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Voorbeeld Toets Wiskunde A

Het is niet toegestaan om een formulekaart of rekenmachine te gebruiken.

1. De twee functies f en g worden gegeven door
f (x) = 9x(x − 1) en g(x) = 9x − 5.
In Figuur 1 zijn de grafieken van f en g getekend.
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Figuur 1: De grafieken van de functies f en g.
(a) Los de ongelijkheid f (x) ≤ g(x) exact op.
(b) Bepaal exact het x-coördinaat van het minimum van de functie f .
(c) Voor welke x tussen
maximaal?
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is de verticale afstand tussen f en g
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2. Stel dat bij blaasontsteking het aantal ecoliebacteriën verdubbelt in 20
minuten en dat bij een persoon op het tijdstip t = 0 een aantal van 500
bacteriën zich in de urinewegen bevond. Het aantal bacteriën dat hij
of zij na t uur bij zich draagt noteren we als N (t). Er geldt:
N (t) = 500 · g t
Hierbij is g de groeifactor per uur.
(a) Bepaal de waarde van g.
(b) De infectie wordt pas door de drager opgemerkt als hij of zij 108
bacteriën bij zich heeft. Na hoeveel hele uren is dit het geval?
(c) Een medicijn wordt gebruikt zodat de bacteriekolonie elk uur met
66% afneemt. M (t) is het aantal bacteriën t uur na het eerste
gebruik van het medicijn en de beginhoeveelheid is 108 . Wat is de
formule voor M (t)?
3. Hieronder zijn twee functies gegeven. Bepaal exact de nulpunten, de
minima en maxima van deze functies. Bepaal ook voor welke waarden
van x de functies gedefinieerd zijn, het zogenaamde domein, en welke
waarden ze kunnen aannemen, het zogenaamde bereik. Schets ook de
grafiek van elke functie.
(a)
f (x) = x3 − 2x2 + x
(b)
g(x) =

x−2
+1
x+1

4. Los exact op:
(a)
3

log(x − 1) = 2

(b)
x · e−x = −ex+1
(c)
x2 − 2x − 3 > 0
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5. Bereken de volgende afgeleiden:
(a)


0
x ln(1 + x2 )

(b)


6. Bereken exact de som

10
X

x
x−1

0

2 · 3k .

k=−5

7. Bereken exact de som

14
X

(−k + 4).

k=−3

8. Gegeven cos (α) =

1
2

√
2, wat is dan sin(α)?

9. Stel een functievoorschrift f(t) op van de sinusode die hoort bij onderstaande grafiek.

Figuur 2: De grafiek van de gevraagde sinusode.
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10. Je hebt een willekeurig getal uit 1, 2, . . . , 6 gekozen en een medespeler
gooit vervolgens 3 keer met een eerlijke dobbelsteen.
(a) Bereken de kans dat geen enkele keer het eerder gekozen getal
gegooid wordt met de dobbelsteen
(b) Bereken de kans dat precies één keer het eerder gekozen getal
verschijnt op de geworpen dobbelsteen.
(c) Als het gekozen getal geen enkele keer verschijnt op de geworpen
dobbelsteen, dan moet je jouw medespeler 10 euro betalen. Verschijnt het gekozen getal één, twee, of drie keer, dan betaalt de
medespeler jou 10, 20, of 30 euro. Hoe lonend is het spel voor
jouw medespeler, d.w.z. wat is zijn of haar gemiddelde winst?
11. In een grote doos liggen vijf identieke schoenenparen kriskas door elkaar
heen. Iemand pakt zonder te kijken vier schoenen uit de doos. Wat is
de kans dat onder de vier schoenen een linker- en rechterschoen is?
12. Gebruik in deze opgave bijgevoegde tabel van de cumulatieve
standaardnormale verdeling.
Veronderstel dat de systolische bloeddruk X (in mmHg) in gezonde
mensen normaal verdeeld is met gemiddelde druk van 120 mmHg en
standaardafwijking 10 mmHg. Wat is de kans dat een aselect gekozen
gezond persoon een systolische druk groter dan 140 mmHg heeft.
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