
TENTAMEN CONTINUE \MISKUNDE 1

vrijdag 27 oktober 2017, 11:00-13:00

o Vul op elk tentamenpapier DUIDELIJK LEESBAAR je naam

en collegekaartnummer in.

o Op de achterzljde staan vier opgaven en een lijstje met formules.

¡ Het gebruik van grafische of programmeerbare rekenmachines is niet
toegestaan. Een eenvoudige wetenschappelijke calculator mag wel.

o Motiveer elk antwoord d.m.v. een berekening of redenering.

o Links in de marge staat het maximale aantal punten voor een op-

gave. Het cijfer is (aantal behaalde punte")15.

5 L.a) Bepaal de nulpunten van f @) : 13 - 3r - 2.

r b) Zii f (r): t3 -3r - 3 (dus een andere functie dan in a)!).

Laat zien dat / een nulpunt heeft in (2,3).

4 c) Bepaal de extremen met plaats (r-coördinaat), grootte (g-coördinaat)

en aard (maximum of minimum, absoluut of relatief) van de functie

/ uit b) en schets de grafiek van /. Hoeveel nulpunten heeft /?

2. Gegeven is de functie

r"@) :
4"* voor r 1I,
2 voor r: I,
2k+r)æ voor r>I.

4 a) Bepaal de waarde(n) vaî c waarvoor !tg¡f"@ bestaat.

6 b) Bepaal de waarde(n) varr c waarvoor /" links-continu is in r - 1 en

' de waarde(n) van c vraarvoor f" rechts-continu is in tr : L. Zijn er

waarde(n) van c wåårì/oor f" continu is in r - L7
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3.a) Bereken lim- r-)0
w-? l*r- 1

ã

12

b ) Bereken lim 2' + 12 
."/ -"' 

"']i,o 3" i rz'

Een gelijkbenige driehoek met zijden2r,y,y heeft omtrek 2r*2y - 2.

Bepaal de waarden van 11A waarvoor de oppervlakte r
deze driehoek maximaal is.

- 12 van

5. Bepaal het derde Taylorpolynoom ps,o(r) van tanr rond r :0.

6. Gegeven is de functie f @) -'! -'=.
- 13-12'

ø/ Bepaal het domein van /. Bepaal de verticale asymptoten van f .

Bepaal voor elke verticale asymptoot tr : a de limieten lþ/(r) en

lim /(r).
r+a

b) Bepaal de horizontale asymptoten van / voor tr -> oo erL r -> -oo.
c) Bepaal voor welke waarden van r de functie / stijgend of dalend is.

Bepaal ook de eventuele extremen van f met plaats, grootte en aard.

d/ Schets de grafiek van /.
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Formules goniometrie

sin(ø * g) : sinø . cosgt * cosø . sing;
cos(r * y) : cos r. cos gt - sin øsin gt;

sinff :cos$ : ]; sin$ : cosff : |tß;
Standaardlimieten voor functies

li* sitø : l: um û + 3)' : uo, limø-+0 fr r-)oo\ r/ 'æ-)oo

sinf;:cosf,:lrQ^

*Pa-0:
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