
Vraag Antwoord Scores 

■■■■ Fruitvliegjes

Maximumscore 3

Het antwoord is: na 32 dagen (of bijvoorbeeld 31,9 dagen) 18 ■■ •

Een mogelijke toelichting is: als je F invoert in de GR kun je uit de bijbehorende tabel•

of grafiek aflezen wanneer de waarde meer dan 2500 is 2

Maximumscore 3

(bijvoorbeeld) 200 en grotere waarden van t geven de waarde 3500 (bijvoorbeeld via9 ■■ •

tabel op GR) 2

De grenswaarde is dus 3500 1•

of

De grenswaarde is 3500 1•

Een mogelijke toelichting is: door met de GR de grafiek van F te tekenen zie je waar•

de grafiek dicht bij de asymptoot ligt: de grafiek traceren levert de gevonden waarde 2

of
tHoe groter t wordt, des te dichter komt 0,87 bij 0 2•

De grenswaarde is dus 3500 1•

Maximumscore 5

Bekijk een tabel of grafiek van F(t) – F(t – 1) of van de hellingfunctie van F op de GR10 1■■ •

De toename is groter dan 75 op de 16 tot en met de 36 dag (of tussen t ≈ 14,9 en

t ≈ 35,7)

e e•

3

Dus de toename is groter dan 75 op 21 dagen (of op 20,8 dagen of op 20 dagen) 1•

Maximumscore 3

3500    
F =                         11 ■■ T

1 + 34 ⋅ 0,87     24

Opmerking

Als in de formule de exponent van 0,87 fout is, geen punten voor deze vraag toekennen.

Maximumscore 5

t = 0 geeft in de tweede formule F ≈ 103 dus de startwaarde b ≈ 103

t = 1 geeft in de tweede formule F ≈ 118 dus de groeifactor g ≈ ≈
12 2■■ •

118 1,15 3•
103

of

3500         3500   
=          

34         
- t⋅ 0,87 2•

34 ⋅0,87 t

3500   
b =           geeft b

34      
≈ 103 1•

-1 geeft g ≈ 1,15g = 0,87 2•
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