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PUNTENVERPLICHTE OPGAVE 1. ANALYSE BLZ 1 van 1

6 punten

2 punten

4 punten

De functie / is gegeven door:
x '  t3x t3

. l  \n)=- .
x*I

Merk op dat /(x) ook geschreven kan worden door l'(x) = x * 2* --!-..  
x-r l

Ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxy is F de grafiek van f .

a) Onderzoek/: domein (definitieverzameling), vergelijkingen van de
asyrnptoten, stijgen en dalen vanf en de coórdinaten van de extremen.

b) (i) Teken F.

(ii) Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door F , de x-as en
de lijnen met vergelijkingx = 0 en x = 4.
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EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO5

PERIODEN

PUNTENVERPLICHTE OPGAVE 2, ANALYSE BLZ 1 van 1

6 punten

4 punten

2 punten

Men beschouwt de positieve functies/waarvan de grafiek bepaald wordt door
de vergelijking y = flx) zodanig dat:

d!  -  
- !  

^  met;r>- l .
lY (1+ x) '

a) Bereken de algemene oplossing van deze differentiaal vergelijking.

b) (i) Stel een functievoorschrift op voor de functie/, waarvan de grafiek F
door het punt (0, e) gaat.

(ii) Stel een vergelijking op van de horizontale asymptoot van F.
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PUNTEN VERPLICHTE OPGAVE 3. MEETKUNDE BLZ 1 van 1

6 punten

5 punten
2 punten

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

het punt P met coórdinaten (0,I,2) en

de lijnen h en Iz, gegeven door de volgende parametervergelijkingen:

waarbij / e

waarbij z e IR.

? , /  lx  
=3+2t

\ ./" 1:=::"Xl
, /  

!  
lx  

=|+l lu

h ïï - o,lrr==r*::

Y

a)

b)

Onderzoek de onderlinge ligging van de lijnen /,L"Lóv"bbLL "t"'{2 

/ T_*f
(i) Toon aan dat de afstand van het punt P tot de lijn ír gelijk is aafr J" .l
(ii) Stel een vergelijking op van de bol met middelpunt P ,die dehjffiallt.
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EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO5

WISKUINDE 5 PERIODEN
.

PUNTENVERPLICHTE OPGAVE 4. KANSREKENING BLZI van 1

a

J

punten

punten

3 punten

4 punten

In een werkplaats houdt men zich bezig met de montage van identieke elektrische

l-schakelaars.
9574van de schakelaars functioneefi goed. ' e i
,A

a) De schakelaars worden ingepakt in dozen van20 stuks. Eén van
deze dozen wordt willekeurig gekozen. ,* ,

(i) Bereken de kans dat alle schakelaars uit deze doos goed functioneren.

(ii) Bereken de kans dat ten minste 18 schakelaars uit deze doos goed
functioneren.

b) De montage wordt uitgevoerd door twee werknemers A en B .
407o van de schakelaars is gemonteerd doorÁ.
60Vo van de schakelaars is gemonteerd door B.
907o van de doorA semonteerde schakelaars functioneert soed.

(i) Men kiest willekeurig een schakelaar uit de totale productie van deze
werkplaats. Een test uitgevoerd op deze schakelaar wijst uit dat deze
schakelaar niet goed werkt.
Bereken de kans dat deze schakelaar door Á semonteerd is.

(ii) Men weet dat een zekere schakelaar door B gemonteerd is.
Bereken de kans dat deze schakelaar correct functioneert.



EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO5

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTENKEUZEVRAAG I. ANALYSE BLZ 1 van 1

3 punten

4 punten

3 punten
3 punten

3 punten

3 punten

3 punten
3 punten

De functie / is gegeven door:

f (x)  =2e'  -e"* '
Ten opzichte van een ofthonormaal assenstelsel Ory is F de grafiek vanl

a) Bereken de coórdinaten van de snijpunten van F met de coórdinaat-assen.

b) Bereken de coórdinaten van de punten van F waarvoor de raaklijn aan F
evenwijdig is aan de lijn met vergelijking : 3x - 8y + 16 = 0.

c) (i) Bereken de coórdinaten van het buigpunt van F'.
(ii) Stel een vergelijking op van de raaklijn aan F in het buigpunt.

d) Voor elke reële tr is de functie I gegeven door: g@) = ) e'2' ' Í (x) .

G is de grafiek van I .
(i) Toon aan dat voor elke waarde van ) geldt dat F en G een

gemeenschappelijk punt P hebben met x-coórdinaatln 2 .
(ii) Bereken À in het geval dat F en G bovendien een gemeenschappelijke

raaklijn hebben in het punt P .

e) A is de oppervlakte van het vlakdeel begrensd door F, de coórdinaat-assen
en de lijn met vergelijking x = À met k <0.
Á wordt gewenteld om de x-as.
(i) Bereken de inhoud V(k) van het lichaam datzo ontstaat.

(ii) Bereken de exacte waarde van Jim V(Ë).
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EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO5

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTEN KEUZEVRAAGII.  KANSREKENING BLZ 1 van 1

4 punten
4 punten
4 punten

4 punten
4 punten

5 punten

De luchtvaartmaatschappij Xair organiseert elke dag een vlucht van Frankfurt
naar Londen.
De kans dat een vlucht naar Londen vertraagd is, is 0,05.

a) Bereken de kans dat in de loop van 30 vluchten naarLonden :
(i) geen enkele vlucht vertraagd is.
(ii) ten hoogste twee vluchten vertraagdzljn.
(iii) drie vluchten of meer vertraagd zijn.

b) De kans dat er klachten ingediend worden vooÍ een vertraagde vlucht van
Frankfurt naar Londen is 0,80.
De kans dat er klachten ingediend worden voor een niet vertraagde vlucht van
Frankfurt naar Londen is 0.30.

Bereken de kans dat:
(i) er klachten ingediend worden voor een willekeurig gekozen vlucht.
(ii) een vlucht vertraagd is, terwijl we weten dat er klachten ingediend zijn

voor deze vlucht.

c) Het vliegtuig, dat gebruikt wordt, heeft 180 plaatsen.
Xair wil alle plaatsen verkopen, maar doet niet aan 'overboeking', wat wil
zeggen dat ze niet meer dan 180 tickets per vlucht verkoopt.
Voor de vluchten waarvoor alle plaatsen verkocht zijn, komt het soms voor
dat verschillende personen ntet zljn op komen dagen bij het aan boord gaan.
Een goede schatting van het aantal passagiers dat wel aan boord gaat, is een
normale verdeling met een gemiddelde F:I77,5 en

een standaarddeviatie o =I,6.

Bereken de kans dat er ten minste vier plaatsen niet bezet ziin.
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EUROPEES BACCALAUREAAT 2OO5

WISKUNDE 5 PERIODEN

PUNTENKEUZEVRAAG III. MEETKUNDE BLZ 1 van 1

4 punten

3 punten

5 punten

4 punten

3 punten

6 punten

In de ruimte is ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel Oxyz gegeven :
de puntenÁ (0,  0,  2) ,  B (-1,  -2, l ) ,  C (2, I , l ) ,  D (4,0,  1)  en E (0,2,7).

a)

b)

(i) Stel een vergelijking op van het vlak n door de punten A, B en C .

(ii) Toon aan dat de lijn DE geen punten gemeen heeft met het vlak n .

(iii) Bereken de afstand tussen de lijnen AB en DE .

f  x =3-t

/ is de lijn met parametervergelijkingen: j ) : r waarbij r e IR.

|. .  = 4t

(i) Toon aan dat de lijnen I en DE een vlak cx bepalen, met vergelijking
x+5y-z-3=0.

(ii) Bereken de hoek tussen het vlak n en het vlak cr .

(iii) Bereken de coórdinaten van het middelpunt en de straal van elke bol die

het vlak n in het punt Á raakt en tegelijkertijd het vlak cx raakt.


