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DI VARESE 2. SEMESTRE

MATERIA: MATEMATICA A 6 PERiODI

CLASSE: 5NB

Opgave 1. Gegeven zljn de functies f $) = -x' + 4x +1

en g(x)=-Í*5

1p'a.BerekendecoÓrdinatenVandetopvandeparabool .
5p. b. Bereken de coÓrdinaten van de snijpunten van de grafieken van f en g'

4;. c. Teken de grafieken van f en g in eén figuur'

opgave 2. Gegeven Í".u@) = 
ï#

1p. a. i. Bepaal het domein van f ".u '

5p. i i .Berekendewaardenvanaenbzó,datdel i jnx=_leenasymptoot,en
het punt P(-3,f)"""punt van de gra{iek van fo,u ts'

Gegeven nu de functies f (') = 
# "" 

g(x) = 4x + 5 '

3p. b. i. Bepaal de vergelijkingen van de asymptoten van f'

5;. ii. BËreken de cóordinaten van de snijpunten van f en g.

4p. iii. Teken de grafieken van f en g in één figuur'

Opgave 3. Gegeven zijn de functies .f (x) = 
"lít 1 en g(x) = 2x - 4 '

2p. a. BePaal het domein van t'

6p. b. Bereken de coÓrdinaten van de snijpunten van de grafieken van fen g'

4p. c. Teken de grafieken van fen g in een figuur'

Opgave 4. Los de volgende vergelijking op in lO,Zo) i

6p.  2sin2x+5cosx+5=0

opgave 5' Gegeven is de driehoekABC metBC:12, AC:5 en y - 30o. 6l '  .- , . ,

4p. a. Bereken de lengte van lijnstuk AB'

4p b. Op de lijn AC fevindt zich het punt D zo, dat A li5 tussen C en D en

ICBD =70o. Bereken de lengte van de zijde BD van de driehoek DBC'

5p. c. Bereken de lengte van het lijnstuk AD'



Opgave 6. Gegeven zijn: 
\

í:) ^ í- r)Del i jn I  metvectorvoorstel l ing l  .  x=i ,  
lu l1 .  I-  

[2)  \4)

De cirkel c met vergelijkin g c '. x' + yt + 4x -l2y -I29 = 0 .

Het punt D(-2,6).

2p. a. Geef een vergelijking van lijn l-
2p. b. Bereken het snijpunt A van lijn I met de y-as.

3p. c. Bepaal het middelpunt M en de straal r van cirkel c.
4p d. Bereken de afstand van punt D tot de lijn l, zonder gebruik te maken van de

formule.
4p. e. Bepaal de grootte van de hoek tussen lijn I en de lijn m door de Oorsprong en

punt D.
4p. f. Toon aan dat punt E(10,11) op de cirkel ligt.

Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de cirkel in punt E.

Opgave 7. In een vijver bevinden zich60 vissen: 20 forellen en 40 karpers.

3p. a. Bastiaan yangÍ. een vis, werpt deze terug in de vijver en vangÍ opnieuw een

vis. Bereken de kans dat hij twee lorellen gevangen heeft.
4p. b. Dezelfcle 60 vissen bevinden zich nog in de vijver. Roberto vangt

achtereenvolgens drie vissen zonder ze terug te gooien. Bereken de kans dat

hij minstens een karPer vangl.
4p. c. Een andere vijver bevat 24 forellen en een onbekend aantal karpers. Bekend is

dat de kans om een karper te vangen 5/8 is. Bereken het aantal vissen in de

vijver.

Opgave 8. In een tas zitten een aantal knoften wol 2 groene en 4 rode knotten.
Iemand trekÍ aselect een knot en noteert de kleur.
Hij doet de knot terug in de tas en voegt een knot van dezelfcle kleur toe.

Vervolgens haalt hij een tweede knot uit de tas.
Bereken de kans dat.

3p. a. Hij twee rode knotten trekt.
4p. b. Hij rwee knotten van verschillende kleur trekt.
4p. c. De tweede knot rood is.


