
SCUOLA EUROPEA AI{1\O SCOLASTICO }OOONOAI

DI VARESE 20 SEMESTRE

MATENA: MATEMATICA A 6 PER]ODI
CLASSE: 5l''lB

opgave 1 Gegeven zíindetuncties f(x)=+ 9^ 
* a,  x_2 *T-4_*

en g(r)  - -x+5

a. Bepaal de vergelijkingen van de asymptoten van f

b. Bereken de coórdinaten var] de snijpunten van f en g

c. Teken de grafieken van f en g in een figuur'

Opgave 2 Gegeven zijn de functies -f (x) = J1x + 6
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Opgave 3

7p

en g(x) =3x-I

a. Bepaal het domein van f.

b. Bereken de coórdinaien van de snijpunten van f en g

c. Teken de grafieken van f en g in éen figuur'

Los de volgende vergelijking oP

* 2sin xcosx - Jï.ort = 0 , waarbij Oocx<1800

Opgave 4 Zie de figuur hiernaast -\,-a-k-.*'

a. Bereken AC

b. Bereken,AD
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Bereken de lenste van liinstuk CD in twee decimalen



opgave5lneenrechthoekigassenstelselz i jngegevende., 'o lgendepunten:

A(2.  -5)  en B(6,  -3)

5pa.Berekenindr iehoekABO,waarbi jOisdeOorsprong'hoekB

5ob.Geefeenvectoryoorstel l ingvandel i jn ldoordepuntenAenBen' bereken het snijPunt met de x-as'

5oc.GeefeenVectoÍvoorstel l ingvandel i jnnr,diegaatdoorhetpuntBen' loodrecht staat oP lijn 1'

Opgave 6 Gegeven de cirkel C: x2+y2t 2x-6y:15

4p Bepaal het middelpunt en de straal van deze cirkel'

2p Toon aan dat punt E(2, -1) op de cirkel ligt

4oBepaaldevectorvoorstel l ingvanderaakl i jnaandecirkel inpuntE.

Opgave 7 . In een bepaalde klas zitten 22leerlingen'
' 

2 Nederlanders
12 ltalianen
8 Duitsers

a. Op een dag z4ntwee ieerlingen ziek'Bereken de kans dat

4p i he1 1 Nederlander en 1 Italiaan z9n'

,lp ii. Er tenminste éen Duitser bij is

b. Op en andere dagzljner 3 leerlingen ziek Bereken de kans dat

6p 1. het 1 lrlederlander' 1 Italiaan en 1 Duitser zijn'

6p ii. Er precies twee Duitsers bij zijn'
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