
Reglement
• De wedstrijdduur bedraagt 3 uur.

• Na de wedstrijd wordt een rangschikking gemaakt op basis van de punten. De drie
hoogst gerangschikte deelnemers binnen categorie winnen respectievelijk 30, 20 en 10
euro prijzengeld. In geval van ex aequo komt/komen de deelnemer(s) die het eerst in-
diende(n) hoger op de ranglijst.

• Een team telt maximaal 2 personen.

• Per team wordt het gebruik van één en slechts één computer toegestaan. Men kan voor
een eigen computer kiezen of voor de aanwezige accomodatie.

• Het gebruik van internet om documentatie of bibliotheken voor programmeertalen af te
halen is toegestaan. Ook het raadplegen van encyclopedieën die via internet toeganke-
lijk zijn, of het gebruiken van programmatuur over een netwerk (bvb. middels Athena
of sage.ugent.be) is toegestaan.

• Niet toegestaan is elke vorm van communicatie door middel van sms, e-mail, chat, in-
ternetfora of welke wijze dan ook.

• Er zijn geen beperkingen op de so�ware die gebruikt mag worden om de vragen op te
lossen met dien verstande dat het verbod op communicatie onverminderd gehandhaafd
blij�.

• Het gebruik van elektronische toestellen verschillend van de computer of laptop is niet
toegestaan.

• Wie regels overtreedt kan door de jury bestra� worden middels verlies van punten of
onmiddellijke uitsluiting.

• De jury houdt zich op elk moment het recht voor aanpassingen aan het reglement aan te
kondigen; in voorkomend geval worden de deelnemers hierover mondeling en zo snel
mogelijk geı̈nformeerd. Bij discussies houdt de jury het laatste woord.

• De maximum score per vraag wordt bepaald door het aantal punten, weergegeven naast
de vraag en het aantal keer er foutief is ingediend. Per foutief ingediend antwoord daalt
de te behalen score met 25%. Dit betekent dat voor elke keer indienen je 25% van de
resterende punten verliest.
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Vragen
1 Opwarmertje (

√
3 punten)

Stel f(x) de functie die een cijfer omzet naar de lengte van het woord in het Nederlands.
Bijvoorbeeld: f(7) = 5.
Stel g(x) de functie die een getal a�eeldt op de som van f toegepast op de cijfers van dit getal.
Bijvoorbeeld: g(123) = 3 + 4 + 4 = 11.

Zoek dan de positieve breuk met volgende eigenschappen:

• g(teller) = 2 ∗ g(noemer).

• De breuk is geen geheel getal.

• De breuk is groter dan 22.

• Zowel de teller en noemer zijn een veelvoud van 3.

• De som van teller en noemer is zo klein mogelijk.

2 Kaprekar constante (
√
4 punten)

In 1949 beschreef Kaprekar een interessant algoritme:

Neem een getal van vier cijfers, niet alle vier gelijk.
Orden de cijfers van dit getal van groot naar klein en van klein naar groot.
Bepaal het verschil van deze twee getallen.
Herhaal met dit verschil.

Het algoritme komt uiteindelijk steeds uit op 6174. Dit getal wordt op zichzelf afgebeeld.
Stel nu dat we ditzelfde algoritme toepassen op een getal van vijf cijfers, dan komt dit niet
steeds op één getal uit. We kunnen terecht komen in lussen (i.e. een reeks elementen die zich
blij� herhalen).
We kunnen echter nog iets toevoegen aan het algoritme: Laat ons na het sorteren van groot
naar klein in dit getal het laatste cijfer 0 maken en bij het getal geordend van klein naar groot
het eerste cijfer weglaten. (We werken als het ware enkel met de grootste 4 cijfers van het
originele getal.) Als we dit doen eindigen we steeds op één getal. A�ankelijk van met welk
getal we beginnen kan dit eindgetal wel veranderen. Op welk getal komen we het meest uit?

3 Tekstverwerker (
√
5 punten)

Met alle le�ers, a tot en met z, kunnen we een symmetrie van een dertienhoek associëren.
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De eerste dertien le�ers, a tot en met m, laten we overeenkomen met de rotaties volgens
wijzerszin. De rotatie over 0 graden is a, de rotatie over 360

13 graden (= 2π
13 = τ

13 radialen ) is
b, de rotatie over 2 ∗ 360

13 graden (= 2 ∗ 2π
13 = 2 ∗ τ

13 radialen) is c, etc.
De volgende dertien le�ers, n tot en met z, laten we overeenkomen met de spiegelingen. Hier-
bij overlopen we ook de assen in wijzerszin over 360

13 graden (= 2π
13 = τ

13 radialen ).
Deze symmetriën kunnen we samenstellen: Zo is dan b na n = nb = u. Merk op dat de
volgorde belangrijk is. Op deze manier kunnen we dan hele teksten reduceren tot één le�er.
Hierbij negeren we spaties en leestekens en maken we geen onderscheid tussen gewone le�ers
en hoofdle�ers.
Met welke le�er komt op deze manier volgende tekst overeen? “Met wiskunde kunnen we
allerlei rare dingen doen zoals volledige teksten reduceren tot een le�er.”

4 Wat is de kans . . . (
√
6 punten)

We nemen een lijst booleans B1, B2, . . . , B10, met B1 steeds ‘True’. We nemen p1 de kans dat
Bi(i 6= 1) ‘True’ weergee� als Bi−1 ‘True’ was, en p2 de kans als Bi−1 ‘False’ was.

B1 B2 B3 B4 . . .

True

False

False
False . . .1− p2

True . . .p2
1− p2

True
False . . .1− p1

True . . .p1

p21− p1

True

False
False . . .1− p2

True . . .p2
1− p1

True
False . . .1− p1

True . . .p1

p1

p1

Stel dat we twee zo’n lijsten booleans nemen, eenmaal met p1 = 0.5 en p2 = 0.3 en eenmaal
met p1 = 0.2 en p2 = 0.4. De laatste boolean uit beide lijsten willen we samenstellen. We
laten ook een kans van 0.4 toe dat deze samenstelling de ‘And’-functie is, anders gebruiken
we de ‘Or’-functie. Wat is de kans dat de waarde van deze samenstelling ‘True’ weergee�? Je
mag afronden op zes cijfers na de komma.

5 Het hoe� niet lang te zijn (
√
7 punten)

Stel a en b gehele getallen. Wat is de grootste waarde die a kan aannemen zodat a2+b2

ab−1 = 5

als b < 1012.
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6 Disclaimer: De volgende �guur is niet 3D (
√
8 punten)

De punten van een ellips hebben de eigenschap dat de som van de
afstanden tot twee vastgekozen brandpunten steeds constant is. Ge-
geven twee brandpunten en zo een afstand is de ellips dus volledig
bepaald. Beschouwen we nu een as met daarop een vast brandpunt
en een variabel brandpunt en kiezen we een afstand 2 dan gee� dit
een verzameling van ellipsen. (De afstand tussen de twee brandpun-
ten laten we maximaal 2 zijn.) De unie van al deze ellipsen is een
�guur. We beschouw nu een tweede as evenwijdig met de eerste op
afstand 1. Hierop kiezen we opniew een vast brandpunt uit de lood-
rechte projectie van het eerste vaste brandpunt. Met dezelfde afstand
2 krijgen we zo opnieuw een zelfde �guur. Bepaal de oppervlakte
waar de twee �guren overlappen op zes cijfers na de komma afge-
rond.

7 Free points (
√
9 punten)

Beschouw vijf punten, die we toppen zullen noemen. Verbindingen tussen deze toppen noe-
men we bogen. We beschouwen enkel bogen tussen verschillende toppen. Er kunnen wel
meerdere bogen zijn tussen dezelfde twee toppen. Deze bogen kunnen we voorstellen in een
5x5 matrix A. Het element aij komt hierbij overeen met het aantal bogen tussen top i en top
j. Merk op dat deze matrices steeds symmetrisch zijn en op de diagonaal enkel nullen staan.
Op deze matrices zullen we een nieuwe bewerking de�niëren:

A ◦B := X −


x11 0 . . . 0
0 x22 . . . 0
...

... . . . 0
0 0 0 xnn


met X = A ∗B +B ∗A en ‘∗’ de standaard matrixvermenigvuldiging.

Vertrekkend met tussen alle toppen één boog, hoeveel van de hiervoor vermelde bewerkingen
hee� men minimaal nodig om tot de nulmatrix te komen waarbij de tweede matrix steeds op
minstens vier verschillende plaatsen niet 0 is (deze matrix moet ook symmetrisch zijn en 0 op
de diagonaal)?

8 What’s in a triangle? (
√
10 punten)

Stel we nemen 5 verschillende punten in een rooster van 4 op 4. Bij hoeveel keuzes van punten
is de convexe omhullende een driehoek die het midden van het rooster omvat? Als men alle
lijnstukken tekent tussen de gekozen punten, dan is de convexe omhullende de kleinste verza-
meling lijnstukken, waarvoor alle andere lijnstukken hiermee samenvallen of door omsloten
worden. Als het middenpunt op de omtrek ligt, beschouwen we deze niet als bevat.
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