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Het gebrlik van een rekenmachine, telefoon en boek(en) is niet toegestaan. Geef precieze

argumerrten en antwoorden. \,{aak uw redenering zo helder mogelijk.

1. Het polynoorn p(r): 16 + 13 - 2 wordt beschouwci als functie 3r: R. -+ IR..

.-/
fiLaat zien dat p een nulpunt heeft in het interval (-2,0) en in het intervaL (0,2).

(b) Bepaal alle cornplexe nuipnnten va,n p.

,2. Bepaal de afgeleicles van cle volgende functies:
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,{ V"puul cle volgende integralen:
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4. De krornme i1 IR2 wordt gegeven in poolcoórdinaten door ntiddel van r : 3 * pcos(p).

Het pu.nt (ÈJ, + i,tuE + f) in Cartesische coórdinaten correspon<leert met rp : ï it]

poolcoórcliriut.r.. f,Vai is de riihtingscoëfficiënt van de raaklijn (in Cartesische coórdinaten)

aan dc klomme in tlit Prrnt?

í st"t .f (r) : ,rr' - r)"-" met clomein R..

Bepaal de nulpunten van /, en geef aan waar ,/ positief/negatief is.

Heeft / (scheve/horizontale/verticale) asymptoten?

Bepaal de afgeleide van /'.
Bepaal de extreme waarden (ntaxirna/minima en lokaal/globaal) van /.
Laat zierr dat de afeeleide functie de waarde -1 aanneerut iu het inberval (-1,0)'

6. Vereenvoudig tan(arccos r).

í nujuiste formulering van cle tussenwaardestelling is:1

De functie Í, .[o,b] + R neemt elke waarde uit zijn bereik aan.

Een continue functie Ï, Ïo,b] -+ R. neemt elke waarde tussen J@) en /(b) aan'

lgf n"" f'unctie f , (o,b) -+ R neemt elke waarde tussen /(a) en ,f (b) aan,

gf nn<e continue functie f ,lo,b] -+ R' is differentieerbaar'
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iÉi; a"r" vra,ag kunt u gokken. Een fout antwoorcl geeft aftrek, géén antwoorcl geeft geen afbrek'
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Figurlr 1: Plaatje voor opgave 8.

^,/,_.
"K 

(Zi" Figuur i). Stelia vertrekt van het punt G, en zti wil naar punt B, en wel zo snel

mogelijk. Het kanaal is 1 km broed, en het corresponderende punt B aan de overkant is 4
km verderop. Het water is stilstaartd. Ze roeit 4 krn/u enze loopt hard met een snelheid

van 16 krn/u. Wat is haar optimale route?

9.2

frV"tonderstel dat f and g continue functies ztjn op fa, b] en diff'erentieerbaar op (a, b).
" Veronderstel bovendien dat g(a) * g(lt) Laat zien dat er een c e (a,b) bestaat met

f(b)-f(a) _l'Q')
g(b) - g(a) g'(c)

í)
,tx..

* f":.

- êí

ffi Laat zieri dat als / en g differentieerbare functies zijn met /(0) : g(0) : 0 en g(n) l0
' voor r # 0, dan geldt

,. f(") .. f'(r)lIIfI =* : lln'l ------;--:-
r+o g(r) ;l-+o gI(r)

aangenomen dat beide limieten bestaan.

Bereken

m##
Normering

Opgave 1 2 J Á 5 () 7 8 9 Gratis Totaal
Punten 10 10 10 1t) 15 Íf o 8 15 10 100

Het tentarnenci{fer ? is de gebruikeiijke afroncling van $et totaal aantal behaalde puriten

gedeeld door 10/

zVoor<lezeopgavescoorturninimaal H.15 ln punten,mitsuwgemicldeldehuiswerkcijfer11 )6.0is.


