
 

 

 

 

 

Antwoorden zonder uitleg of berekening worden niet beoordeeld. 

Bij deze schoolexamen mag alleen gebruik worden gemaakt van: 

- Schrijfgerei (pen, potlood, gum) 
- Geodriehoek/Liniaal 
- Proefwerkblaadje 
- Grafische rekenmachine 

Als je klaar bent, leg je werk op de hoek van de bank, met dit blaadje bovenop. Blijf 

zitten tot alle werken zijn opgehaald. Je mag op dit blaadje tekenen. Schrijf je versie, 

alle berekeningen en antwoorden op je proefwerkblaadje. 

Je kunt maximaal 48 punten halen. 

Succes! 

Formules 

Dubbele hoek:   Som/Verschil formules  
 

cos(2𝑎) = cos2(𝑎) − sin2(𝑎) sin(𝑎 + 𝑏) = sin(𝑎) cos(𝑏) + cos(𝑎) sin(𝑏) 
 

cos(2𝑎) = 2 cos2(𝑎) − 1  sin(𝑎 − 𝑏) = sin(𝑎) cos(𝑏) − cos(𝑎) sin(𝑏) 
 

cos(2𝑎) = 1 − 2 sin2(𝑎)  cos(𝑎 + 𝑏) = cos(𝑎) cos(𝑏) − sin(𝑎) sin(𝑏) 
 

sin(2𝑎) = 2 sin(𝑎) ∙ cos(𝑎) cos(𝑎 − 𝑏) = cos(𝑎) cos(𝑏) + sin(𝑎) sin(𝑏) 
 

  

PTA Wiskunde Hoofdstuk 1 t/m 14 
Datum: 11-10-2018 
Klas: 6 VWO 
Tijdsduur: 100 minuten 
Gebruik rekenmachine: Grafische rekenmachine toegestaan     Versie A 
Docent: A. Smit 
 

http://www.betales.nl/
http://www.betales.nl/


 

Een bewegend vierkant 

De baan van een punt 𝑃 wordt gegeven door  Figuur 1 

de volgende bewegingsvergelijkingen: 

{
𝑥(𝑡) = cos(2𝑡)

𝑦(𝑡) = sin(3𝑡)
 met 

1

2
𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 1

1

2
𝜋  

 

In Figuur 1 is de baan van 𝑃 weergegeven. Het 

lijnstuk 𝑂𝑃 is een zijde van het vierkant 𝑂𝑃𝑄𝑅 

zoals in de figuur getekend. Het punt 𝑆 is het 

middelpunt van het vierkant.  

1. Stel de bewegingsvergelijkingen van 𝑆 op. 

2. Bereken in twee decimalen nauwkeurig de 

coördinaten van 𝑆 waarvoor de 

oppervlakte van 𝑂𝑃𝑄𝑅 minimaal is. 

 

Een gebroken functie 

De functie 𝑓 is gegeven door 𝑓(𝑥) =
2

1+𝑒𝑥
. 

3. Toon aan dat de grafiek van 𝑓 symmetrisch is ten opzicht van het punt (0,1). 

Een primitieve van 𝑓 is gegeven door 𝐹(𝑥) = 2𝑥 − 2ln(1 + 𝑒𝑥). 

4. Toon dit aan. 

Het vlakdeel 𝑉 wordt ingesloten door de grafiek van 𝑓, de lijn 𝑥 = ln(3), de x-as en 

de y-as. 

5. Bereken exact de oppervlakte van 𝑉 en schrijf je antwoord in de vorm ln(𝑘). 

6. Bereken de omtrek van 𝑉 in twee decimalen nauwkeurig. 
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Een achtbaan 

De baan van een punt 𝑃 wordt gegeven door de volgende bewegingsvergelijkingen: 

{
𝑥(𝑡) = cos(𝑡) + sin(2𝑡)

𝑦(𝑡) = 2 cos(𝑡)
 met 𝑡 in seconden en 𝑥 en 𝑦 in meter. 

 

Als 𝑡 loopt van 0 tot 2𝜋, doorloopt 𝑃 de baan precies één keer.  

In Figuur 2 is deze baan weergegeven. Ook is te zien waar 𝑃 zich bevindt op 𝑡 = 0 

en in welke richting 𝑃 zich dan beweegt. 

Figuur 2 Figuur 3 

 

7. Bereken met behulp van differentiëren de maximale snelheid van het punt 𝑃 

in meter per seconde. Rond je antwoord af op één decimaal. 

Voor 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋 zijn er vier tijdstippen waarop de x-coördinaat en de y-coördinaat 

van 𝑃 aan elkaar gelijk zijn. Op deze tijdstippen bevindt 𝑃 zich achtereenvolgens in 

de punten 𝐴,𝑂, 𝐵 en 𝑂. Zie Figuur 3.  

8. Bereken exact hoeveel seconden de beweging van 𝐴 naar 𝐵 duurt, 

Een punt 𝑄 maakt dezelfde beweging als 𝑃, maar 𝑄 loopt 𝜋 seconden vóór op 𝑃. De 

bewegingsvergelijkingen van 𝑄 zijn dan: 

{
𝑥(𝑡) = cos(𝑡 + 𝜋) + sin(2(𝑡 + 𝜋))

𝑦(𝑡) = 2 cos(𝑡 + 𝜋)
  

Als 𝑡 =
1

2
𝜋 en als 𝑡 = 1

1

2
𝜋 vallen 𝑃 en 𝑄 samen. Op alle andere tijdstippen is er 

sprake van een lijnstuk 𝑃𝑄. 

9. Bewijs dat de helling van lijnstuk 𝑃𝑄 onafhankelijk van 𝑡 is. 
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Halverwege 

De functie 𝑓 is gegeven door 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥.  Figuur 4 

Bij elk punt 𝑃 van de grafiek van 𝑓 wordt het 

punt 𝑃′ bepaald dat het midden is van 𝑃 en de 

loodrechte projectie van 𝑃 op de y-as. Zie 

Figuur 4.  

De punten 𝑃′ vormen de grafiek van een 

functie 𝑔 die is gegeven door 𝑔(𝑥) = 𝑎𝑥 voor 

zekere waarde van 𝑎. 

10. Bereken exact deze waarde van 𝑎. 

 

 

 

 

Bij elk punt 𝑃 van de grafiek van 𝑓 wordt het  Figuur 5 

spiegelbeeld 𝑃′′ in de lijn met vergelijking  

𝑦 = 𝑥 + 1 bepaald. Zie Figuur 5.  

De punten 𝑃′′ vormen de grafiek van een functie 

ℎ. Deze grafiek ontstaat uit die van 𝑓 door een 

combinatie van een of meer translaties en een 

spiegeling in de lijn met vergelijking 𝑦 = 𝑥. Zo’n 

spiegeling in de lijn met vergelijking 𝑦 = 𝑥 geeft 

de grafiek van de inverse functie. 

11. Stel een formule voor ℎ op. 
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