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Dit examen bestaat uit in totaal 8 vraagstukken"
Achter ieder vraagstuk staat het aantal maximaal te behalen punten vermeld" (totaal 100

punten)

t-óps*. 1
Gegeven de functie f: f (x) = ax' + bx + 5

Bereken a en b zodantgdat de graÍiek van fhet punt (1,6) als top heeft' 6 punten
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2 punten
7 punten
6 punten

a)
b)
c)

-2x+2
Gegeven de functies g: g(x) = t 

"x-)

en h: h(x) = -x -2

Bepaal de asymptoten van de grafiek van g.
Bereken de snijpunten van de grafieken van g en h.
Teken de grafieken van g en h in één assenstelsel.

J

a)

b)
s)

Geseven de functies k:

en m: m\x) = -zx + I

Bepaal het domein van k.
Bereken het snijpunt van de grafieken van k en m.

Teken de grafieken van k en m in één assenstelsel'

2 punten
7 punten
4 punten

k(x) = JQx+2)

m(x) = -2x +10



Opgave 4

Los de volgende vergelijking op in het interval l0,2nl

)  a la2sin 'a+342sin d*2=0 7 punten

Opgave 5

Zie de fizuur hiernaast
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Toon aan dat AC:2'16. 
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a)
b) Toon aan dat AD:3+3r/6

Bereken CD op 2 decimalen nauwkeurig.

4 punten
8 punten
5 punten

ave 6 r t . . [ .  j í  , i i

In een orthonormaal assenstelsel zijn gegeven'de punten P(-1,-4) en Q(3,-2)

Bereken hoek Q in driehoek O['Q, \ 5 punten
Bepaal een vectorvoorstelling van de lijn I door P en Q en bereken de coórdinaten
van het snijpunt van deze lijn I met de x-as. 5 punten

c) Bepaal een vectorvoorstelling van de lijn m cloor Q en loodrecht op de lijn l. 2 pt

d) Bepaal een vergelijking van de cirkel Cl met als middelpunt punt Q die gaat door
punt P. 4 Punten

e) Gegeven<lecirkel  C2: x2 +y2 -6x+4y-7=0 endel i jnn:2x*y-4=0.

a)
b)

Bereken de snijpunten van de cirkel C2 met hjn n. 5 punten



I Opgave 7

In een aquariumbevinden zíchde volgende vissen:
5 rode vissen
6 witte vissen

en 9 gele vissen
Marianne pakt met een schepnet willekeurig twee vissen uit het aquarium.

Bereken de kans dat zij :

a) twee vissen van verschillende kleur pakt. 5 punten

b) tenminste één gele vis pakt. 5 punten

Alle vissen zittennog in het aquarium . Marianne pakt er nu willekeurig drie'

c) Bereken de kans dat ze drie rode vissen pakt. 5 punten

I Opgave 8 t

ln een tas zitten 7 rode en 9 groene ballen.
Henk pakt willekeurig één bal uit de tas.

a) Wat is de kans dat hij een groene bal pakt. 2 punten

Henk doet de bal terug in de tas en voegt er x rode ballen aan toe.

De kans op een groen bal is nu %

b) Bereken het aantal toegevoegde rode ballen x 4 punten

That's all folks!


