
Oefentoets 5.1 5 havo  WISKUNDE B 

Deze toets in de lineaire notatie is toegankelijk voor visueel beperkte 

leerlingen. Deze toets gaat over machtsfuncties en logaritmische functies.  

Datum: 8 oktober 2018  

Tijd: 100 minuten 

Vooraf 
 Zorg bij alle antwoorden voor een goede en wiskundig correct opgeschreven toelichting.
 Bij het gebruik van de GR duidelijk aangeven wat ingevoerd is en welke toetsen gebruikt zijn.
 Indien van toepassing: Herhaal de vraag in je antwoord.
 Deze toets bestaat uit xx vragen en in totaal zijn er xx punten te behalen.
 De genoemde tijd is zonder tijdverlenging
 Bij deze toets zitten xx voelbare tekeningen
 Succes! 

De punten staan direct achter het nummer van de vraag.  

Symbolenlijst 
( ronde haak openen 

) ronde haak sluiten 

+ plusteken 

_ underscore; subscript 

^ dakje; tot de macht; superscript 

= isgelijkteken 

/ deelteken; breukstreep of slash 

> groter dan 

<  kleiner dan 

>= groter dan of gelijk 

<= kleiner dan of gelijk 

* vermenigvuldigingsteken 

sqrt wortelteken 

root wortelteken 

[ blokhaak openen 

] blokhaak sluiten 

pi pi 

: deelteken; verhouding; dubbele punt 
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Logaritmen 
Er zijn minstens zes rekenregels voor of eigenschappen van logaritmen.  

Vraag 1: 3 punten  

Geef deze zes regels.  

Vraag 2: 2 punten 

Bereken exact.  
log_3(2025) - 2 * log_3(5) 

Gegeven zijn de functies f en g met voorschriften  
f(x) = log_3(x+4)  
g(x) = log_(1/4) (3x) 

Vraag 3: 2 punten 

Bepaal het domein, het bereik en de vergelijking van de asymptoot van f.
NB Let op dat de vergelijking van een asymptoot altijd begint met x = … of met y = … 
Bij een toets staat dat er niet bij.  

Vraag 4: 4 punten 

Los in drie decimalen nauwkeurig op:  
f(x) <= g(x) 

Kikkers 
Bij deze vraag hoort een voelbare tekening.  

We bekijken een hele kleine kikkersoort die ergens in Zuid-Amerika voorkomt. In het 
begin van hun leven ontwikkelen deze kikkers zich van kikkervisje tot gewone kikkers. 
De volwassen kikker is slechts 2,5 cm lang. De lengte van de kikker of het kikkervisje 
noemen we L. Het gewicht in gram van de kikker of het kikkervisje noemen we G. In de 
tekening is een rechte lijn getekend die het verband tussen log(L) en log(G) weergeeft. 
Op de tekening staat langs de horizontale as log (L) uitgezet. Langs de verticale as is 
log(G) uitgezet.  

Vraag 5: 4 punten 

Bepaal met behulp van de tekening het gewicht van een kikker(visje) met een lengte 
van 0,56 cm. Geef je antwoord in hele milligrammen nauwkeurig.    

Formule 
De formule y = 1,7 * 3,8^x is te herleiden tot een formule van de vorm  

log(y) = a * x + b 



2

Vraag 6: 4 punten 

Bereken de waarden van a en b. Geef beide waarden in twee decimalen nauwkeurig.  

Nogmaals logaritmen 
Gegeven zijn de functies  

f(x) = 2 + ^5 log(x)  

en  

g(x) = ^5log(4x^2) .  

Vraag 7: 3 punten 

Bereken algebraïsch het nulpunt van f(x) 

Vraag 8: 2 punten 

Los algebraïsch op:  

f(x) = g(x) 

Vraag 9: 1 punt 

Wat is het antwoord op vraag 8 als er zou staan: los exact op?  

Vraag 10: 3 punten 

Geef de formule voor  

h(x) = f(x) + g(x)  

en schrijf deze als één logaritme.  

Bonusvraag 
Vraag 11: 3 punten 

Leg in woorden uit hoe een logaritmische schaal werkt en wat logaritmisch papier is.  

Machtsfuncties 

Gegeven is de functie  

f(x) = -(x + 6)^2 - 4 

Vraag 12: 3 punten 

Laat zien door welke transformaties de grafiek van f is ontstaan uit die van  

y = x^2 .  

Geef bij elke stap het resultaat. 

Vraag 13: 6 punten 

Los exact op:  

5x^3 – 5x^2 <= 60x


