
SCUOLA EUROPEA ANNO SCOLASTICO 200612007
DI VARESE 2O SEMESTRE

MATERA: MATEMATICA A 6 PENODI
CItISSE: 51,{B

mercoledi: 06/06/20A7 A8.40-10.55
Professore: De Kroon

Dit examen bestaat uit in totaal 7 vraagstukken..
Achter ieder vraagstuk staat het aantal maximaal te behalen punten vermeld. (totaal 100
punten)

Opgave I

Gegevenisdefunct ie í (x)  =-x '  +bx+c x eF,,  b,c eE

De top van de grafiek van f is het punt (4,9).

a. Bereken de onbekenden b en c. 4 pt

b. Gegeven is nu de functie f (x) = -x' + 8x - 7 .
Bereken de snijpunten van de grafiek van f met de beide coórdinaatassen. 4 pt

c. Gegeven is ook de functie g(x) = -2x +9 .
Bereken de snijpunten van de grafieken van f en g. 4 pt

d. Teken de grafieken van fen g in één assenstelsel. 4 pt
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l Upsave Z

Gegeven zijn de functies f en g met de volgende vergelijkingen:

í (x)="1-x+4 en g(x)= -x-2

a. Bepaal het domein van f.

/

b. Bereken de snijpunten van de grafieken van f en g.

c. Teken de grafieken van fen g in één assenstelsel.
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6pt

5pt

4pt

6pt

I Opsave 3 I

Los de beide volgende vergelijkingen op voor 0o I a < 360'

I
a. ' . lZcosl : -s)+l=0.

b. 2cos2 a -sinrz =l
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Zie de hguur hiemaast:

c

Verder is gegeven dat BD: 7, DC:10, ZADC = 60' en /-ABD =90"

Bovendien is het lijnstuk BD bissectrice (deelltjn) van IADC

a) Bereken in twee decimalen de onbekende zijden en de omtrek van de vierhoek
ABCD.

b) M is het midden van lijnstuk BD. Bereken de lengte van het lijnstuk AM en de
grootte van de hoekIBAM

c) Bepaal de grootte van IDBC.
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[n een assenstelsel zijn gegeven de punten A(2,-4), 8(6,-l) en de oorsprong O(0,0),

a. Bereken lB in driehoek ABO. 5 ot

b. Geef een vectoloorstelling van de lijn I door A en B en bereken het snijpunt van

d.

lijn I rnet de x-as.

Lijn rn gaat door het punt B en staat loodrecht op de Iijn L
Stel een vectorvoorstelling op van de lijn m,

Bepaal de afstand van punt C(-5,-3) tot de lijn m.

zD=6o"
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