
 

 

 

 

 

 

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 50 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) 
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Een bewegend vierkant 

De baan van een punt 𝑃 wordt gegeven door  Figuur 1 

de volgende bewegingsvergelijkingen: 

{
𝑥𝑃(𝑡) = sin(2𝑡)

𝑦𝑃(𝑡) = sin(𝑡 −
1

4
𝜋)
 met 

3

4
𝜋 ≤ 𝑡 ≤ 1

3

4
𝜋  

 

In Figuur 1 is de baan van 𝑃 weergegeven. Het 

lijnstuk 𝑃𝑄 met 𝑄(−1,0) is een zijde van het 

vierkant 𝑃𝑄𝑅𝑆 zoals in de figuur getekend. Het 

punt 𝑀 is het middelpunt van het vierkant.  

1. De baan van 𝑀 snijdt de y-as in de punten 

𝐴 en 𝐵. Bereken de lengte van het lijnstuk 𝐴𝐵. 

2. Bereken in twee decimalen nauwkeurig de coördinaten van 𝑃 waarvoor de 

oppervlakte van vierkant 𝑃𝑄𝑅𝑆 minimaal is. 

 

Raaklijn door een perforatie 

De functie 𝑓 wordt gegeven door 𝑓(𝑥) =
𝑥2−4

𝑥3+2𝑥2
 met 𝑥 ≠ −2 en 𝑥 ≠ 0. 

De grafiek van 𝑓 heeft een perforatie. In Figuur 2 is de grafiek van 𝑓 met deze 

perforatie getekend. 

Figuur 2 

  

De raaklijn aan de grafiek in het snijpunt van de grafiek met de x-as gaat door de 

perforatie. 

3. Toon dit aan met behulp van differentiëren. 
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Maxima en minima 

De functie 𝑓 wordt gegeven door 𝑓(𝑥) = 6 sin(𝑥) − cos(2𝑥). 

De grafiek van 𝑓 heeft oneindig veel toppen. 

4. Bereken exact de x-coördinaten van alle toppen van de grafiek van 𝑓. 

Een van de toppen is het punt 𝑃(1
1

2
𝜋, −5). 

De grafiek van 𝑓 is symmetrisch ten opzichte van de verticale lijn door 𝑃. 

5. Toon dit aan. 

Boven 𝑃 wordt een horizontaal lijnstuk van lengte 2 geplaatst, waarvan de 

eindpunten op de grafiek van 𝑓 liggen. Zie Figuur 3. 

Figuur 3 

 

6. Bereken de afstand van 𝑃 tot het horizontale lijnstuk. Rond je eindantwoord af 

op twee decimalen. 

Rakende grafieken 

De functies 𝑓 en 𝑔 zijn gegeven door: 

𝑓(𝑥) = ln(𝑥) en 𝑔(𝑥) =
1

2𝑒
∙ 𝑥2 

7. Ga na met exacte berekening of de grafieken van 𝑓 en 𝑔 elkaar raken. 
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Anderhalf keer zo groot 

De functie 𝑓 is gegeven door 𝑓(𝑥) = 𝑥2. 

De raaklijn aan de grafiek van 𝑓 in een punt 𝑃(𝑝, 𝑝2) met 𝑝 > 0 snijdt de x-as in een 

punt 𝐴. 

Het vlakdeel 𝑉 wordt ingesloten door de grafiek van 𝑓 en de lijn 𝑂𝑃. Zie Figuur 4. 

Figuur 4 

 

8. Bewijs dat de oppervlakte van driehoek 𝑂𝐴𝑃 anderhalf keer zo groot is als de 

oppervlakte 𝑉. 

Brandwerendheid van Peter 

Dhr. Smit heeft een model gemaakt van de luchttemperatuur als de stoel van Peter 

vlam vat tijdens het practicum met theelichtjes. Deze temperatuur wordt beschreven 

met het volgende model: 

𝑇𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑡) = 20 + 1050 ∙ 𝑒−ln2(𝑡)+6 ln(𝑡)−9  

Hierin is 𝑇𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟 de temperatuur in °𝐶 en 𝑡 de tijd in minuten vanaf het begin van de 

brand. De bijbehorende grafiek is weergegeven in Figuur 5. 

Figuur 5 

 

In Figuur 5 is te zien dat de temperatuur een maximum bereikt. 

9. Bereken exact deze maximale temperatuur. 
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