
Tien problemen - Opgave

Probleem 1.

(a) Stel f(x) = 3x3 − 4x2 + ax− 11 een reële veelterm zodat f(1) = 2. Bepaal de waarde van a.

(b) Stel (3x− 1)7 = a7x
7 + a6x

6 + . . .+ a0 voor zekere a0, a1, . . . , a7 ∈ R. Bepaal a7 + a6 + . . .+ a1 + a0.

Probleem 2. Er is precies één veeltermA(x) van de vormA(x) = 7x7+a6x
6+a5x

5+. . .+a1x+a0 met a0, a1, a2, . . . , a6 ∈
R waarvoor geldt dat A(1) = 1, A(2) = 2, . . . , A(7) = 7. Bepaal A(0).

Probleem 3. Een keuken moet geverfd worden. Wanneer Lydia alleen werkt, dan heeft ze 7 uren meer nodig dan
wanneer Henk alleen werkt (Henk is een professionele schilder). Verven ze beiden samen, dan klaren ze de klus in 12
uren. Hoe lang doet Henk er over als hij alleen schildert?

Probleem 4. Stel f(x) =
5x2 − 4x+ 8

x2 + 1
.

(a) Voor welke reële waarden van k bestaat er een reëel getal x waarvoor f(x) = k?

(b) Bepaal het bereik van de functie f .

Probleem 5. Bepaal algebräısch de oplossingen van de vergelijking 3
√

13x+ 37− 3
√

13x− 37 =
3
√

2

Probleem 6. Stel f(x) = x+
√
x en g(x) = x+1/4. Bepaal de exacte, vereenvoudigde waarde van g(f(g(f(g(f(7)))))).

Aanwijzing. Noem h = g ◦ f en schrijf h(x) als het kwadraat van een tweeterm.

Probleem 7. De vergelijking 2x
2

= 323x+8 heeft twee reële oplossingen. Bepaal algebräısch hun product.

nieren in digitaal ontwerp

Probleem 8. De nieren hebben als taak de samenstelling van het bloed constant te
houden. Daarbij verwijderen ze opgeloste ongewenste stoffen, zoals afvalstoffen van
de stofwisseling en via het voedsel opgenomen vergiften en geneesmiddelen. Nieren
elimineren een zekere hoeveelheid overblijvende ongewenste stoffen per tijdseenheid.

Cafëıne is een opwekkende stof die ook stimulerend werkt op het zenuwstelsel, de
hartslag en de ademhaling. Wat je merkt is dat het je wakkerder maakt of dat
het je gevoel van vermoeidheid verdrijft. Een grote dosis cafëıne kan giftig zijn.
Gemiddeld verwijderen de nieren van een persoon per uur 13% van de in het lichaam
overblijvende cafëıne. Is de overblijvende dosis cafëıne groter dan 20mg, dan werkt
het stimulerend.

We nemen aan dat een blikje cola van 330ml ongeveer 45mg cafëıne bevat. Stel dat je drie uur lang elk uur een blikje
cola drinkt, en je het laatste blikje om 22u. drinkt, omstreeks hoe laat zal de cafëıne die je uit deze blikjes opnam niet
langer stimulerend werken? Algebräısch oplossen, en je resultaat afronden op één minuut nauwkeurig.

Probleem 9. Los algebräısch de volgende exponentiële vergelijking op:

8(4x + 4−x)− 54(2x + 2−x) + 101 = 0

Probleem 10. Bepaal algebräısch het grootste reëel getal b waarvoor de oplossingen van de vergelijking

(
210 log (x2b)

)2
= 210 log x4

allen gehele getallen zijn.
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