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opguve r. Gegeven is de functie f met ars functievoorschrift: g_6crcto*1

Í(x)=-x '+6x*5

3p a) Berekende top van de parabool en geef de vergerijking van desymmetrieas.

4p b) Bereken de snijpunten van de grafiek van f met de beide assen.
Verder ook gegeven de functie g met als functievoorschrift:

g(x) = x -l

6p c) Bereken de snijpunten van de grafieken van f en g.

4p d) Teken de grafieken van fen g in eén assensterser.

2p e) Los op met behulp van de grafiek: - x, + 6x - 5à x - l

Opgave 2. Gegeven zijn defuncties f en g: i:4:clni:n

-f (x) =+ s@) = -x +2r+3

lp a) Geef het domein van f

3p b) Geef de vergelijkingen van de asymptoten van f

3p c) Bereken de snijpunten van f met de beide assen.

6p d) Bereken de snijpunt en vande grafieken van f en g.

jl."r?,r.,:"utn de grafiek van f, de beide asymptoten en de grafiek van g in een
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Opgwe j. Los de volgende vergelijking op:

8p Zsinz a- 3JI sin a * 2 = 0 met 0o

nÊ,* te t e ho.rc"ïetett)
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Opguve4.ziedefiguurhiernaast'BC:li-cnr"AC=5cmenhoekACB:3Oo'

4p a) Bereken de lengte van het lijnstuk AB'(antwoord:8'l cm)

8p b) ICBD =70o
Bereken de lengf van het lijnstuk BD'(antwoord: 6' l cm)

5p c) Bereken de lengte van het lijnstuk AD

Opgne S. Gegeven zijn de beide lijnen I en m met vectorvoorstelling: {it'f-tr;ir'r\

' H = [-,').'[l *''(;)= [';. "[jJ
3p a) Toon aan dat punt A(3,3) zowelop I als op m ligÍ'

3p b) Bereken de hoek tussen de,lijnen I en m'

2p c) Geef de x;Jrtnu;i ál;nir p die gaat door het puntB(7,0) en loodrecht

staat op l.

6p d) Bereken de afstand van punt B(7'0) tot lijn I'

Opgave 6. Gegeven is de cirkel C met middelpunt *'I''l' en straal =+"1íó

a) Geef de vergelijking van cirkel C'

b) Toon aan dat punt T(-1,3) op de cirkel ligt'

c)Bepaaldevergel i jk ingvanderaakl i jnqaandecirkel inpuntT(- l '3) .
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Op een boerderij bevinden zich grote en kleine saÍtze\kippen en

3p a) Maak de volgende tabel af;

1

groot klein totaal
Ganzen 20 30
Kippen 30 20
Kalkoenen l0
totaal 100
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Bereken nu de kans op de volgende gebeurtenissen:

3p b) Een toevallig uitgekozen dier is
i) een kalkoen
ii) een groot dier
iii) een kleine gans

:l Kies willekeurig een kip uit.wat is de kans dat dezekip krein is?d) Kies witlekeurig een kràin dier uit.wat i, á. dJ;;ï.r r.n gans is?
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opgm'e E. rn twee urveroppen, A en B, bevindt zich eerd.
Envelop A bevat 3 bankbiljetten van,lQo€"en 2 bankbiljetten van 2oo €,.Envelop B bevat 2bankbiljetten van ióo c .n + uuntUiryrtt"n uun 200 e.uit beide enveloppen wordt wilekeurig één bankbilio Ë.no-"i.-

Bereken de kans dat het totaalbedragvan de beide biljetten samen

4p a) precies 300 € bedraagt. 
í

4p b) Minstens 300 € bedraagt.
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