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Modelvragen ijkingstoets

De KU Leuven werkt aan de ontwikkeling van positie- en oriëntatie-instrumenten voor de overgang van
secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. Eén van de pilootprojecten hierbij is de ijkingstoets voor
wiskundig sterke richtingen in de groep Wetenschap en Technologie. De toets peilt naar de slagvaardigheid,
maturiteit en de aanpak van wiskundige vraagstukken en naar ruimtelijk inzicht. Ter voorbereiding van
de ijkingstoets zullen toekomstige studenten beschikken over een wiskundig formularium, toelichting bij de
vragen ruimtelijk inzicht, en enkele modelvragen.
Om deze ijkingstoets zo goed mogelijk af te stemmen op de kennis van de toekomstige studenten, hadden
we graag jouw mening gehad over de verschillende vragen uit de modeltest. De vragen zijn opgedeeld in vijf
categoriën: Redeneren, Begrippenkennis, Wiskundige vaardigheden, Ruimtelijk inzicht en Combinatievragen
met zes vragen per categorie.
Omdat jullie mening voor ons van groot belang is, zouden we je vriendelijk willen verzoeken om on-
derstaande vragen zorgvuldig te lezen en te beoordelen in het bijgevoegde excel-bestand. Geef ook per
categorie aan welke drie vragen jouw voorkeur wegdragen (kruisje in de laatste kolom van het excel-
bestand). Mogen we vragen om het ingevulde excel-bestand voor vrijdag 13 april 2012 terug te sturen
naar Veerle.Vanhoof@fys.kuleuven.be.

Alvast van harte bedankt voor je medewerking.

1 Redeneren

Vraag 1.1
Hieronder zie je de grafieken van twee reële functies, links van de functie f , rechts
van de functie g. De schaal in beide tekeningen is dezelfde. Wat is het verband
tussen g en f? TipClip

(A) Voor alle x ∈ R is g(x) = f(2x+ 1).

(B) Voor alle x ∈ R is g(x) = f(2x− 1).

(C) Voor alle x ∈ R is g(x) = f(x/2 + 1).

(D) Voor alle x ∈ R is g(x) = f(x/2− 1).

(E) Voor alle x ∈ R is g(x) = f(2x− 1/2).
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Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 1 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over de 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 1 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

mailto:veerle.vanhoof@fys.kuleuven.be
https://videolab.avnet.kuleuven.be/video/?id=626ab0a9a4bfbe8ad8a279d6fd72bd25&height=388&width=640&autostart=false


2 Modelvragen ijkingtoets

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 1 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO
(A) relevant (B) eerder relevant (C) eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 1.2
We definiëren f(x) met volgend meervoudig voorschrift:{

f(x) = 0 als x ≤ 0
f(x) = x als x > 0

Onderstaande figuur geeft de grafiek van

g(x) = a0f(x) + a1f(x− 1) + a2f(x− 2) + a3f(x− 3) + a4f(x− 4) + a5f(x− 5)

Bepaal a3.

(A)-2 (B)-1 (C)0 (D)1 (E)2

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 2 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 2 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 2 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 1.3
We noemen een overal gedefinieerde functie h : R→ R periodiek als er een T > 0 bestaat zo dat h(t+T ) =
h(t) voor alle t ∈ R. Veronderstel nu dat f en g overal gedefinieerde functies van R naar R zijn. We noteren
met f ◦ g de functie van R naar R gegeven door (f ◦ g)(x) = f(g(x)) (voor x ∈ R).
Dan geldt

(A) Als f periodiek is, dan is f ◦ g ook periodiek.

(B) Als g periodiek is, dan is f ◦ g ook periodiek.

(C) Als f ◦ g periodiek is, dan zijn f en g beiden periodiek.
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(D) Als f ◦ g periodiek is, dan is f periodiek terwijl g het niet hoeft te zijn.

(E) Als f ◦ g periodiek is, dan is g periodiek terwijl f het niet hoeft te zijn.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 3 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 3 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 3 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 1.4
Onderstel dat f en g functies zijn met domein R en met de eigenschap f(0) = g(0) = 0. Beschouw de
volgende uitspraken:

• f(a) = 0⇒ g(f(a)) = 0

• g(f(a)) = 0⇒ f(a) = 0

• g(a) = 0⇒ g(f(a)) = 0

• g(f(a)) = 0⇒ g(a) = 0

Hoeveel uitspraken zijn correct?

(A)0 (B)1 (C)2 (D)3 (E)4

Vlaamse Wiskunde Olympiade, tweede ronde, jaargang 1999, probleem 12. c©Vlaamse Wiskunde Olympiade, v.z.w.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 4 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 4 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 4 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant
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Vraag 1.5
Voor een deelverzameling A van een verzameling S definieert men de karakteristieke functie kA als volgt{

kA(x) = 1 als x ∈ A
kA(x) = 0 als x ∈ S \A

Beschouw de volgende uitspraken over willekeurige deelverzamelingen A en B van S.

I kA.kB is de karakteristieke functie van A ∩B.

II kA + kB is de karakteristieke functie van A ∪B.

III kA − kA∩B is de karakteristieke functie van A \B.

De correcte uitspraken zijn:

(A) I

(B) I en II

(C) I en III

(D) II en III

(E) I, II en III

Vlaamse Wiskunde Olympiade, tweede ronde, jaargang 2000, probleem 6. c©Vlaamse Wiskunde Olympiade, v.z.w.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 5 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 5 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 5 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 1.6
Laurien, Lennert en Lisanne gingen vogels observeren. Elk van hen zag één vogel die geen van de anderen
zag. Elk van hen zag één vogel niet, die beide anderen wel zagen. En één vogel zagen ze alledrie. Van de
vogels die Laurien zag, waren er twee geel. Van de vogels die Lennert zag, waren er drie geel. Van de vogels
die Lisanne zag, waren er vier geel. Hoeveel gele vogels werden er geobserveerd?
(A)5 (B)6 (C)7 (D)8 (E)9
Vlaamse Wiskunde Olympiade, tweede ronde, jaargang 2003, probleem 3. c©Vlaamse Wiskunde Olympiade, v.z.w.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 6 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod
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Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 6 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 6 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

2 Begrippenkennis

Vraag 2.1
Zij f : R→ R een afleidbare functie. Gegeven is de grafiek van de afgeleide van f . Welke uitspraak is waar?

(A) De functie f bereikt een lokaal minimum in −3.

(B) De functie f bereikt een lokaal minimum in p.

(C) De functie f bereikt een lokaal maximum in p.

(D) De functie f bereikt een lokaal maximum in q.

(E) De functie f bereikt een lokaal maximum in 3.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 7 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 7 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 7 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant
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Vraag 2.2
Welke van onderstaande mogelijkheden is de afgeleide van de functie met voorschrift f(x) = sin(x)

cos(x)−sin(x)?

(A) 1
1−sin(2x)

(B) cos(2x)
1−sin(2x)

(C) 1

(D) − cos(x)
sin(x)+cos(x)

(E) cos(x)
sin(x)−cos(x)

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 8 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 8 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 8 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 2.3
Bepaal de x-coördinaat van de vector ~v3 = ~v1 + ~v2 in het xy-vlak als je weet dat

• ~v1 een lengte 2 heeft en een hoek van 30◦ maakt met de positieve x-as.

• ~v2 geöriënteerd is volgens de x-as

• ~v3 een hoek α maakt met de positieve x-as TipClip

(A) cosα

(B) tanα

(C) cotα

(D)
√

3 cosα

(E)
√

3 + cosα

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 9 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

https://videolab.avnet.kuleuven.be/video/?id=a49d89c827dad83cbb418dc8f317c6f0&height=388&width=640&autostart=false
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Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 9 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 9 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 2.4
Wat is de lengte van de cirkelboog die een hoek θ = 1/5 rad omsluit. De straal R van de cirkel is 5. De
figuur dient enkel als principe-tekening; de hoek θ is niet met de juiste grootte getekend.

(A)2π (B)2π5 (C)1 (D)5π (E)5

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 10 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 10 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 10 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 2.5
De hoeveelheid ruwe olie die een bepaalde oliewinningsmaatschappij uit één van haar olievelden oppompt,
varieert continu. Veronderstel dat de tijdsafhankelijkheid van het debiet van de opgepompte olie beschre-
ven wordt door een functie

q : R→ R : t 7→ q(t)

waarbij q(t) = het debiet van de opgepompte olie (uitgedrukt in barrel per dag) op het ogenblik t (gemeten
in dagen vanaf nieuwjaar 2012). Ook de olieprijs op de wereldmarkt varieert continu. We beschrijven de
tijdsafhankelijkheid van de prijs met een functie

p : R→ R : t 7→ p(t)



8 Modelvragen ijkingtoets

waarbij p(t) = de prijs van de olie (uitgedrukt in dollar per barrel) op het ogenblik t (gemeten in dagen
vanaf nieuwjaar 2012). We nemen aan dat de oliewinningsmaatschappij op elk ogenblik t de opgepompte
olie ogenblikkelijk verkoopt aan de olieprijs van dat ogenblik (dus aan p(t) dollar per barrel).
Noem R het inkomen (uitgedrukt in dollar) dat de oliemaatschappij door de winning (en verkoop) van olie
uit dat ene olieveld verwerft in een bepaald gegeven tijdsinterval [a, b]. Dan is

(A) R = p(b)q(b)− p(a)q(a).

(B) R =
(
p(b)− p(a)

)
×
∫ b
a q(t) dt.

(C) R =
(
q(b)− q(a)

)
×
∫ b
a p(t) dt.

(D) R =
(∫ b
a p(t) dt

)
×
(∫ b
a q(t) dt

)
.

(E) R =
∫ b
a p(t)q(t) dt.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 11 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 11 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 11 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 2.6
Bekijk onderstaande figuren met daarin de functies f(x) en g(x). Welke waarde is een benadering van de
volgende uitdrukking (f ◦ g)′(6)?
We noteren met f ◦ g de functie van R naar R gegeven door (f ◦ g)(x) = f(g(x)) (voor x ∈ R).

(A)-2 (B)-1 (C)0 (D)1 (E)2

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 12 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod
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Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 12 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 12 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

3 Wiskundige vaardigheden

Vraag 3.1
Bepaal de vergelijking van de raaklijn die raakt in het punt (−4, 1) aan de cirkel in het xy-vlak met mid-

delpunt (−2, 0) en straal
√

5.

(A) 2x+ y = −8

(B) −2x− y = 7

(C) 1
2x+ y = −1

(D) −2x+ y = 9

(E) −1
2x+ y = 3

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 13 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 13 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 13 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 3.2
Ga na of volgende limiet bestaat en bereken desgevallend.

lim
x→−1

x3 − x
(x+ 1)3

(A) Deze limiet is onbepaald.

(B) +∞

(C) -∞

(D) 2
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(E) 1

usolvit: Paul Igodt, Bram de Rock, id 1012

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 14 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 14 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 14 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 3.3
De functie x = f(y) is gedefinieerd via het verband yxn = C met n en C constant. Als y stijgt van 1 tot

100, daalt x van 10 tot 1. Bereken
∫ 100
1 2f(y)dy.

(A) 99

(B) 360

(C) 396

(D) 891

(E) 9999

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 15 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 15 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 15 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 3.4
Hieronder vind je een lijst van vier algebräısche uitwerkingen. Hoeveel bewerkingen uit deze lijst zijn correct?

• Voor alle reële a > 0 en b > 0 geldt a+b
1
a
+ 1

b

= (a+ b)2
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• Noem i de imaginaire waarde met i2 =-1, dan is 3 + 4i > 5

• Noem i de imaginaire waarde met i2 =-1, dan is (1 + i)5=5

• π
2 + 1 = 3π

2

(A)0 (B)1 (C)2 (D)3 (E)4

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 16 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 16 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 16 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 3.5
Als x4 + 4x3 + 6px2 + 4qx +r deelbaar is door x3 + 3x2 + 9x +3 , dan is p(q+r) gelijk aan
(A)12 (B)15 (C)18 (D)21 (E)24

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 17 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 17 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 17 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 3.6
Beschouw het stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden x, y en z en twee reële parameters a en b.

ax+ by + (a+ b)z = 2(a+ b)
(a+ b)x+ ay + bz = 2(a+ b)
bx+ (a+ b)y + az = 2(a+ b)

Welk van de uitspraken is correct?

(A) Het stelsel heeft voor alle keuzes van a en b minstens 1 oplossing
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(B) Het stelsel is voor bepaalde waarden van a en b strijdig

(C) Het stelsel heeft voor a = b 6= 0 soms geen oplossing

(D) Het stelsel heeft voor a+ b = 0 niet altijd oneindig veel oplossingen

(E) Geen van voorgaande is correct

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 18 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 18 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 18 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

4 Ruimtelijk inzicht

Vraag 4.1
Het object uit de figuur is bekomen door het samensmelten van kleine kubussen in een ruimte van maximaal
5 bij 5 bij 5 kubussen. Kies op basis van de ruimtelijke isometrische voorstelling in de figuur boven links welke
voorstelling van de snede correct is. Er is slechts één mogelijkheid correct. Alhoewel slechts een rechthoekig
deel van het snedevlak is getekend in de isometrische voorstelling moet je het voor de snedetekeningen (A)-
(E) als een oneindig vlak in beide dimensies veronderstellen. Enkel de snijlijnen van de rechthoek en niet
alle snijlijnen die dit snedevlak heeft zijn dus getekend op dit isometrisch zicht. De positie van de letters
’AB’ in de snedetekening heeft enkel tot doel om de kijkrichting aan te geven en heeft geen verband met de
positie van de letters in de isometrie.

(A) (B)

(C) (D) (E)
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Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 19 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 19 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 19 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 4.2
Het object uit de figuur is bekomen door het samensmelten van kleine kubussen in een ruimte van maximaal
5 bij 5 bij 5 kubussen. Kies op basis van de ruimtelijke isometrische voorstelling in de figuur boven links welke
voorstelling van de snede correct is. Er is slechts één mogelijkheid correct. Alhoewel slechts een rechthoekig
deel van het snedevlak is getekend in de isometrische voorstelling moet je het voor de snedetekeningen (A)-
(E) als een oneindig vlak in beide dimensies veronderstellen. Enkel de snijlijnen van de rechthoek en niet
alle snijlijnen die dit snedevlak heeft zijn dus getekend op dit isometrisch zicht. De positie van de letters
’AB’ in de snedetekening heeft enkel tot doel om de kijkrichting aan te geven en heeft geen verband met de
positie van de letters in de isometrie.

(A) (B)

(C) (D) (E)

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 20 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 20 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk
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Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 20 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 4.3
Welk object kan je openplooien tot bijgevoegde figuur?

(A) (B) (C) (D) (E)

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 21 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 21 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 21 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 4.4
Welk object kan je openplooien tot bijgevoegde figuur?
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Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 22 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 22 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 22 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 4.5
Onderstaande kubus heeft vier vlakken met bijgevoegde patronen. Twee vlakken hebben zeker geen patroon.
Welke van de vijf kubussen kan het resultaat zijn van het draaien of kantelen van de gegeven kubus?

(A) (B) (C) (D) (E)

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 23 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 23 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 23 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant
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Vraag 4.6
Onderstaande kubus heeft vier vlakken met bijgevoegde patronen. Twee vlakken hebben zeker geen patroon
en zijn lichtgrijs. Welke van de vijf kubussen kan het resultaat zijn van het draaien of kantelen van de gegeven
kubus?

(A) (B) (C) (D) (E)

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 24 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 24 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 24 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

5 Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context,
modelleren

Vraag 5.1
Onderstaande figuur geef het tijdsverloop aan van een wagen die vanuit rust met een constante versnelling
vertrekt. Op de horizontale as staat de tijd in het kwadraat t2. De grootte van de versnelling van de wagen
is dan

(A) 0,25 m/s2

(B) 1,5 m/s2

(C) 2,5 m/s2

(D) 5 m/s2

(E) 10 m/s2
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Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 25 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 25 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 25 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 5.2
Een auto rijdt aan 95 km/u en haalt een 1.10 km lange trein in die in dezelfde richting rijdt op een spoor
dat parallel loopt met de weg. Als de trein een snelheid van 75 km/u heeft, hoelang doet de auto er dan
over om de trein in te halen? En welke afstand zal de auto in die tijd afgelegd hebben?

(A) minder dan 2.5 min en minder dan 2.5 km

(B) minder dan 2.5 min en meer dan 2.5 km

(C) meer dan 2.5 min en minder dan 7.5 km

(D) meer dan 2.5 min en meer dan 7.5 km

(E) Geen van voorgaande antwoorden is correct

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 26 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 26 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 26 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant
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Vraag 5.3
Een bowlingbal met straal 10 cm rolt over een spoor van twee evenwijdige balken die 16 cm uit elkaar liggen.
Hoe dikwijls draait, bij benadering, de bowlingbal rond zijn as om 30 m af te leggen?

(A) 27 keer

(B) 37 keer

(C) 48 keer

(D) 80 keer

(E) 239 keer

Vlaamse Wiskunde Olympiade, eerste ronde, jaargang 2006, probleem 27. c©Vlaamse Wiskunde Olympiade, v.z.w.

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 27 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 27 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 27 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 5.4
Schip A bevindt zich 65 km ten westen van schip B in open zee. Om 9 uur ’s morgens begint schip A naar
het zuiden te varen aan 15 km/u, en begint schip B naar het westen te varen aan 10 km/u. Op welk tijdstip
zijn beide schepen het dichtst bij elkaar?

(A) Om 10 uur zijn de schepen het dichtst bij elkaar

(B) Om 10u30 zijn de schepen het dichtst bij elkaar

(C) Om 11 uur zijn de schepen het dichtst bij elkaar

(D) Om 12 uur zijn de schepen het dichtst bij elkaar

(E) Om 12u30 zijn de schepen het dichtst biji elkaar

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 28 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod
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Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 28 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 28 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 5.5
Een mier legt een afstand van 10,0 cm over de x−as af in 2,00 s. Daarna draait ze naar links over een hoek
van 30, 0◦ en loopt nog eens 10,0 cm in 1,80 s in een rechte lijn. Tenslotte draait ze nog een draai van 70, 0◦

naar links en legt weer 10,0 cm af langs een rechte lijn, deze keer in 1,55 s. Bepaal de x− en y−component
van de eindpositie van de mier.

(A) x > 15 en y > 15

(B) x > 15 en y < 15

(C) x < 15 en y > 15

(D) x < 15 en y < 15

(E) Geen van voorgaande antwoorden is correct

Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 29 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 29 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 29 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Vraag 5.6
Een man (M) en een kind (K) hangen aan een constructie
weergegeven in de figuur. Als katrol B verschuift van de
stand B1 naar stand B2, hoeveel gaat de man dan naar
boven. Druk je antwoord uit als functie van de hoek θ en de
afstand d van katrol A tot de muur.

(A)
d

2
tan θ (B)

d

2
cos θ (C)

d

2

(
1

cos θ
− 1

)
(D) d

(
1

cos θ
− 1

)
(E) d

(
1

sin θ
− 1

)

q

M

A

B2

B1

d

K
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Compatibiliteit met curriculum

Hoe komt de leerstof uit vraag 30 aan bod binnen de 6(+) uur wiskunde gezien over 6 jaar SO?
(A) zeer uitgebreid (B) uitgebreid (C) beperkt (D) zeer beperkt (E) komt niet aan bod

Intrinsieke moeilijkheidsgraad

Ik vind vraag 30 voor een goede leerling uit een richting met minstens 6 uur wiskunde
(A) heel gemakkelijk (B) eerder gemakkelijk (C) noch gemakkelijk, noch moeilijk
(D) moeilijk (E) heel moeilijk

Relevantie voor de opleiding HO

Ik vind vraag 30 als toetsvraag voor de overgang van SO naar HO (A) relevant (B) eerder relevant (C)
eerder niet relevant (D) niet relevant

Correcte antwoorden

1.1 B

1.2 E

1.3 B

1.4 B

1.5 C

1.6 A

2.1 E

2.2 A

2.3 C

2.4 C

2.5 E

2.6 B

3.1 D

3.2 B

3.3 B

3.4 A

3.5 A

3.6 A

4.1 C
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4.2 E

4.3 E

4.4 B

4.5 D

4.6 D

5.1 D

5.2 C

5.3 D

5.4 C

5.5 B

5.6 D
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