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EXAMENVRAGEN ANALYSE - irrationale functies

1. Gegeven is de functie f : y = x2+bx
x−a met a, b ∈ R.

(a) Bereken zonder computer de afgeleide functie van f .

(b) Bepaal a en b zodat de volgende twee voorwaarden tegelijk voldaan zijn:

i. de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in het punt met absis 0 aan de
grafiek van f is gelijk is aan −1.

ii. de grafiek van f heeft de rechte y = x + 1 als schuine asymptoot.

(c) Als a = 0 en b = 1 voldoet de functie dan aan de twee voorwaarden van
vraag 1b. Leg uit waarom of waarom niet.

(d) Bepaal het domein van de functie y =
√

x2+2x
x−3 .

2. Een vergaarbak in de vorm van een balk met vierkantig grondvlak moet de
inhoud van 360 m3 hebben. De prijs per m2 bekleding is 10 EUR voor het
grondvlak, 15 EUR voor het deksel en 8 EUR voor de wanden. Druk de totale
prijs p van de bekleding uit in functie van de zijde z van het grondvlak. Welke
afmetingen moet de vergaarbak hebben opdat de kostprijs zo klein mogelijk
zou zijn. Doe alle berekeningen met de computer!!!
Niet vergeten antwoorden op de vraag!!!

3. Gegeven is de functie f : y =
√
9+x−

√
9−x

x

(a) Bepaal het domein van f en geef de plakpunt(en) van het domein;

(b) Bereken zonder computer

lim
0

√
9 + x−

√
9− x

x
.

Wat kan je hieruit afleiden voor de grafiek van f?

4. Gegeven is de functie f : y = 4x2− 15x− 25 en haar grafiek in fig. 1 op pag. 2
en g : y =

√
4x2 − 15x− 25.

(a) Maak een tabel met het tekenverloop van f .
De berekeningen met de computer uitvoeren;

(b) Bepaal het domein van g;

(c) Vul de tabel aan met het tekenverloop van g en met enkele bijzondere
waarden voor het waardeverloop van g a.d.h. van het waardeverloop van
f . De berekeningen met de computer uitvoeren;

(d) Bepaal zonder computer de vergelijkingen van de asymptoten voor de
grafiek van g;

(e) Vul de figuur 1 aan met de grafiek van g a.d.h. van de grafiek van f .
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Figuur 1: y = 4x2 − 15x− 25


