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Moderne Wiskunde vwo B deel 1 - Noordhoff
Moderne Wiskunde vwo B deel 1 Inhoud 1 Vergelijkingen 8 Voorkennis 10 11 Lineaire vergelijkingen 12 12 Kwadratische vergelijkingen 16 13
Wortelvergelijkingen 20 14 Gebroken vergelijkingen 24 15 Herleiden 28 16 Parameters 32 17 Gemengde opdrachten 36 Onderzoeksopdrachten 37
Samenvatting 38 Test jezelf 42
Meetkunde, Moderne Wiskunde
Zie voorbeeld: deel 1, pagina 136 In een driehoek geldt: a < b + c b < a + c c < a + b Stelling van een ruit (~) In een ruit zijn alle zijden even lang
Een ruit is een vierhoek waarbij de diagonalen een hoek middendoor delen Stelling van een vierkant (~) Meetkunde, Moderne Wiskunde…
Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2 Hoofdstuk 1 ...
c6 Hoofdstuk 1 - Logaritmische functies 6a 2 log18 kun je opvatten als de tijd die nodig is om een 18 keer zo grote hoeveelheid te krijgen bij
groeifactor 2 Als je die tijd aangeeft met t, dan geldt dus 2 18t b Het snijpunt van beide graﬁeken is bij benadering het punt met coördinaten (4,17;
18) c 2 log18 y4 17, 7a Je lost de vergelijking ( ) ,1
Havo B deel 1 Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk 4 …
70 Hoofdstuk 4 De afgeleide bladzijde 94 V-1a 10,,82−=88kg b Lengte in m Gewicht in kg 0 2,8 20 4,4 40 6,0 60 7,6 80 9,2 100 10,8 6 10 2 8 4 0 20
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40 60 80 100 gewicht lengte c 100 m weegt 8 kg dus 1 m weegt 8 100:,=008 kg d 62 28 008,,42 5
Havo A deel 1 Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk 1 ...
6a 1 5 deel van 1 200 euro is 240 euro Van dat bedrag wordt 2 3 deel besteed aan nieuwe ballen 1 3 deel van 240 euro is 80 euro, dus er wordt voor
2 × 80 = 160 euro aan ballen gekocht b Er gaat 1 200 – 240 = 960 euro naar de jeugdafdeling 1 4 deel van dat bedrag is 240 euro, dus er wordt 3 ×
240 = 720 euro aan de jaarlijkse jeugddag
Havo A deel 1 Uitwerkingen Moderne wiskunde Hoofdstuk 3 ...
38 Hoofdstuk 3 - Systematisch tellen b Er zijn 2222××××22==5 32 verschillende signalen mogelijk c Dit is een kwestie van goed tellen Je vindt dan
tien signalen met twee lampjes aan 4a Leo heeft twee keuzemomenten b Leo redeneerde fout want volgens hem kan ROOD in baan 1 en dan WIT in
baan 1 en tenslotte ook nog BLAUW in baan 1 5a 0 500 deur 1 deur 2 deur …
Hoofdstuk 8 - De afgeleide bv - wiskunde
166 Hoofdstuk 8 - De afgeleide b De langste staaf is –55 °C c Een toename van 50 °C per 10 km hT==140 130km °C hT==200 130km +⋅650 430= °C
d De temperatuur heeft een maximum daar waar een toename overgaat in een afname; dus bij h ≈55 km kan een maximum zijn 5a 15 13
10++++98=55 cm b Je kent de lengte bij de geboorte nog niet c De toenames worden …
Hoofdstuk 4 - Machtsfuncties bv - wiskunde
64 42 Negatieve exponenten bladzijde 96 9a Voor x =0 bestaat fx()nietKorter gezegd, f()0 bestaat niet b Lijnen xy==00en De x −as (y =0 ) is
horizontale asymptoot, de y−as (x =0 ) verticale asymptoot c Hierboven zie je de grafieken van f en gAfgezien van x =0 is steeds gx()=1 en dus kun je
het functievoorschrift van f ook schrijven als fx x
WISKUNDE B VWO - Examenblad
wiskunde D1 De omvang van het vak wiskunde B is voor het vwo 600 SLU Hiervan beslaat het in deze syllabus gespecificeerde CE-deel ongeveer
90% Bij de totstandkoming van de syllabus is een inschatting gemaakt van de studielast die nodig is om de beschreven stof aan te leren 12 Het
centraal examen wiskunde B
Moderne Wiskunde vwo B deel 2 - Noordhoff
Moderne Wiskunde vwo B deel 2 Inhoud 7 Exponenten en logaritmen 10 Voorkennis 12 71 Exponentiële functies 14 72 Exponentiële vergelijkingen
18 73 Logaritmen 22 74 Logaritmen berekenen 26 75 Grafieken van logaritmische functies 30 76 Gemengde opdrachten 34 Onderzoeksopdrachten
35 Samenvatting 36 Test jezelf 40
WISKUNDE A HAVO - Examenblad
In het profiel Cultuur & Maatschappij is wiskunde A een keuze-examenvak De omvang van het vak wiskunde A is voor de havo 320 SLU Hiervan
beslaat het in deze syllabus gespecificeerde CE-deel ongeveer 60% 12 Het centraal examen wiskunde A De zitting en de zittingsduur van het centraal
examen worden gepubliceerd op wwwexamenbladnl
Moderne wiskunde 9e editie vwo B deel 2 Extra oefening bij ...
Het snijpunt met de graﬁek van g is het punt B( , ; )1 71 2 Dus is de lengte van het lijnstuk AB gelijk aan 1 71 0 25 1 46, , , Moderne wiskunde 9e
editie vwo B deel 2
Moderne wiskunde 9e editie Havo A deel 2 Uitwerkingen ...
67 Hoofdstuk 5 - De binomiale verdeling 2a aantal keer twee aantal keer niet twee b Met de rekenmachine: 6 nCr 3 = 20 c Deze kans is 1 6 6 6 5 6 6
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6 6 3 6 ⋅⋅⋅⋅⋅=()⋅()3 ≈0 002679, d Er zijn 20 routes met dezelfde kans De gevraagde kans is dus 20 1 0 0536 6
Havo B deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 2 Moderne wiskunde ...
b Op de manier die bij de uitwerking van opdracht 1d is gegeven vind je (in twee decimalen nauwkeurig) de coördinaten (1,36 ; 4,09) 3a Susan heeft
de grafiek met de standaardinstellingen voor het venster geplot
© wiskunde 9e editie uitwerkingen vwo D deel 1
30 Bladzijde 32 1a Het startgetal is vijf en het hellingsgetal is −2 1 2 b Invullen van het punt (2, 0) in de formule geeft: 021 25 2 =− ⋅+, klopt De lijn l
snijdt de x-as in punt (2, 0) Invullen van het punt (0, 5) in de formule geeft: 521 05 2
Moderne wiskunde 9e editie Havo A deel 2 Uitwerkingen ...
b Door in het roosterpunt linksonder te beginnen en de aantallen mogelijkheden bij de toegelaten roosterpunten steeds vast te stellen door de
aantallen van de voorgaande roosterpunten bij elkaar op te tellen c 1111 1 1 1 4 3 2 10 6 3 20 10 4 21 6 1 1 6 5 21 15 35 1 35 15 5 In roosterpunten
(,52) en (,25) en 7 2 21 = d Je hebt 21 routes
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