
■■■■ 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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Prisma 
 
 
In figuur 5 is het prisma ABC.DEF getekend. 
Deze figuur staat ook op de uitwerkbijlage. 
De ribben AD, BE en CF staan loodrecht op 
de vlakken ABC en DEF. 
De driehoeken ABC en DEF zijn gelijkzijdig 
met zijden 6 cm.  
Ook de opstaande ribben van het prisma 
hebben een lengte van 6 cm. 
 
Het vlak BDF verdeelt het prisma in twee 
piramides (zie figuur 5). 

9  Bereken de inhoud van de piramide B.ACFD. 
Geef je antwoord in cm  nauwkeurig.  
 
P is het midden van ribbe EF. 
Lijn AP snijdt vlak BDF in punt S. 
Teken in 
punt S. Licht je werkwijze toe. 
 
Bereken de hoek die lijn 
maakt. Geef je antwoord in gehele graden. 
 
In figuur 6a is een draadmodel afgebeeld van 
het beschreven prisma ABC.DEF. De stukken 
draad kunnen scharnieren in de hoekpunten. 
Door druk uit te oefenen op punt D in de richting van punt P verandert het rechte prisma in 
een scheef prisma. De lengtes van de ribben blijven daarbij hetzelfde. Zie figuur 6b.  
De drie opstaande ribben AD, BE en CF staan nu niet meer loodrecht op de vlakken ABC en 
DEF.  
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Men drukt tot de hoogte van het scheve prisma de helft is van de hoogte van het rechte 
prisma. Op de uitwerkbijlage staat een gedeelte van het bovenaanzicht van het prisma in 
zijn eindpositie.  
 
Teken 
prisma in de eindpositie. Licht je antwoord toe. 

6p 12  op deze uitwerkbijlage op ware grootte het volledige bovenaanzicht van het scheve 
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