
■■■■ Wortelfuncties

Gegeven is de functie figuur 6

           2f(x) = 1 +   10x – x . f
De grafiek van f heeft de eindpunten
A en B. Zie figuur 6.

>Los op: f(x) x. Rond niet-gehele5p 15 ■■ =
grenswaarden af op één decimaal. A B

OBereken met behulp van differentiëren6p 16 ■■

de helling van de grafiek van f in het
punt P(2, 5).

          2Voor elke waarde van a, met a > 0, is gegeven de functie h(x) = 1 +   ax – x .
Als a = 10 ontstaat de functie f.

Het domein van h hangt af van a.
Onderzoek voor welke waarde van a het domein van h het interval [0, 100] is.5p 17 ■■

Als je voor enkele waarden van a de grafiek van h tekent, blijkt dat de toppen van
deze grafieken op een rechte lijn liggen.
Geef een vergelijking van deze lijn. Licht je antwoord toe.5p 18 ■■
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Lichaam met zeven vlakken 
 
 
In figuur 1 is een balk ABCD.EFGH getekend. Het grondvlak ABCD is een vierkant met een 
zijde van 3 cm. De ribbe CG is 4 cm lang.  
Door uit de balk de twee piramides B.EFG en D.EHG weg te halen, ontstaat het in figuur 2 
getekende lichaam ABCD.EG. 
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Op de bijlage is een begin van de uitslag van dit lichaam ABCD.EG getekend. 

1  Maak 
 
De hoek die het vlak BEG met het grondvlak ABCD maakt is α. 

α in gehele graden 

4p de tekening van de uitslag af. 

5p 2  Bereken 
 
Het lichaam wordt op halve hoogte 
evenwijdig aan het grondvlak doorsneden. 
In figuur 3 is deze horizontale doorsnede 
KLMNOP getekend. 
 
Op de bijlage is het bovenaanzicht van het 
lichaam getekend. 

3  Teken 
Zet de letters K, L, M, N, O en P erbij. 
 
 
 
 
 
Door het lichaam op steeds grotere hoogten evenwijdig aan het grondvlak te doorsnijden, 
ontstaan horizontale doorsneden waarvan de oppervlaktes steeds meer van de oppervlakte 
van het vierkant ABCD afwijken. 

4  Bereken op welke hoogte 
horizontale doorsnede gelijk is aan 5 cm . 
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5p (gerekend vanaf het grondvlak ABCD) de oppervlakte van de 
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