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Dit examen bestaat uit 7 vraagstukken, verdeeld over 3 pagina's.
In totaal zijn 100 punten te behalen.

Opgave I

Gegeven de functie Í(x) = -xt - 4x + 5

3 pt a) Bereken de coórdinaten van de top van de grafiek van f.
3 pt b) Bereken, indien mogelijk, de snijpunten van de grafiek van f met de beide assen.
4 pt c) Ook gegeven de lijn met vergelijking: y:x+9 Bereken de snijpunten van de

grafieken van f en de lijn.
a pt d) Teken de grafieken van fen g in één assenstelsel.

Opgave 2

Gegeven de functies : -f (x) = * * 
!x+3

En S@) -- 2x +5

4 pt..a) Geef de asymptoten van de grafiek van f
a pt b) Bereken de snijpunten van de grafiek van f met de x-as en de y-as.
4 pt c) Bereken de snijpunten van de grafieken van f en g.
a pt d) Teken de grafieken van fen g in één assenstelsel.

Opgave 3

Los de volgende vergelijking op in fO,Zrl :

9 pt  2cost x+Jís in x-2=0



' Opgave 4 (vectormeetkunde)

Gegeven de volgende 4 punten : A(-1,-l); B(7,5); C(3,7) D(0,6)

3 pt a) Toon aan dat hoek ACB een rechte hoek is
a pt b) Toon aan dat hoek DAB:hoek DBA
5 pt c) Bepaal de vergelijking van de cirkel met middellijn (:diameter) AB
5 pt d) Toon aan dat de lijn l, die loodrecht staat op de middellijn AB en gaat door het punt D,

AB in haar middelpunt snijdt.

Opgave 5

Gegeven de vierhoek ABCD , waarin de diagonalen AC en BD loodrecht op elkaar staan en
elkaar snijden in het punt S. Verder is gegeven dat DS:CS.
Ook gegeven dat hoek CDA:1050 , hoek DAB:900 en AB:32{3

5 pt a) Toon aan dat DB:64 en dat AC:16(l+{3)
5 pt b) Laat zien dat de lengte van BC ongeveer 50,6 is.
5 pt c) Bereken hoek ABC in twee decimalen nauwkeurig

' Opgave 6

Gegeven de lijn I met vectorvoorstellin, f 'l = |.1] . rí 
t.l

- \v ) \2) [- 4.r

En het punt A(13,12).

3 pt a) Toon aan dat punt A niet op lijn I ligt.
a pt b) Geef een vectorvoorstelling van de lijn m die gaat door punt A en loodrecht staat op

lijn l.
4 pt c) Bereken het snijpunt van de lijnen I en m.
a pt d) Bereken de afstand van punt A tot lijn l.


