
Gegeven zijn  de functies  en  
a. Bepaal het domein en het bereik van de functie  
b. Bereken de coordinaten van de snijpunten van de functie  met de 

en de  
c. Bepaal de afgeleide van deze functie . 
d. Bereken de coordinaten van de extreme waarde van de functie en schrijf 

hierbij of het een maximum is of een minimum. 
e. Maak een tekenoverzicht van de afgeleide functie( tekenschema) en schrijf 

erbij waar de functie stijgend of dalend is. 
f. Bereken de coordinaten van de snijpunten van de grafieken van de 

functies . 
g. Schets de grafiek van de functie (met een tabel). 
h. Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van  

        in het punt P met  
 

Gegeven is de functie 

€ 

g(x) =
3x +1
x − 3

 

a. Bepaal het domein en het bereik van deze functie. 
b. Stel een vergelijking op van de asymptoten van deze functie. 
c. Bepaal de afgeleide van deze functie. 
d. Teken de grafiek van de functie( met tabel). 

 
 
 
Gegeven is de functie  

a. Vul de volgende tabel in 
 0 

      
 

         
 
b. Teken de grafiek van de functie . 

c. Los op  

 
In een klas zitten  
- 12 meisjes ( 7 Italiaanse  en 5 engelse) en 
- 8 jongens ( 6 Italiaanse en 2 Engelse) 
Men kiest willekeurig één meisje en één jongen 
Bereken de kans dat deze 2 gekozen leerlingen een verschillende nationaliteit hebben 
 
De kans dat Ruud een potje schaak wint is 80 procent.  
Hij speelt 5 potjes tegen de beroemde schaker Anand. 



Wat is de kans dat hij precies 3 potjes wint? 
Wat is de kans dat hij meer dan een potje wint? 
 
 
 
Gegeven zijn de getallen 
101,102,103,104,110,121,221,222,223,224,225,226,300,302,303,303,303,,304,307, 310 
en 311 
 
Bereken , dus alleen aflezen uit je rekenmachine is niet voldoende,van bovenstaande 
gegevens   

a. Het gemiddelde 
b. De mediaan, het eerste kwartiel en het derde kwartiel. 
c. De modus 
d. De spreidingsbreedte 
e. De standaarddeviatie 
f. Teken de boxplot 
g. Teken de frequentiepolygoon 


