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INFORMATION/INFORMATIE: The graphical calculators are not permitted/ De grafische
rekenmachines zijn niet toegestaan.

1. 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 het tentamen is leeg en kan gebruikt worden als de gereserveerde
ruimte onder de opgave niet voldoende is.

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

3. Hand in only this exam! If you don’t throw away your scribbling sheets yourself, the
examiner will do it.
Lever alleen dit tentamen in. Kladpapier kan weggegooid worden, door u of door een
surveillant.

4. The number of points for each question is indicated. Total=100 points
De gewichten van de opgaven staan aangegeven. Totaal=100 punten.
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EXAM QUESTIONS /TENTAMEN VRAGEN

1. (20p) Simplify the following expressions as far as possible./Vereenvoudig onderstaande uitdrukkingen zo
veel mogelijk.

a)(4p) 3−8 · 32 · 94 b)(8p)
2 + a

a2b
+

1− b

ab2
− 2b

a2b2
c)(8p)

10x2

x+1
5x

x2−1
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2. (20p) Solve the following equations./Los de vergelijkingen op.
a)(4p) x2 + 4x + 5 = 0.
b)(8p) ax2 + 4x + 5 = 0 where a ∈ R is a parameter/waarin a ∈ R een parameter is
c)(8p) x + 2 =

√
4− x.
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3. (35p) Solve the following inequalities /Los de volgende ongelijkheden op

a)(20p)
x− 3
x + 3

< 2x− 1. (Make a sign diagram/maak een tekenschema)

b)(15p) |1−x| < 2. Write also the definition of the absolute value/Schrijf ook de definitie van de absolute
waarde op.
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4. (25p) Find the domain of/Bepaal het definitiegebied van
a)(10p) f(x) =

√
2x + 1− 2.

b)(15p) g(x) =
(√√

2x + a− 2
)−1

where a ∈ R is a parameter/waarin a ∈ R een parameter is.

e i n d e

5



6


