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DATUM: LL juni 2004 ('s morgens)

DUUR VAN HET EXAMEN: 4 uur

TOEGES TANE HULPMIDDELEN :

- formuleboekje voor de Europese scholen

- zakrekenmachine die niet graÍisch en niet programmeerbaar is

BUZONDERE OPMERKINGBN:
o Kruis op het bijgeleverde formulier de gekozen keuzevragen aan.

r Beantwoord elke opgave op een apart vel van het examenpapier.
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De functie / is gegeven door

f  (x)=5x - x '  '

Ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxy F de grafiek van /.

a) Toon aan dat F een ffiheeft en bereken de
coórdinaten van dat punt.
Bereken de nulwaarden van/.
Teken F.

b) Op F ligt een punt waarin de raaklijn aan F evenwijdíg loopt aan de lijn
door

de oorsprong van het assenstelsel en het punt P(+, f(+)).
Stel een vergelijking op van deze raaklijn.

c) V is het vlakdeel ingesloten door F , de x-as en de lijnen met vergelijking
.r=0 en x=a tmet 0 <a<5.
Bereken c in het geval dat de lijn door de oorsprong en het punt Q met
coórdinaten ( a , f (a)) het vlakdeel V verdeelt in twee stukken met
gelijke oppervlakte.

VERPLICHTE OPGAVE 1. ANALYSE BI.Z 1 van 1

4 punten

4 punten

4 punten
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PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 2. ANALYSE BLZ 1 van 1

5 punten

3 punten

4 punten

Men bestudeert de groeilengte van forellen in een viskwekerij.
Men heeft gevonden dat de lengte y(t) van een forel, uitgedrukt in cm, een functie
is van zijn leeftijd r, uitgedrukt in maanden, die voldoet aan de volgende
differentiaalvergelij kin g :

g9=30-v.
dt

Op het moment / = 0, wanneer de forel uit zijn eitje kruipt, is zijn lengte L,0 cm.

a) Stel een formule op voor y(r).

b) Bereken de lengte van een forel die 10 maanden oud is.

c) Bereken de leeftijd van een forel die 25 cm lang is.
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PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 3. MEETKUNDE BI-Z 1 van 1

2 punten

4 punten

7 punten

In de ruimte is ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxyz gegeven de
kubus ABCDA'B'C'D', met ribbenlengte 1, zoals in de figuur hieronder is
getekend.

a)

b)

c)

Bereken de coórdinaten van de punten Á,

Stel parametervergelijkingen op voor elk

Bereken de afstand van de lijnen BD en

B, C, D, A" B" C' EN D"

van de lijnen BD en AC'

AC"
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\MISKUNDE 5 PERIODEI{

PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 4. KANSREKENING BLZ1 van 1

3 punten

3 punten

3 punten

4 punten

a) Men weet dat in een doos met L2 golfballen er 3 een afwijking hebben.
Iemand neemt uit deze doos op willekeurige wijze 4 ballen.
Bereken de kans dat bij deze 4 ballen er ten hoogste 1 een afwijking heeft.

Men heeft gevonden dat 87o van de voor de spelers beschikbare ballen een
afwijking heeft.

b) Bereken de kans dat in een doos met 12 van deze ballen ten minste 10 ballen
geen afwijking hebben.

c) Alle ballen die in een golftoernooi gebruikt worden, worden vooraf
gecontroleerd. Deze controle is echter niet feilloos. Het blijkt dat 47o van de
ballen zonder afwijking ten onrechte wordt afgekeurd en dat van de ballen
met afwijking slechts 977o wordt afgekeurd bij deze controle.
i) Bereken de kans dat gedurende deze controle een bal op dejuiste

wijze beoordeeld wordt.
ii) Men weet dat een zekere bal is afgekeurd in deze controle.

Bereken de kans dat deze bal ook werkelijk een afwijking heeft.
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De functie / is gegeven door

I
13-* '  

voorx(1

/(') = j

12 voorx>l
lax

a)

b)

Bereken de mogelijke waarden van a waarvoor de functie / continu is.

Bereken de mogelijke waarden van a, waarvoor de functie / differentieerbaar
is.

We nemen in het vervolg aan dat a = l.

c) Bereken de inhoud van het omwentelingslichaam dat ontstaat door
de grafiek van f te wentelen om de x-as tussen de lijnen x = -I en x =3.

Verder is de functie I gegeven door g(x) = (Í - 3) e" .

d) Onderzoek de functie g : eventuele asymptoten, stijgen en dalen, eventuele
extrema en eventuele buigpunten.

e) Teken de grafieken van f en I ten opzichte van eenzelfde orthonormaal
assenstelsel Oxv .

f) Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafiek
valrrf ,degrafiekvan I endeli jnen x =0 en x =3.

KEUZEVRAAG I. ANALYSE tsLZ 1 van 1

3 punten

3 punten

4 punten

7 punten

3 punten

5 punten
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\ilISKT]NDE 5 PERIODEN
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PUNTEN KEUZEVRAAGII. KANSREKENING BLZ 1 van 1

4 punten
4 punten

4 punten
4 punten

4 punten

5 punten

a) In een zekere bank maken bewakers verscheidene inspectieronden om het
gebouw te beschermen. De tijd die nodig is voor zo'n ronde is normaal
verdeeld met een gemiddelde van 3,6 minuten en een standaarddeviatie van
0,7 minuten. Als een ronde langer dan 5 minuten duurt wordt de
controlekamer automatisch gewaarschuwd.
i) Bereken de kans dat een ronde langer dan 5 minuten duurt.
ii) Een bewaker maakt iedere nacht 10 ronden. Bereken de kans dat ten

minste 9 daarvan minder dan 5 minuten duren.

b) Het bewakingsteam bestaat uit 5 mannen en 3 vrouwen. Voor een dienst op
oudejaarsavond worden aselect 3 bewakers gekozen.
i) Bereken de kans dat er 2 mannen en 1 vrouw worden gekozen.
ii) Bereken de kans dat een zekerc bewaker twee jaar achter elkaar dienst

heeft op oudejaarsavond, als het bewakingsteam niet verandert.

c) In een andere bank zijn verborgen sensoren geplaatst om de kluis te
bewaken.Men moet 5 van deze sensoren passeren om de kluis te
bereiken. De kans dat het alarm afgaat als iemand zo'n sensor passeert is
0,45.

i) Toon aan dat de kans dat het alarm minstens één keer afgaat als men de
5 sensoren passeert ongeveer gelijk is aan 0,95.

ii) De directie van de bank wil deze kans verhogen tot ten minste 0,995.
Er bestaan twee strategieën om dit doel te bereiken:
- meer sensoren plaatsen met een detectiekans van 0,45;

dit kost € 5000 voorelke extra sensor.
of
- enkele sensoren erbij plaatsen van een nieuw type met een detectiekans

van 0,80; dit kost € 6000 voor elke nieuwe geplaatste sensor.
Bereken de minimale kosten waarmee men de wens van de directie kan
realiseren, als één van beide strategieën wordt gebruikt.
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PUNTEN KEUZEVRAAG III. MEETKUNDE BLZ1 van 1

5 punten

5 punten

5 punten

3 punten

7 punten

In de ruimte is ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oryz gegeven :

het vlak o met vergelijking x +y - z =O en
het punt P metcoórdinaten (-9, 3, 6).

a) Stel een vergelijking op van het vlak p door P dat evenwijdig is aan cx.

b) Bol y gaat door P en raak t vlak o in P' en raakt vlak p.

i) Toon aan dat P' het punt (-5, 7 ,2) is.

ii) Bereken van bol y de coórdinaten van het middelpunt, bereken de straal
en

stel een vergelijking op van y.

c) Stel een vergelijking op van de bol Y' die symmetrisch ligt met y ten opzichte
van het punt (-5, 5, 0) .

d)'We beschouwen nu depunten Q (s,t, 0 ), gelegen in cr : x + y - z=0.
Bereken de coórdinaten van de twee punten Q waarvoor de oppervlakte van
de driehoek PP'Qgelijk is aan 4J6 .


