd te hebben,

Bereken de kans dat het een rrrouw is.

c.  Een groep van 4 kiesgerecht igden vrordt eyeneens na de verkiezi .ng

door de lokale radio aselect  gekozen voor een interwiev.

Bereken de kans dat tenminste 2 van hen hebben sestemd..

?) net.{en r is- t .
1l

x\  t -2 I
y\ = |  4 l  *  À
7t \o l
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KT,UZFITfuA-{G I ANAIÏSE '  BIJ:  1PUNTE'N

I
a. Beschouv de funct ies f-  van een reë1e variabele

P 
is{ l  lEsls v4r rousre 

I
I

f  i r t - - -4*3 *p*2 waarbi j  p€ R enpl  o Ipl

F- is d.e Sraf iek van f" ,  in een orthonormaal assenstelsel  o:ry.  
Ip-vt

L BeviJs dat a1le graf ieken Fn d'oor eenzelfde punt T Saan' 
II

i l .  Als gegeven is dat T correspond.eert  net een extrerne waarde 
I

van f* ,geef dan nauwker:.rig aan de aard van deze extreme 
I

PI
waa.rd.e a1s functle van de waarden van P' 

I

b. Beschouw vervolgens de functj-e I van een reële variabeLe I

(*J*1*2 voor x<o

s r*- l  r*- \ ,  voor x>a\  x+1

G is d.e grafiek van I in een ortbono::maal assenstelsel c|xy.

i .  Bestudeer d.e cont inuÍtei t  en de di f ferent leerbaarheid van g

ln x = 0.

i1.  Geef het doneln van .g, bereken de coórdlnaten van de sniJ-

punten van C en de :-as alsook de vergel i jk ing van de

asymPtoot van G.

111. Bereken de extrene vaarrien van $.

lv.  Teken G.

v, Sereken de oppenrlakte van het vlakdeelrgelegen in het

esrste loradrantr ingPsloten door G en de x-as'

A.+

+

A

z

7)

A

4
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2. Men

In een fabr iek worden dr ie

producten lue maken.

De d.agel i jkse Product ie en

verschi l t  Per nachine :

dagel i jkse Product ie

defecte Producten

Men test  een set van

j4 d.efecte Producten

Geef het Prorni l lage
^- ^/Vail  Y) F.

nachines gebmikt on dezelfde

het percentage defecte producten

M,,  \ \

IOOO 750 500

p1= 5% p2= 1% nt=#

kiest  aser_ect een product ui t  de totare dagel i jkse product ie.

Bereken de kans dat d ' i t  product defect is '

Bereken de kans dat d.it product verwaard'l8d 1s door lí '. l

a ls men veet d 'at  d ' i t  product defect ls '

b.Menkiestaselectdr ieproductenuj . td 'ed'agel i jkseproduct ievarr

machlne M.,.

Bereken de kans dat slechts één van deze

c. Ui t  onderzoek in de loop van vele Jaren

afmeting X van de ver:'raarciigde producten

het gerui 'ctdelde , '  (x) = 6JQ'01 nm

en de standaar<iafwl jk ing d (X) = 0rO5 m'

De klanten accepteren alle pro'ducten ríaarran d'e afnetÍng 6!0t0 mra

is net ssn afwi, ik i .nS: van t  O'1 run'

Bereken het percentage van de producten

vlnden.

dat d.e klanten accePtabel

dr le Producten defect 1s'

is geblakeo dat de

nortaal verdeeld ls net

lOOO producten en nen constateert  dat er

in deze set voorkomen'

d.efecte producten net een betrouwbaarheid

KCÍ-IZE\.RJ-{G II !Í.L{P.S CI{ I JNt Ï J IÍiS IDS RfgN ING
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KTXJZE'VRAAG IiI I'ÍEETKUIDE

Ten opzichte van een orthonomaal assensteisel  Gryz zi jn in de

n: imte g€g€ven de punten O(0,0,0),  l (5,0,0),  c(0,6,0) en D(0,0,6) '

T)pzc nr.ren zi in hoekpun--en van een kubus (zie f igUur) en puni M

is het midden van Bl ' .

a.  Bereken de hoek van de l i  in ÀF en het v lak ACGI.

b. lereken de afstand van F en het vlak AlC.

c. Flen bol l ,  g 
^t  

door de purrten A, B, C en M.

i .  Bereken d.e coórd. inaten van het niddelprunt vanPo 
"t  

zÍJn stra^al.

li. Bereken de stra:.l van de snijcirkel yan(3n 
"t 

het "r1ak OAID.

d.. Een bo1 Pz 8a;at door A, B, en C en raakt de lijn !G.

i .  Bereken Ce coórdinaten van het niddelErnt vanl.  
"n 

zi jn straa. l .

i1.  tsereken de coórd. inaten Yan het tweede sniJpLrnt van pr

en de l i jn BF.

e.  Stel  een vectorvoorstei i ing op van eik van de 2 i i ;nen Ccor

het gunt P (12,OrO) en die raken aan d.e sniJcirkel  r ran p,  
" t  

p.  '
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