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Opgave 1 Kwadratische functies 
a. Gegeven is de functie  
b. Bereken coördinaten van de snijpunten van met de assen. 
c. Geef de extreme waarde van . 
d. Geef het bereik van  
e. Teken de grafiek van . 

f. Neem . Geef het Bereik van . 
 
Opgave 2 Extreme waarde en bereik 
Bereken van de volgende functies de extreme waarde en het bereik. 
a.  

b.  
 
Opgave 3 Raaklijnen 
Van de functie is gegeven dat die twee horizontale 
raaklijnen heeft. a. Geef de vergelijking van die twee horizontale 
raaklijnen. 
b. Bepaa|  de coordinaten van het punt an de grafiek van 

€ 

f (x) = x 2 + 3x 
waarvoor de raaklijn evenwijdig is met vergelijking

€ 

y =1− x 
 
 
 
Opgave 4 Raaklijnen 
Gegeven is de functie  

a. Op de grafiek van ligt het punt A met . Stel de 

vergelijking op van de raaklijn aan door A. 
b. Geef de coördinaten van het punt waar de raaklijn horizontaal loopt. 
 
Opgave 5 Differentiëren 
Differentieer de volgende functies: 
a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

 
i.  

€ 

f (x) = e3x + ln(3x 2) 
j. 

€ 

g(x) = 3x.4 log(x 3) 
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Opgave 6 Vergelijkingen 
 
Los de volgende vergelijkingen op. 
a.  
b.  
c.  

d. 

€ 

x 3 − 6x 2 = −4x 2 + x − 2 
e. 

€ 

ln(3x − 6) −1 = 0 
f. 

€ 

4 − e2x−2 = 0 
g. 

€ 

e3x − 4e−x = 0 
 
Opgave 7 Lijnen 
 
In de figuur zijn twee lijnen getekend. Stel de vergelijkingen van beide 
lijnen op 

 
 
 
 
Opgave 8 Kwadratische functie 
 
a. Gegeven is de functie . In 

de figuur zie je de grafiek van f(x). 
 
b. Bereken de aard en de coördinaten van 
het extreem van f(x). 
 
c. Stel de vergelijking op van de raaklijn  
in punt A . 
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Opgave 9 Derdegraads functie 
Gegeven de functie .  
Van deze functie is gegeven dat x = 1 één 
van de nulpunten is. 
 
a. Laat met een afleiding zien dat x = -1 

en x = 3 de andere nulpunten zijn. 
Eenvoudig invullen is niet voldoende. 

b. Bereken de extremen van f(x). 
 
 
 
Opgave 10 Derde graad functies 
 
Gegeven de functie  
a. Bereken de extrem(en) van f(x). 
Gegeven de functie  
 
b. Bereken de nulpunten van f(x). 
 
Opgave 11 Onderzoek 

Gegeven de functie  

a. Onderzoek de functie f(x) en teken de grafiek.  
 
Opgave 12 Snijden 
a. Gegeven de functie . 
b. Bereken de coördinaten van de nulpunten en top van de grafiek van 
f. 
c. Teken de grafiek van f. 
 
Een tweede functie wordt nu ook gegeven:  
d. Bereken de coördinaten van de snijpunten A en B tussen de grafieken 
van f en g.  
e. Stel de vergelijking van de lijn op die door de punten A en B gaat. 
f. Teken in de figuur van vraag b. ook de grafieken van g en de lijn 
AB 
 
Opgave 13 Dobbelstenen 
Je hebt twee 8-zijdige dobbelstenen. Je kan dus met elke dobbelsteen de 
getallen 1 tot en met 8 gooien. 
a. Bereken de kans dat de som van de ogen 4 is.  
b. Bereken de kans dat de som van de ogen meer dan 13 is. 
c. Bereken de kans dat de som van de ogen even of een drievoud is. 
 
Opgave 14 Tellen 
Het Belgisch nummerbord bestaat uit 3 letters en 3 cijfers, in de volgende 
volgorde LLL-CCC 
 
a. Hoeveel nummerborden kan ik maken als ik elke letter en elk cijfer 

maar 1 keer mag gebruiken ? 
b. Hoeveel nummerborden kan ik maken als er alleen klinkers in mogen 

en je elk cijfer meerdere keren mag gebruiken? 
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c. Els wil dat de nummerplaat met haar naam begint. Uit hoeveel 
nummerplaten kan zij kiezen? 

 
 
Opgave 15 Nog een keer tellen 
Op hoeveel manieren kan ik het woord “olifantengetrompetter” rangschikken? 
Bij de ingang van de Europese school staan een aantal vlaggenmasten 
bestemd voor de vlaggen van de 27 EU landen. Op feestdagen worden door 
de conciërge de 27 vlaggen gehesen. Hij mag zelf weten welke vlag hij aan 
welke mast hangt. Hij moet er alleen voor zorgen, dat de drie vlaggen van 
de BENELUX (België, Nederland en Luxemburg) naast elkaar komen te hangen 
in een willekeurige volgorde op de eerste drie plaatsen. 
a. Bereken op hoeveel manieren hij de vlaggen kan ophangen. 
 
In klas 6N, korte wiskunde, wordt een commissie gevormd die de kwaliteit 
van wiskunde examens moet onderzoeken. Deze commissie bestaat uit een 
voorzitter, secretaris en een penningmeester. De klas bestaat uit 4 jongens 
en 6 meisjes.  
b. Op hoeveel manieren kan ik een bestuur maken als ik geen eisen aan 

de samenstelling vraag. 
c. In het bestuur moet minstens één jongen en één meisje zitting 
nemen. Op  
 
 
Opgave 16 eindelijk e^x 
 
Gegeven: f(x)=(1-2x)* ex 

a)  Bepaal het domein van f(x) en de coordinaten van de snijpunten met 
de coórdinaatassen. 

b)  Bepaald de coórdinaten van het extremum van f(x) en vermeld welk 
extremum we hebben. 

c)  Gegeven dat 

€ 

x→∞
limf (x) = 0 ; geef de vergelijking van  de asymptoot 

aan f(x) 
d)  schets de grafiek van f (x) in een orthonormaal assenstelsel. 
e)  Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van de functie 

f(x) in het snijpunt met de x-as 
 
 
Opgave 17 ohoh 
Bereken de coordinaten van de snijpunten van de grafiek van 

€ 

f (x) = (2x −1)e−2x met de coordinaatassen 
 
Opgave  18 Eindelijk integreren 
Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door de grafiek van de 

functie 

€ 

f (x) = x 2 − 2x  en de x-as 
 
 
Opgave 19 Hoe gaat dit nu weer 
Toon aan dat 

€ 

F(x) = −5x + 3x ln x een primitieve functie is van 

€ 

f (x) = −2 + 3ln x   met    x > 0 
 
Opgave 20 leuk 

De functies f en g zijn gegeven door

€ 

f (x) =
2x +1
x −1

 en 

€ 

g(x) = 2x +1 
Ten opzichte van een orthonormaal asssenstelsel is F de grafiek van f en G 
de grafiek van g. 
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a. Bereken het domein van f en bereken de coordinaten van de 
snijpunten van F met de coordinaatassen. 

b. Bereken de intervallen waarin f dalend is 
c. Stel een vergelkijking op van de asymptoten van F 
d. Bereken de coordinaten van de snijpunten van F en G 
e. Teken  F en G ten opzichte van een assenstelsel 

 
Opgave 21 Wat te doen bij zo’n breuk 

Bereken de integraal

€ 

x + 6
2x

 
1

2
∫ dx 

 
 
 
 
Opgave 22 o gelukkig ln x is er ook 
 
Gegeven zijn de functies f en g  door:

€ 

f (x) = ln(x − 2)  en   g(x) = 2x +1  
Ten opzichte van een orthonormaal asssenstelsel is F de grafiek van f en G 
de grafiek van g. 

a. Bereken het domein van f 
b. Toon aan dat P(0,1) op F en G ligt. 
c. Bereken de coordinaten van de snijpunten van F met de 

coordinaatassen. 
d. Is de functie f(x) stijgend of dalen? Verklaar je antwoord 
e. Bepaal de vergelijking van de raaklijn t aan F in het punt P 
f. Toon aan dat t eveneens een raaklijn is aan G in het punt P 
g. Teken F en G ten opzichte van een orthonormaal assenstelsel  
h. Toon aan dat 

€ 

F(x) = (x − 2)ln(x − 2) − x een primitieve van f(x) 
i. Bereken de oppervlakte van het vlakdeel ingesloten door F en de 

coordinaatassen 
 
Opgave 23 Wat is nu het verschil tussen de eerste en tweede noemer? 

Bereken 

€ 

2
3x

−
5
x 2

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

1

3
∫  dx 

 
Opgave 24 leuk kansen 
Bereken de kans dat je bij 16 worpen met een dobbelsteen 

a. meer dan tien keer een even aantal ogen gooit 
b. minder dan 3 keer een zes gooit 
c. precies vijf keer 5 of 6 ogen gooit 
d. tussen vijf en tien keer een of twee ogen gooit. 

 
Opgave 25 Lekker op vakantie 
Van de Nederlandse vakantie gangers gaat 51 procent op vakantie  met de 
auto en 42 procent gaat met het vliegtuig. 
Voor een onderzoek worden 20 Nederlandse vakantiegangers ondervraagd. 
Bereken de kans dat  

a. er meer dan tien bij zijn die met het vliegtiug  op vakantie gaan 
b. de helft met de autto en de andere helft met de auto gaat 
c. er minstens drie vakantiegangers bij zijn die niet met de auto of met 

het vliegtiug gaan. 
 
Opgave 26 sesammmm 
Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 4 personen allergisch reageren op 
een bepaalde grassoort. Een groep van 20 studeneten wordt gevraagd om 
deel te nemen aan eeen nieuw onderzoek. 

a. Bereken de kans dat  er exact twee studenten allergisch zijn 



 7 

b. Bereken de kans dat er niet meer dan 2 studenten allergisch zijn. 
 
Opgave 27 Wat een ellende  
In een klas zitten 12 meisjes (7 Italiaanse en 5 Engelse) en 8 jongens (6 
Italiaanse en 2 Engelse) . Men neemt willekeurig een jongen en een meisje. 
Bereken de kans dat deze 2 gekozen leerlingen een verschillende 
nationaliteit hebben 
 
Opgave 28 Rolen is slecht 
In een grote fabriek drinkt 62% van de werknemers koffie . Het blijkt dat 
33 % van de werknemers die ook koffie drinken ook rookt en dat slechts 
18 % van de werknemers die geen koffie drinken, rokers zijn. Bereken de 
kans dat een willekeurig gekozen werknemer van deze fabriek niet rookt. 
 
Opgave 29 komt er dan geen eind aan 
 
Een computerfirma heeft 20 personen in dienst. 15 medewerkers zijn tecnici 
en de andere 5 werken op de administratie. De firma besluit twee 
werknemers uit te kiezen eom elk een cadeau te geven. Bereken de kans 
dat zowel een technicus als een administartiemedewerker een cadeau 
krijgen. 


