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1 lineaire versus exponentiële groei

Figure 1: https://www.geogebra.org/m/m3zxeue6

Figure 2: https://www.geogebra.org/m/m3zxeue6
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2 grafiek exponentiële functies

Figure 3: https://www.geogebra.org/m/Rb6qHp3z

Figure 4: https://www.geogebra.org/m/Rb6qHp3z

3 logaritmen

Figure 5: https://www.geogebra.org/m/GbHdUfsF
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Figure 6: https://www.geogebra.org/m/GbHdUfsF

4 logaritmische functies

Figure 7: https://www.geogebra.org/m/ReNNrmut

Figure 8: https://www.geogebra.org/m/ReNNrmut
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5 verband grafieken exponentiële functies en logaritmische
functies met hetzelfde grondtal

Figure 9: https://www.geogebra.org/m/YYevVAPy

6 Toepassingen op logaritmen

6.1 geluid

∆L = 10 ⋅ log (I2
I1

)

6.2 aardbevingen

∆M = ⋅log (I2
I1

)

6.3 Logaritmisch papier

Figure 10: https://www.geogebra.org/m/gzggfr7h
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Figure 11: https://www.geogebra.org/m/gzggfr7h

7 exponentiële vergelijkingen

7.1 tweeterm
7.1.1 zelfde grondtal

Figure 12: https://www.geogebra.org/m/NRMRHcaf

7.1.2 verschillend grondtal

Figure 13: https://www.geogebra.org/m/NRMRHcaf
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7.2 drieterm

Figure 14: https://www.geogebra.org/m/NRMRHcaf

8 logaritmische vergelijkingen

Figure 15: https://www.geogebra.org/m/NRMRHcaf

9 Exponentiële en logaritmische ongelijkheden

Figure 16: https://www.geogebra.org/m/hwwv5ynd
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10 oefeningen

10.1 exponentiële groei
1. Stel dat je vanaf je twaalfde verjaardag volgende afspraak met je ouders gemaakt hebt over

het krijgen van zakgeld: de eerste week 1 eurocent, de tweede week 2 eurocent en elke volgende
week het dubbele van de week ervoor. Hoeveel zakgeld zou je dan deze week ontvangen?

2. Hoeveel brengt 1000 euro vakantiegeld op als ik dit geld 7 jaar laat staan op onderstaande
rekeningen?

3. Het coronavirus:

(a) Bepaal de groeifactor en het groeipercentage van het coronavirus in Frankrijk
(b) Als dit groeipercentage elke dag hetzelfde blijft, hoeveel besmettingen zijn er dan van-

daag?

4. Het coronavirus:

(a) Als dit groeipercentage elke week hetzelfde blijft, hoeveel besmettingen zijn er dan
i. 3 weken later
ii. 10 dagen later

(b) Bepaal het groeipercentage en de groeifactor per dag

5. gelijkwaardige rentevoeten.

(a) Bij welke (fictieve) bank wil jij jouw spaargeld zetten: Bank A geeft 12% per jaar en
Bank B geeft 6% per half jaar.

(b) Bepaal de gelijkwaardige rentevoet voor bank B
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6. Op Black Friday geeft winkel A 21% korting en in winkel B hoef je de BTW van 21% niet te
betalen voor hetzelfde artikel. Welke winkel verkies je?

7. Afschrijving auto bij omnium-verzekering

(a) Bepaal de waarde van deze auto na 30 maanden

(b) Bepaal de waarde van deze auto na 5 jaar

8. In helder water vermindert de lichtintensiteit per meter met 60%. We nemen de lichtinten-
siteit aan de oppervlakte als eenheid.

(a) Bereken de lichtintensiteit op 5 m diepte

(b) Schrijf de lichtintensiteit als functie van de diepte

9. De bevolking van een land groeit exponentieel aan met 12% op 20 jaar

(a) Wat is de groeifactor op 20 jaar, 10 jaar en op 1 jaar?

(b) In 1990 is de bevolking 125000. Wat is de bevolking volgens dit model dit jaar?

(c) Zoek het voorschrift van de functie die met de tijd (in jaren gerekend vanaf 1990) de
bevolking laat overeenstemmen

(d) Na hoeveel jaren zal de bevolking verdubbelt zijn?

10. In ideale laboratoriumomstandigheden verdubbelt de bacterie E. Colli zich elke 5 uur. Bij
het begin van het kweekprogramma zijn er 160

(a) Bepaal groeifactor en groeipercentage per uur

(b) Bepaal het aantal na 11 uur

(c) Bepaal he aantal na 2 dagen

(d) Wanneer zal het aantal vertienvoudigd zijn?

11. Lees eerst onderstaand artikel (vrt.nu, gelezen op 28 oktober 2020)
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We kijken alleen naar de cijfers van de intensieve zorg

(a) Bepaal de groeifactor en groeipercentage per dag

(b) Reken de voorspellingen na

12. Lees eerst onderstaand artikel (vrt.nu, gelezen november 2020)

(a) Bereken de groeifactor en het groeipercentage per dag

(b) Als er op kerstdag 1334 positieve gevallen waren, wanneer waren er dan 10000 gevallen?

13. In 2014 bedroeg de wereldbevolking 7,14 miljard mensen. Volgend voorschrift modelleert het
aantal mensen na 2014: P (t) = 7,14(1,011)t−2014

(a) Geef het jaarlijks groeipercentage

(b) In welk jaar zal de wereldbevolking 9 miljard bedragen?

14. Op het ogenblik t=0 s bestaat een radio-actieve bron uit 64 µg 234Th. De halveringstijd van
dit isotoop is 24 dagen. Na 120 dagen bevat de bron een hoeveelheid 234Th gelijk aan?

10.2 logaritmen
1. Bereken zonder ZRM

(a) log232

(b) log0,01

(c) log33−2
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(d) log51

(e) log4 − 4

(f) log77

(g) log3729

(h) log−28

(i) 3log317

2. Bereken zonder GZRM

(a) log 1
3
( 5√

27⋅9
3−5

)
(b) log4 ( 2−3

5√
64

3√
128

)
(c) Voor hoeveel gehele waarden van x geldt ∣log2(2x + 1) − 2∣ ≤ 2

3. Bereken log ( 3

√
ab2

cd4 ) als loga = 2, logb = 3, logc = 4 en logd = 5

4. als log2 ≈ 0.3 en log3 ≈ 0.48 bereken dan

(a) log6

(b) log30

(c) log1,5

(d) log0,75

5. Bewijs de volgende logaritmische identiteiten:

(a) loga ( 1
x
) = −loga(x)

(b) 1
logxa

− 1
logya

= loga (x
y
)

(c) logxya = logxa⋅logya
logxa+logya

(d) 1
log 1

a
pq
+ logpq10a = 1

logp+logq

(e) logax = (1 + logay) ⋅ logayx
6. Uit een handboek wiskunde van 1642: Schrijf deze wiskunde bewerking op in onze heden-

daagse notaties
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10.3 toepassingen op logaritmen
1. Bereken de verhouding in intensiteit tussen de zwaarste en lichtste aardbeving geregistreerd

op 8/11/20

2. Jeugdhuizen vallen onder de milieuwetgeving wanneer zij muziek willen afspelen. Bereken de
verhouding in intenstiteit tussen categorie 3 en categorie 1

3. Om de ouderdom van gesteenten te dateren wordt de verhouding tussen de isotopen Argon-40
(A) en Potassium-40 (P) gemeten. Volgende formule geldt dan:

t = 1,26x109 log2 (1 + 8,33(A
P

))

Als in een monster gesteente deze verhouding 0,212 bedraagt, bepaal dan de ouderdom.

4. Geef het voorschrift van de gegeven rechten op onderstaande logaritmische schaal

5. Vergelijk onderstaande grafieken

11



10.4 grafieken exponentiële en logaritmische functies
1. Bepaal of f−1(x) stijgend of dalend is als f(x) = 3 ⋅ 2x−1 + 4

10.5 exponentiële vergelijkingen
Los de volgende vergelijkingen op:

1. 6x = 1

2. 92x = 5

3. 32x = 1

3
√
3

4. 2x+3 = 16x−3

5. 4x − 5 ⋅ 2x − 24 = 0

6. 3 ⋅ 9x − 26 ⋅ 3x = 3

7. 6x + 216 ⋅ 6−x = 42

10.6 logaritmische vergelijkingen
1. log(2x + 3) + log(x − 1) = log(x2 + 9)
2. 2 ⋅ log(x) + 1 = log(19x + 2)
3. log2x = log4(6 − x)
4. log5(5x − 7) − log25324 = 2 − x
5. logx(2x + 8) = 2

6. log3(x + 1) + log3(2x − 1) = log9[3(x − 1)]4

7. 2 ⋅ log2x + log√2x + log 1
2
x = 9
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10.7 Exponentiële en logaritmische ongelijkheden
Los op:

1. 10 + 7 ⋅ log3(x + 1) ≤ 45

2. 1 + 4 ⋅ log 1
2
(x + 5) ≥ −3

10.8 taken
1. zoek een eigentijds voorbeeld van exponentiële groei en verzin er zelf een oef bij (geen voor-

beeld van een ’wiskunde’site

2. exponentiële vergelijkingen en logaritmische vergelijkingen
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