
lees verder ►►►

Olie 

De totale hoeveelheid geproduceerde olie in de wereld zal volgens 
deskundigen na het jaar 2015 afnemen. 
Je kunt in de grafiek aflezen dat er in 2015 volgens de verwachting van de 
deskundigen 4000 miljoen ton olie geproduceerd zal worden en in 2040 
nog maar 1500 miljoen ton. 
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4 Bereken met hoeveel procent de totale hoeveelheid geproduceerde olie in 
2040 volgens deze verwachting gedaald zal zijn ten opzichte van 2015. 
Schrijf je berekening op. 

3p 5 Vanaf 2040 zal volgens de deskundigen de totale hoeveelheid 
geproduceerde olie met 5% per jaar dalen. 
 Bereken hoeveel miljoen ton olie er dan in 2050 geproduceerd zal 

worden. Schrijf je berekening op. 
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De landen waarin olie geproduceerd wordt, gebruiken een deel van de 
olie zelf. In de grafiek zie je het eigen gebruik van olie van één van deze 
landen in de afgelopen jaren. Bij deze grafiek hoort een lineair verband. 
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6 Geef een formule die hoort bij de grafiek. Neem voor het aantal jaren na 
2000 de letter t en voor het eigen gebruik in duizend tonnen de letter G. 

3p 7 Op de uitwerkbijlage zie je de grafiek van het eigen gebruik nogmaals. In 
hetzelfde assenstelsel staat ook de grafiek van de hoeveelheid olie die 
het land geproduceerd heeft. Ook bij deze grafiek hoort een lineair 
verband. 
De geproduceerde olie die overbleef na eigen gebruik werd door dit land 
verkocht aan het buitenland. 
 Teken op de uitwerkbijlage de grafiek van de hoeveelheid olie die 

tussen 2000 en 2008 aan het buitenland verkocht werd. 

eigeneigeneigen gebruikgebruikgebruik

wiskunde-examens.nlvmbo tl-gl 2014 1e tijdvak                  vraag 4..7                  pagina 2/2


