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@Twaagstukken'
Na iedere waagstuk staat het aurrt"tllloitnaal te behalen punten vermell,' ( totaal 100 punten)
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L Wortels
G.g"u"n is defunctie fkl. : 4 ax* b met a' b € Ê

t't 
". 

De grafiek van f(r) gaat door de punten P (1 ,1) en Q (-11 '5)'
Bereken a en b'

Gegeven is de funciie g(r) :

b.Bepaa|vanghetdomeinendesni ipuntenvandegraf iekmetdex.as
en de y-as.  

ls f  \ rvrrrerr  r  v '  Yv - . ' ï r - - - - - -

c. De fiin l'. Zy * x :3 sniidt de grafiek van g(Í) : {T4í in twee punten'

Bepaa|decoÓrdinatenvandesni ipuntenvandeleegraf ieken.(4pnt)
d. Teken Oe gratief 

""" ntt> "n 
u"n de liin I in één figuur, gebruikmakend

van de gevonden punten van opgave b en c' (3 pnt)

(3 pnt)

-Zx

Gegeven ziin de t,nai" f (-r) :# en g('ï) : 3t - l0'

Bepaa|vanfhetdomein,desni jpuntenvandegraÍ iekmetdebeide
assen en de asYmPtoten.
Bereken de coórdinaten van de snijpunten van de twee grafieken'

ieXen de grdieken van f en s in één figuur' 
r - _.

Teken in een aparte figuur de grafiek van f (t) : 
l=l

b.
c.

d.

(4 pnt)
(4 pnt)
(3 pnt)

(3 pnt)

SFíe g Goniometrischq vergeliiring
ijkingen oP ' 

waarbij 0 i 't :



?. COS([ :

b. 2 sinz c

j3 sin a
:3 cos a

(4 pnt)

(6 pnt)

Opgave 4 Driehoeken ---- =
Alle getallen in oe erond oP één

cijfer achter de komma'

Van de vierhoek ABCD (zie hieronder) is gêgeren

ÀË:aïD=6, Ac=10, Bi=7,75 en zÁgc: 1to"'

a. Bewiis dat zADC = 9oo
b. Bereken Oe Èngte van AB en de grgtg van hoek BAD'

c. Laat zien J"iÈó en AD niet evenwiidig-ziin'
á. Éàreren dáengte van de diagonaal BD

(3 pnt)
(6 pnt)
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(3 pnt)

/

7"'ó'-8

t /  , -

- { - . r

i".,

5 Cirkels
G"geven is de cirkel C: *Zx :Bende l i jn l :vt3"Y-
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a. Bepaal het middelpunt en^d9 straal van de cirkel

O. iobn aan dat het punt A(2,4) op de cirkel ligt'

c. Bereken oe cooiàinaten van'de snijpunten van de grafiek van

de cirkel C en de liin m: '{ - }r + 2 : A

d. Laat zien dat de lijÁ í een raaklijn is in het punt A'

e.Ste|eenverge| i jk ingopVaneenraak| i jnaanCevenwi jd igaani

0
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5 Vectormeetkunde

In een rechthoekig assenstelsel zijn de lijnen g enl gegeven met de volgende
vectorvoorstel lingen :

Líin s: (ï = (ï) . u()) en Líin,= (;) = (?) *'(lr) met p en t e R.

a) Bereken de coórdinaten van het snijpunt van de lijnen g enl.
b) Geef een vectorvoorstelling van de lijn m die door 8(2,6)

gaat en loodrecht staat op de lfin g.
c) Bereken de afstand van het punt B tot de ltjn g. 

r t

6 Kerken

Op een horizontale vlak staan twee kerken A en B aan verschillende kanten van een rivier.
Twee groepen leerlingen proberen de afstand tussen de kerken te schatten op verschillende
manieren.

a. Groep 1 klimt op de toren van A en meet dat de hoogte van de toren 35 meter is. Ze
meten ook de hoek die de top van toren A met de voet van toren B maakt. Deze is
ongeveer 22,3" . Bereken de afstand van A tot B met deze gegevens.
(Je weet dat CAIAB) (5 pnt)

b. Groep 2 meet eerst de afstand PQ= 25 meter en heeft verder nog de volgende
gegevens: a = 67", F - 48o,7 = 45o, 6 =73". Met deze resultaten berekenen ze
AQ = 66,25 meter en BQ =76,80meter .
i. Toon aan dat AQ en BQ juist zijn berekend.
ii. Bereken met deze gegevens de afstand AB.

(4pnt)

(a pnt)
(4 pnt)

(6 pnt)
(6 pnt)



7 Docenten

Op een schoolwerken zowel mannelijke als vrouwelijke docenten . Er zijn docenten met een
bril en docenten zonder bril. Er zijn 100 mannelijke docenten , waarvan er 50 een bril dragen.
Ook zijn er 30 vrouwelijke docenten met een bril. Er wordt willekeurig een docent
geselecteerd voor een inspectie.

X = de kans dat de geselecteerde docent een man is

Y= de kans dat de geselecteerde docent een bril draagt.

a. Vul onderstaande tabel in er van uitgaande dat er 60 vrowíelijke
docenten z$n zonder bril . t tl

Met brÍl Zonder bril

(3 pnt)

Totaal

{ Mannelijke docent

Vrouwelijke docent

Totaal

c. In plaats van 60 vrouwelijke docenten zijn er nu een onbekend aantal (x) vrouwelijke
docenten met een bril. Bereken, uitgedrukt in x, de kans dat de geselecteerde docent

b. Bereken de mogelijkheid dat de geselecteerde docent een
i. Man is.
ii. Een bril draagt.
iii. Man is of een bril draagt.
iv. Man is en een bril draagt.

i. Man is.
ii. Een bril draagt.
iii. Man is of een bril draagt.
iv. Man is en een brildraagt.

Bereken de waarde voor x zodat de toevalsvariabele X en Y
onafhankelijk van elkaar zijn.

(1 pnt)
(1 pnt)
(1 pnt)
(1 pnt)

(1 pnt)
(í pnt)
(1 pnt)
(1 pnt)

(6 pnt)
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