
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.

• 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,
Jupyter 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�.

• 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 10%. Dit betekent dat voor elke keer indienen je 10% van de
resterende punten verliest.

Opgemaakt door Michiel Tomme en Sebastian Petit die ook de jury zijn. Neem bij vragen
gerust contact met ons op1.

1michiel.tomme@ugent.be en sebastian.petit@ugent.be
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Vragen
1 Weerwolven (

√
4 punten)

Op een PRIME activiteit wordt er een spelletje weerwolven gespeeld. Op een bepaald moment
zijn er nog 10 spelers, waarvan er 4 weerwolven zijn. De spelers besluiten elk een statement te
maken over de anderen. Bij het maken van de statements besluiten drie weerwolven correcte
informatie door te geven en besluit één weerwolf te liegen. De anderen spreken allemaal de
waarheid. Wie zijn de weerwolven? We verwachten een antwoord op alfabetische volgorde,
van de vorm: Naam1, Naam2, Naam3, Naam4. Hieronder de statements:
Als ‘ofwel’ gebruikt wordt, is dit de exclusieve of (dus niet beide mogelijkheden tegelijkertijd).
Terwijl ‘of’ de inclusieve of is.

Alice: David is onschuldig en ofwel is Bob onschuldig, ofwel is Cedric een weerwolf.
Bob: Als Alice onschuldig is, dan is Cedric een weerwolf.
Cedric: Als Gunther of Bob onschuldig is, dan is Isaac ook onschuldig.
David: Als Emma onschuldig is, dan zijn Cedric en ik weerwolven.
Emma: Ofwel zijn Alice en Jos onschuldig ofwel zijn Felix en Gunther onschuldig.
Felix: Als Hanne onschuldig is, dan is, als Isaac onschuldig is, Bob een weerwolf.
Gunther: Bob is onschuldig en als Cedric onschuldig is, dan is Felix of Hanne onschuldig.
Hanne: Als Isaac of Jos onschuldig is, dan is David onschuldig.
Isaac: Alice is onschuldig. Tegelijkertijd is Emma onschuldig of als Gunther onschuldig is,

is Hanne dat ook.
Jos: Als David onschuldig is, dan is Emma of Hanne onschuldig.

Je kan gebruik maken van sage.logic.propcalc

2 COMAVID-20 (
√
5 punten)

Tijdens een COMA is er plots een nieuw computervirus opgedoken. Het virus is bij één com-
puter begonnen maar kan zich gemakkelijk verspreiden naar andere computers binnen het
netwerk. Er zijn een miljoen computers die op dat netwerk zi�en en elke dag zal het vi-
rus zichzelf kopiëren en het kopie uploaden naar één willekeurige andere computer op
het netwerk, ook als die het virus al bevat. Na drie dagen (Sind de ’eerste’ infectie) zal het
anti-virus programma op een computer echter wel het virus verwijderen en verhinderen dat
de computer opnieuw besmet wordt (deze is als het ware imuun) voor een week (7 dagen).
Indien een andere deze uitkiest om te infecteren zal dit dus niet werken. Er wordt dan ook
geen andere computer geselecteerd. Hoeveel computers verwachten we dat er besmet zullen
zijn na 50 dagen (dus op het einde van dag 50)?

We aanvaarden natuurlijke getallen die binnen 10 nauwkeurig zijn voor volle punten, binnen
de 100 voor de hel� van de punten en binnen de 1000 voor één vierde van de punten.
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Voor alle duidelijkheid:

• Dag 1 begint met 1 computer besmet, stel computer1. Deze besmet één andere computer,
stel computer2. Op het einde van dag 1 zijn er dus 2 computers besmet.

• Dag 2 proberen computer1 en 2 elk weer een nieuwe willekeurige computer te besmet-
ten.

• Dag 3 idem als ook de nieuw besme�e. Op het einde van dag 3 is computer 1 niet meer
besmet.

• Dag 4 is computer1 imuun, als een computer deze probeert te besme�en blij� deze on-
besmet. Op het einde van de dag is computer2 niet meer besmet.

• …

• Dag 11 computer1 begint de dag niet meer beschermd. Deze kan dus vandaag opnieuw
besmet worden.

• …

• Dag 50 eindigt met hoeveel computers op dit moment besmet?

3 Roll the Dice (
√
6 punten)

Alice en Bob willen een spel spelen waarbij ze dobbelstenen rollen en de ogen optellen. Vol-
gens de regels moeten ze drie D6, een D8, vier D10 en drie D20 gooien, waarbij een dobbelsteen
met n zijden wordt genoteerd is als Dn. Indien ze echter met een D20 een 5, 6, 15 of 16 gooien,
dan moeten ze die D20 opnieuw gooien tot die een andere waarde weergee�. Enkel de uit-
eindelijke waarden worden samengeteld. Na enkele keren spelen denken Alice en Bob dat ze
het spel leuker zouden vinden als ze geen dobbelstenen opnieuw zouden moeten rollen. Met
welke combinatie dobbelstenen (uit de standaard D4, D6, D8, D10, D12 en D20) kunnen ze
de dobbelstenen van het spel vervangen zodat de kansen op alle uitkomsten (samengetelde
waarden) van het spel niet veranderen, maar ze nooit opnieuw moeten gooien? In de nieuwe
combinatie mogen dus wel D20 gebruikt worden maar enkel zonder opnieuw gooien. We
verwachten een lijst getallen van de vorm: het aantal D4, het aantal D6, …, het aantal D20.

4 Fibonacci Konijntjes (
√
7 punten)

Alice hee� een speciaal ras magische Fibonacci konijntjes, die zich elk jaar voortplanten vol-
gens de rij van Fibonacci. In de eerste twee jaren is er telkens 1 konijntje, in het derde jaar zijn
er 2, in het vierde jaar 3, en zo voort. De konijntjes spelen ook graag een spelletje met Alice,
waarbij de ze op een rij gaan staan, maar telkens op een andere volgorde. Door het stijgende
aantal konijntjes, stijgt ook jaarlijks het aantal manieren dat de konijntjes op een rij kunnen
staan. Alice zou graag weten met welke factor het aantal manieren waarop de konijntjes zich
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kunnen ordenen stijgt.
We bekijken de factor tussen het 49ste en 50ste jaar. Wat is de lengte (het aantal cijfers) van
dit getal?

a) Geef een waarde op een miljard na nauwkeurig. (
√
7
4 )

b) Geef een waarde op een miljoen na nauwkeurig. (3
√
7

4 )

5 Coprieme Paren (
√
8 punten)

We beschouwen lijsten bestaande uit 20 geordende paren (dus (1,19) en (19,1) zijn verschillend)
van natuurlijke getallen (We beschouwen ook 0 als een natuurlijk getal) met 2 eigenschappen:

• De som van de twee getallen in een paar is steeds 20

• De getallen in opeenvolgende paren zijn allen onderling copriem.
Hierbij bedoelen we dat voor koppels (a,b) en (c,d) het volgende moet gelden:
a en c zijn copriem (grootste gemene deler 1), a en d zijn copriem, b en c zijn copriem
en b en d zijn copriem.
a en b moeten niet copriem zijn net als c en d.

Hoeveel zulke lijsten zijn er?

6 Woord voor Woord (
√
9 punten)

We beschouwen le�ercombinaties waarbij elke le�er hoogstens één keer voorkomt en de volg-
orde niet uitmaakt. Op al deze ‘woorden’ beschouwen we de bewerking symmetrisch verschil.
Voor twee woorden,w1 en w2, stellen we dus dat hun som, w1+w2, het woord w3 is, gevormd
door alle le�ers die ofwel in w1 ofwel in w2 voorkomen maar niet in beide. Bijvoorbeeld:
‘abcd’+ ‘baef’ = ‘cdef’ (= ‘dcef’ = . . .).

Gegeven twee lijsten van woorden:
L1 = [’wokhtcmb’, ’j’, ’jocdki’, ’fxpmaunq’, ’vpehuifw’, ’gbrfp’, ’wfuriazgcekvmt’, ’dnhsqi�vka’,
’tqfzlvud’, ’bcitpnfzjawx’, ’yslhi’, ’xrtfaynkg’, ’tseunycvzdwxhqa’, ’dq’, ’wtrnbqejoudmhc’, ’ib-
qwhudgmtz’, ’oegaz’, ’etnozmj�w’, ’nwohkfrepiqgyd’, ’bcd’, ’btyxieaf’]

L2 = [’jvtayzfxu’, ’xfva’, ’hxpysgzimevb’, ’noriczbwmst’, ’rjvgh’, ’rhonpg’, ’gusjaclxbtzpem’,
’smboleau’, ’atpomz’, ’hpd’, ’buhjizfadtxyc’, ’z’, ’eoavulikdtspzj’, ’lrabxzd’, ’oxifepzvaguhq’,
’ximzfwdghk’, ’nycpvzdqxw’, ’odrcpnbsqg’, ’xbhqi’]

Welk uniek woord uit de eerste lijst kunnen we omvormen tot het woord ‘a’ door hier een
aantal woorden uit de tweede verzameling bij te tellen?
(Er mag meermaals hetzelfde woord uit de tweede lijst gebruikt worden.)
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