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Uestaat uit totaal 7 vraagstukken'
Na iedere waagstuk staat het aantar maximaar te beharen punten vermeld. ( totaal 100 punten)

Uso della calcolatriee è autorizzato

ve 1 Wortels
---Gegeven is de functie f (x) = ''!3 + lac met

q
a. De grafiek van /(r) gaat door P (-2,2)

(3 pnt)
Bereken ,t.

1
Voor de volgende opgaven gaan we er van uit dat k = -t

Bepaal van f het domein

Bepaal de sn'lipunten van de grafiek met de x-as (punt A) en

met de y-as( Punt B).
Teken de grafiek van f (x) onder andere gebruikmakend van

de gevonden Punten van oPgave b '

r-
Del ' r jn l :  x *  4y -6:0sni jdtdegraf iekvanf(x) :  Jt  

- ;x

in twee punten.

Bepaal de coórdinaten van de sn'ljpunten van de twee grafieken en laat zien dat de

snijpunten overeenkomen met dseerder genoemde punten A en P' (4 pnt)

Teken de grafiek van l: x * 4y - 6 = 0 in de figuur van opgave d' (2 pnt)

b.

c.

d.

(1 pnt)

(3 pnt)

(3 pnt)

e.

f.

- ' ' zx+h 
met h e ? in een rechthoekig assenstelsel

Gegeven zijn de functie Ï lxl = 
Tz

a. Bepaal van f het domein
b. De grafiek ian f (x) gaat door het punt P(0'-1)' Bereken h'

(1 pnt)
(3 pnt)



Voor de volgende opgaven gaan we er van uit dat h = 3.

c. Laat zien dat de functie f (x) --# ook geschreven kan worden

(3 pnt)alsf(x) :2+*

d Bereken van f de coórdinaten van het snijpunt van de

grafiek met de x-as (1 pnt)

e Geef van elke asymptoot van de grafiek van f de formule, laat ook

zien hoe je aan deze formule komt, en bepaal het symmetriepunt

van de grafiek van f (2pnt)

f. Teken de grafiek van /(x), inclusief de asymptoten. (3 pnt)

g. Teken in een aparte figuur de grafiek van f (x): 
lïil (3 pnt)

3 Goniometrische

Los de volgende goniometrische vergelijkingen op , waarbij 0 < s < 2n

à. tanÀq, = /5 (4 pnt)

b.4cosza-3:O (4pnt)

c.Zsinza+cosa=L (5pnt)

f n een rechthoekig assenstelsel zijn de volgende vectoren gegeven: d = oÀ ,È = oÉ en E = Oe
Met d = (á), d = (ï) "n 

e= (l)

a. Bereken het inproduct van (A -Ê). (d - á) . Bereken ook meteen hoek ABC in gehele
graden nauwkeurig. (6 pnt)

b. Als ABCD een parallellogram is , geef dan de kentallen
van de vector á =fr. (3 pnt)



@í5,1 S; en twee lijnen met vectorvoorstelling

,  (x:ZÀ (r :P -rD, ' t; :-; êÍr m:U: fi met rentt €fl ' 
.

a. Bepaal de grootte van de hoek tussen de lijnen I mm (3 pnt)

b. Geef de vergelijking van de cirkel F met middelpunt o(0,0),

ê die gaat doorA. (3 Pnt)
Ct c. Bepaal de vergelijking van de raakliin n aan de cirkel F in het punt A (4 pnt)

d. Bepaalde coórdinaten van de sniipunten B en C.

B is het snijpunt van n en I en C is het snijpunt van n €n m. (4 pnt)

e. Wat voor soort driehoek is Ár{aC. Toon dit aan met een bewijs

of berekening (2 Pnt)

Koef, Perez en Stam spelen voetbal bijAzzatecalcio. Helaas worden zii er vaak uitgestuurd, mel
een rode kaart , wegens grof spel of beledigên van de scheidsrechter.

I\ De afgelopen twee jaar zijn de gegevens bijgehouden en kan men zeggen dat

- De kans dat Koef eruit wordt gestuurd is I

- De kans dat Perezeruit wordt gestuurd is I

- De kans dat Stam eruit wordt gestuurd is I

Bereken de kans dat tijdens een bepaalde wedstrijd

a. Alle drie de spelers er niet worden uitgestuurd-
b. Alleen Koef eruit wordt gestuurd.
c. Tenminste één van de drie spelers eruit wordt gestuurd.
d. Precies twee van de drie spelers eruit worden gestuurd.

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


