
Toets 2 Calculus 1 voor MST, 4501CALC1Y
donderdag 18 september 2014; 13:45-15:45 uur

Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI

Naam: Leids studienummer:
Groep (omcirkel): A (M. Keijzer) / B (P.M. Visser) / C (J.T. van Essen)

Een rekenmachine en het formuleblad bij deze cursus mogen gebruikt worden.
Laat duidelijk zien hoe u aan de antwoorden gekomen bent.
Het cijfer is de som van het aantal behaalde punten plus 2, gedeeld door 2.

1. (a) Schrijf de volgende complexe uitdrukking in de vorm a + bi:1p

10i

3− i
+ (1 + 2i)(i− 2) =

(b) Geef alle complexe z die oplossingen zijn van: z2 + z +
5

2
= 02p

Schets de oplossingen in het complexe vlak.

(c) Bereken exact (schrijf in de vorm a + bi): (
√

3− i)1232p



2. Gegeven zijn de punten A(3, 3, 2), B(4, 5,−1) en C(1, 0,−1).
Punten A, B en C liggen in het vlak V .

(a) Bereken (exact) het oppervlak van driehoek ABC.2p

(b) Bepaal voor vlak V een parametervoorstelling (= parametrische vectorvoorstel-1p

ling).

(c) Bepaal een vergelijking voor vlak V .2p



3. Bereken, indien mogelijk, de volgende limieten. (Dus niet alleen het antwoord geven!)
Als de limiet niet bestaat, schrijf dan op waarom dat zo is.

(a) lim
x→1

x2 − x

x2 − 6x + 5
=1p

(b) lim
x→5

x2 − x

x2 − 6x + 5
=1p

(c) lim
x→∞

x2 − x

x2 − 6x + 5
=1p

(d) lim
x→∞

x ln(x)

x2 + 10
=1p

(e) lim
x→0

(1− 2x)1/x =1p



4. (a) Bepaal het middelpunt en de straal van de bol x2+y2+z2−6x+8z+16 = 0.1p

(b) Gebruik de definitie van de afgeleide en laat zien dat de afgeleide van f(x) = 5
x22p

gelijk is aan −10
x3 , en wel zonder de regel van de l’Hospital te gebruiken.
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Technische Universiteit Delft, Faculteit EWI 

Naam: Leids studienummer: 
Groep (omcirkel): A (M. Keijzer) / B (P.M. Visser) / C (J.T. van Essen) 

Een rekenmachine en het formuleblad bij deze cursus mogen gebruikt vî orden. 
Laat duidel i jk zien hoe u aan de antwoorden gekomen bent. 
Het cijfer is de som van het aantal behaalde punten plus 2, gedeeld door 2. 

1. (a) Schrijf de volgende complexe uitdrukking in de vorm a + bi: 

— - / / - 3c ' -i^-3>c 

(b) Geef alle complexe z die oplossingen zijn van: 

Schets de oplossingen in het complexe vlak. 

-6 

(c) Bereken exact (schrijf in de vorm a + bi): (Vs — l)^^^ ~ f |>Wï ^ ~ 

- z 



Gegeven zijn de punten A{3,3, 2), B{4,5, - 1 ) en O, - 1 ) . 
Punten A, B en C liggen in het vlak V. 

[a) Bereken (exact) het oppervlak van driehoek ABC. 

(b) Bepaal voor vlak V een parametervoorstelling (= parametrische vectorvoorstel-

O 

Bepaal een vergelijking voor vlak V. JL^C^ 



Bereken, indien mogelijk, de volgende limieten. (Dus niet alleen het antwoord geven! 
Als de limiet niet bestaat, schrijf dan op waarom dat zo is. 

.„2 

(a) lim 

(c) hm = t "'1^ ^ 1:Z^ = 1 

. ^ o c .T2 + 10 /Jt^ö^ ZOO 



lp 4. (a) Bepaal het middelpunt en de straal van de bol .T^+y^ + ẑ  —6a; + 8z + 16 = 0. 

(K'ZT ^-f-'if =^ 

2p (b) Gebruik de definitie van de afgeleide en laat zien dat de afgeleide van ƒ (s) 
gelijk is aan en wel zonder de regel van de l'Hospüal te gebruiken. 

h-^o L h-^o ^— 
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