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Opgave 1.: Gegeven ajn de functies flx) : 1 (ax + b) en g(x) = 2x - 4.
4p a) Bereken a en b als gegev'en is dat de grafiek van f door de punten P(i,2) en Q(6,1) gaat

Kiesrnherverv 'o lg a= lenb=3zodat f ïx)= V(x- 3).
5p. b) Los op de vergehlking (x) = g(x)
ap c) Teken de grafieken varr (x) en g(x) in éen figrlur
8p. d) Een lqn I is evenw"ijdig met de grafiek van g en gaat door het punt (-3,0). Bereken de

coórdinaten van de snijpunten van 1 met de grafiek van I

Opgave 2. De grafiek van de fiinctie f(x) : ax2 + bx + c gaat door de punten A( 1 ,4), B(2,3) en
6p. C(3,+ ). Bereken a, b en c. (1 - , ,

Opgave 3 Gegeven is de functie (x) : x' - xt - lQy'r 24, b - 
t

4p. a) Bereken t{2) en ontbind (x) vervolgens in eerstegraadsfaktoren. . . J i.
2p.  b)  Los op. (x) :0.  j

f  (x\
-{p c) Los op: 

;; ,  
< o

1, Opgave 4: In driehoek ABC is Blví zwaarteiijn. BM :4,7cm, c: 5,5cm en cr = 35o.\.. . .-. . .=--- \ 9p Bereken a in eén decimaal nauwkeung. (Twee oplossingenl).

Opgave 5 l losop in [0,2n] ' .  2 srn 'x:  I  *cosx, i  _
8o. L --- j " - . .

Opeaveó: Gegeven is de cirkel C met vergeli jking. Zxl + ?xl +3-a, - 4x, = 0,
4p. a) Bereken de coórdinaten van het nlddelpunt en de straai van C.
4p. b) Bereken de lengle van de koorde die de cirkel van de x1-as afsnijdt.
9p. c) Een lijn i gaat door de oorsprong en raakt aan de cirkei. De Lilnen m en n staÍul

loodrecht op I en raken ook aan de cirkel . Stel vergelijkingen op van l, m en n.

Alpfrlsl_ Een doos bevat 125 fiches die alleen wat betreft de kleur verschilien. Er à1n25 zwute
fiches en 100 witte.

4p a) Iemand pakt aselect een fiche Bereken de kans dat dit fiche wit is.
b) Iemand pal:t een fiche, legt dit apart en pakt daama weer een fiche.

ap i) Bereken de kans dat beide fiches wit ajn.
4p 2) Bereken de kans dat beide fiches dezelfde klzur hebben.
ap 3) Bereken de kans dat het rw'eede fiche wit is.

Opgave 8. Archeologen vinden een urn die 60 zilveren en 20 gouden munten bevat
4p a) Eén van hen pakt aselect een munt, legt die temg en pakt weer een munt Bereken de

kans dat hij rweemaal een gouden munt pak1.
4p b) temand pakt nvee munten tegelryk. Bereken de kans dat hij een gouden sÍl een zlveren

munt paKl.
5p. c) Een dief steelt een aa-qtal munten De helft van de gestolen munten is van goud en de

andere helft is van zilveÍ Na de drefstal is de kans dat iemand die een munt oal-t een
I

gouden munt treft geii;k aan 1 . Bereken hoeveel munten er gestolen ajn
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Opgave 3
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Opeave 4
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Gegeven zijn de tuncties flx) : trj 
en g(x): 6x - 1

a) Bepaal van beide fr".ti.t'het domein en de ioordinaten van de snijpunten v'an de

grafiek met de x-as en de Y-as .:,-
b) Bereken de coordinaten van het snijpunt van de rwee grafieken'

.í Í.t* f"ide grafieken in één assenstelsel.

2x-4
Gegeven z4n defuncties f(x) : 

f 
en g(x) :2 - x'

a)Bepaalvanfhetdomein,desni jpuntenVandegraf iekmetdebeideassenende
as'mPtolen 'in assenstelsei'

b) rltón de grafieken van f en g m ee

c) Bereken O. .ooritu*n uun de"srujpunten van de twee grafieken'

d) Teken in een apart,e.tiguur de grafiek van de functie y : | 
# 

|

Los op in !4: a) ?9f5:=]I_.
b) 2cos2x=3sinx'1

Van vierhoek ABCD is gegeven: AR : 3'45 '  
BC = 4'35 '  CD = 5'27 '

AD:5,91 en diagonaal  AC = 4'88'

Bereken de vier no.tï uun,ri.rt,o.k ABCD en de lengte van diagonaal BD

'Opgave 5i)
t----'

' t " '

-1n'-

Gegeven zi jn de punten P(3'11) '  Q(1,5'3)

a) Stel een vectorvoorstelling op van de lijn
en R(10,15).

PQ en toon aan dat deze lijn door
^/-)

,l lïii# #.1;"k?Ïel'ng op van rijn oR en toon aan dat oR loodrecht sraat op

.l Ë:f,*, de coórdinaten van het snijpunt van de lijnen oR en pQ en bereken de

- 
afsiand van O tot lijn PQ'

Gegeven is de cirkel met l'ergelijking .xt2 
+ xz2 + 4xr - 4x7 - 92 = 0

a) B"epaal middelpunt en straal van de cirkel'

b) Stel een vergelijting op van de raaklijn in het punt A(6'-4)'

c) Stelvergelijking*^lp ïr" ae raaklijnln die door het punt B(3,-8) gaan

Tijdens een lietïadigheidsfeest worden 50 balletjes, genummerd vam 1 tot en met

50, in een trommei f.Juun. Als.er een b.alletje uit de trommel r'vordt genomen

1r/aarop een vijiloui staat 
"vordt 

een prijs uitgekeerd- 
r

Er worden zonder;;;ggi;g na elkaár twei balletles uit de trommei genomen

a) Bereken de kans aati,J rret eerste balletje een prijs wordt uitgekeerd'

b) Bereken de kans;;; ;;l t .i ..ru. uuu.q. geen pnjs wordt uitgekeerd en brj het

rweede balletje wel.

Bij een nieuwe trekking worden er, weer zonder teruglegging' drie balletjes uit de

trommel genomen' 
r - ujr _^-n -.o- áe í l  " iwordt uitgekeerd.

c) Bereká de kans dat bry ge€n van de drie balleqes 
":-qlll:

d) Bereken de kans dar br.1 minstens één van de drie eeripnjs wordt uitgekeerd'
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