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Information/Informatie

1. A graphical calculator is not permitted/Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

2. The last sheet of this exam is empty; you may use it when there is not enough space in the
empty box below the question.
De laatste pagina van dit examen is leeg en kan gebruikt worden als de gereserveerde ruimte
onder de opgave niet voldoende is.

3. When you need extra scribbling paper you can get it. But do not hand it in.
Als u meer kladpapier nodig heeft, kunt u het krijgen. U mag het niet inleveren.

4. Hand in only this exam. And not your scribbling notes. If you don’t throw away your scribbling
sheets yourself, the examiner/vigilator will do it.
Lever alleen dit tentamen in. Lever kladpapier niet in; als u het niet zelf weggooit doet de
surveillant het.

5. The number of points for each question is indicated. Total is 90 points.
De gewichten van de opgaven staan aangegeven. Totaal is 90 punten.
The last question is a bonus question/De laatste vraag is een bonus vraag.
Mark: 1 + points scored/10, rounded, but not higher than a 10.
Cijfer: 1 + aantal punten gescoord/10, afgerond, maar niet hoger dan een 10.
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1. (3) Simplify/Vereenvoudig
a4 · (−3)2

−34 · a−3

2. (3) Factor/Ontbind K4L−K2L3 as far as possible/zover mogelijk.

3. (4) Simplify/Vereenvoudig
x− y

x + y
− x + y

x− y
+

4xy

x2 − y2
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4. (3) Rationalize/Rationaliseer
1√

5 +
√

3

5. (4) Solve the inequality/Los de ongelijkheid op
3x + 4
2x + 4

≥ 2.

Use a sign diagram/Maak een tekenoverzicht.
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6. (3) A quantity increases by 12% each year for 5 years. How much is the combined percentage
growth over the 5 year period.
Een hoeveelheid neemt per jaar toe met 12% gedurende 5 jaar. Hoe groot is het totale groeiper-
centage over deze periode van 5 jaar.

7. (4) Solve/Los op 2(x+1)
5 − 1

3 = 2x2+1
5x . What is the LCD?/Bepaal de LCD.

4



8. (4) Solve/Los op
√

p + q − q = 5 for p

9. (3) Solve/Los op 92p−1 = 36. (Do not use your calculator/Rekenmachine heb je niet nodig)

5



10. (6) Given is the quadratic equation/Gegeven is de kwadratische vergelijking

x2 + ax− 16 = 0

Solve it for a = 0. Solve it for a = 6. Are there values of a for which the equation does not have
a solution? Explain.

Los deze op voor a = 0. Los deze op voor a = 6. Zijn er waarden voor a waarvoor deze
vergelijking geen oplossing heeft? Leg uit.

11. (4) Solve the system of equations and check your answer:/Los het stelsel op en controleer uw
antwoord {

x + 3y = 5
2x + y = 5
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12. (6) Given is the function/Gegeven is de functie y = f(x) =
x

1− x2
.

Find the equation of the tangent to the graph of f at the point with x-coordinate 0.
Bepaal de vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van f in het punt met x-coördinaat 0.

13. (3) Approximate the solution of 750(1.03)x = 900 in two decimals.
Benader de oplossing van 750(1, 03)x = 900 in twee decimalen.
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14. (5) Simplify/vereenvoudig ln (x4 · e− ln x).
Check your answer for x = 1/Controleer uw antwoord voor x = 1.

15. (5) Gegeven z = f(x, y) = x2y3 + x2 − y2 + 15 + ln 4x.

Determine both first order partial derivatives and the mixed second order derivative.
Bepaal beide eerste orde partiële afgeleiden en de gemengde tweede orde afgeleide.
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16. (6) Determine the first and second order derivatives of f(x) = xex.

Where is the function increasing and where concave?/Waar is de functie stijgend en waar con-
caaf?

17. (6) Differentiate/differentiate f(x) = (x4 − 2x2 + 2)6. (Do not expand, do not factor)
Is the function at x = 1 increasing, decreasing or stationary?
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18. (9) Determine the global and local extremes point of f(x) = x3 − 3x + 8, Df = [−2, 2]
and classify them.Why are you sure that there is a global maximum and minimum?

Bepaal de globale en locale extremen punten van f(x) = x3 − 3x + 8, Df = [−2, 2]
en bepaal hun aard. Waarom bent u er zeker van dat er een globaal maximum en minimum is?
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19. (5) Determine/Bepaal
∫ (

8x3 + 5− 6
x2 + 4e4x

)
dx

20. (4) Calculate the definite integral
∫ 2

1
(
10
x
− 1− x2)dx
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21. Bonus points

(4) a. Determine/Bepaal
∫

(4x)ex+1dx

(6) b. Given is the function/Gegeven is de functie y = f(x) = 2 +
√

4 + x2, x > 0
Determine the range of it. Use differentiation to prove that this function has an inverse on the
given domain./
Bepaal zijn bereik (range). Gebruik de afgeleide om te bewijzen dat de functie een inverse heeft
op het gegeven domein. Determine the inverse function, its domain and its range./Bepaal de
inverse functie, haar domein en bereik.

E N D
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EXTRA SHEET
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