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Alle antwoorden moeten worden voorzien van een uitleg. Alleen een antwoord
is nooit genoeg. .

Opgave 1. Gegeven is de functie

f (x) =
√

4x + b b ∈ R

en zijn grafiek.

a) Bereken b als gegeven is dat de grafiek van f door het punt A(1, 2)
gaat. [4]

b) Bepaal het domein van de functie f . [2]

c) Bepaal de snijpunten van de grafiek met de x − as en de y − as. [2]

d) Bereken de coördinaten van het/de snijpunt(en) van de grafiek
van f met de lijn m : y = x + 1. [4]

e) Teken de grafiek van f (x) en lijn m in een assenstelsel. [3]

Opgave 2. Gegeven is de functie

f (x) = −
1
3

x2 + 2x − 1

en zijn grafiek.

a) Bepaal de coördinaten van de top. [3]

b) Bepaal de snijpunten van de grafiek met de x − as en de y − as. [2]

ook gegeven is de familie lijnen, dat wil zeggen meerdere lijnen,met als
algemene vergelijking

y = mx + 3m − 4 m ∈ R
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c) Bepaal voor welke parameter m , de rechte lijn gaat door de top van de
parabool f (x). [3]

voor de opgaven d en e gaan we er van uit dat m = 1

d) Bepaal de snijpunten van de parabool met de lijn. [4]

e) Teken de grafiek van de parabool en de lijn in één assenstelsel. [3]

Opgave 3. Los de volgende goniometrische vergelijkingen op in het gege-
ven interval

a) cos(2α + 3◦) =
1
2

√
3 0◦ ≤ α < 360◦

[3]

b) cosβ −
√

3 sin β = 0 0 ≤ β ≤ 2π
[4]

c) cos2 γ − 2 + cosγ = 0 0 ≤ γ ≤ 2π
[3]

Opgave 4. Gegeven zijn de lijn l en het punt P

l :
(

x
y

)
=

(
−2
2

)
+ λ

(
3
−1

)
P(4,−5).

a) Lijn m gaat door het punt P en staat loodrecht op het de lijn l.
Stel een vectorvoorstelling op van de lijn m. [2]

b) Bereken de coördinaten van het snijpunt van lijn l en m [4]

c) Bepaal de afstand van het punt p tot de lijn l. [2]

d) Bepaal de coördinaten van het punt Q, dat symmetrisch ligt van P
ten opzichte van lijn l. [2]
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Opgave 5. Gegeven is de cirkel Γ : x2 + y2 + 4x − 6y − 7 = 0.

a) Bepaal het middelpunt M en de straal r van de cirkel.. [2]

b) Laat zien dat het punt P(−4, 7) op de cirkel ligt. [1]

c) Bepaal de vergelijking van de raaklijn n aan de cirkel Γ
in het punt P. [4]

d) De raaklijn n snijdt de x − as in het punt A en de y − as in
het punt B. Bereken de oppervlakte van de driehoek OAB,
met O natuurlijk (0, 0) [4]

e) Geef een vergelijking van de cirkel met MP als diameter. [4]

Opgave 6. In de figuur hieronder zie je een schematische weergave van
een verstelbare leunstoel. De kortste afstand tussen A en B
bedraagt 1 meter. De stoelpoten zijn evenwijdig.

a) Bereken de lengte van rugleuning AC in mm nauwkeurig [5]

Opgave 7. In de figuur op de volgende bladzijde is een trapezium getekend
en een cirkel. Voor het trapezium geldt:

AB = 8 , CD = 4, AD = BC en de hoogte is gelijk aan 3. Voor de cirkel
geldt: M is het middelpunt en de straal CM van de cirkel is gelijk aan

√
5

a) Toon door berekening aan, dat geldt dat ∠CMD ≈ 126, 87◦

[7]

b) Bereken de hoogte van M t.o.v AB [3]

Opgave 8. In een vaas zitten drie gele tennisballen en vijf rode. Iemand
trekt volkomen willekeurig een tennisbal en schrijft de kleur op. Hij legt
de bal terug in de vaas en voegt een tennisbal van dezelfde kleur toe aan
de vaas. Dan trekt hij een tweede keer een tennisbal uit de vaas.

a) Teken de boomdiagram die hierbij hoort. [3]

Bereken de kans dat:
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b) hij twee rode ballen trekt. [2]

c) hij twee ballen trekt van verschillende kleur [3]

d) de tweede bal rood is [2]

Opgave 9. De Prins van Toscane vroeg Galilei, waarom je vaker tien dan
negen krijgt, wanneer je met drie normale dobbelstenen gooit en de ogen
optel ,hoewel het aantal mogelijkheden om negen of tien te maken met
drie getallen van 1 tot 6 gelijk is.

a) Schrijf de zes mogelijkheden op om negen te krijgen als som van drie
getallen tussen 1 en 6.. [2]

b) Schrijf de zes mogelijkheden op om tien te krijgen als som van drie
getallen tussen 1 en 6 [2]

c) Bereken de kans dat de som van drie dobbelstenen negen is en de kans
dat de som van drie dobbelstenen tien is. [5]

d) Welke fout maakte de Prins van Toscane? [1]

Veel succes
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