
■■■■ 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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Kangoeroe 
 
 
Elk jaar wordt in een groot aantal landen de Europese Kangoeroewedstrijd gehouden. 
De wiskundewedstrijd duurt 75 minuten. De deelnemers moeten in die tijd 
30 meerkeuzevragen maken. 
Bij elke vraag worden vijf mogelijke antwoorden aangeboden: A, B, C, D en E.  
Met een goed antwoord verdien je punten en met een fout antwoord verlies je punten. 
Een vraag mag ook onbeantwoord blijven; je krijgt dan 0 punten. 
De vragen zijn ingedeeld in drie categorieën I, II en III, elk met een eigen 
puntenwaardering, zoals aangegeven in de tabel. 
 
 

Categorie I II III tabel 

Vragen 1 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 30 

aantal punten per goed antwoord 3 4 5 

3
4

5
4

aantal verliespunten per fout antwoord 1   

 
Iedere deelnemer krijgt vooraf 30 punten. De hoogst mogelijke totaalscore is 150. 
 
Bereken de laagst mogelijke totaalscore. 
 
Op het antwoordblad van een deelnemer was het aantal onbeantwoorde vragen in de 
categorieën I, II en III achtereenvolgens: 2, 3 en 6. Het aantal goede antwoorden was 
achtereenvolgens: 7, 4 en 1. 
Bereken de totaalscore van 
 
Wim vult op de gok zijn antwoordblad in met behulp van een dobbelsteen. Het aantal ogen 
bij een worp bepaalt het antwoord: 1, 2, 3, 4, 5 ogen voor achtereenvolgens de antwoorden 
A, B, C, D, E. Bij 6 ogen laat Wim de vraag onbeantwoord. 
 
Wim levert zijn antwoordblad in. 
Bereken de kans dat hij hoogstens vijf goede antwoorden heeft.  
Rond je antwoord af op twee decimalen. 
 
Bereken de te verwachten totaalscore van 
 
 

3p 13  

5p 14  deze deelnemer. 

3p 15  

6p 16  Wim. 
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