


Wedstrijdreglement

(a) De competitie bevat zes vragen, die elk op evenveel punten staan. Binnen elke
vraag staan alle onderdelen op evenveel punten. Je krijgt 150 minuten de tijd om
zoveel mogelijk vragen en onderdelen op te lossen.

(b) Handboeken, rekenmachines, gsm’s en andere hulpmiddelen zijn hierbij niet toeges-
taan, enkel pen en papier mogen gebruikt worden.

(c) Vermeld op ieder ingediend blad duidelijk je naam, jaar en richting, en de vraag.
Werk op elk blad maar aan één vraag.

(d) Bij verdere vragen of betwistingen is uitsluitend de jury bevoegd.

(e) Door deel te nemen aan de PUMA 2011 verklaart men akkoord met dit reglement.

De proclamatie van deze wedstrijd gaat door op 14 maart 2011 om 13.00h in gebouw
S9, auditorium A3. Wil je weten naar wie de 100 euro prijzengeld gaat of wie de eer
van de Universiteit Gent mag verdedigen op de IMC 2011, beschouw dit dan gerust als
een uitnodiging. Ter celebratie van π-dag vindt tegelijk ook ons π-zzafestijn plaats, je
kunt hier dus gerust je middagmaal nuttigen. Wil je een pizza bestellen, dan raden we
je aan dat dan op voorhand op onze website in te geven voor een snellere bediening.
Verdere informatie verschijnt tijdig op onze website: http://prime.ugent.be.

De jury dankt Jan Vonk, winnaar van de PUMA 2009, voor het voorzien van verschil-
lende opgaves in deze editie.
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Vragen

1 Een grens op priemgetallen

Noteer het n-de priemgetal als pn. Toon aan dat

pn 6 e2
n−1

.

2 Driehoeken delen

Neem een gelijkzijdige driehoek. Toon aan dat je deze kan opsplitsen in n kleinere
gelijkzijdige driehoeken, voor elke n ∈ N\{0, 2, 3, 5}.

3 Kleurrijk veelvlak

Een convex veelvlak met alleen driehoeken als zijvlakken, heeft hoekpunten in 3 kleuren.
Bewijs dat het aantal zijvlakken waarvan de drie hoekpunten in de drie verschillende
kleuren zijn, even is.

4 Kleinste gemene veelvouden

(a) Bepaal of onderstaande rij (an)∞n=1 al dan niet convergeert. Indien ze convergeert,
bepaal ook de limiet.

an =
kgv(1, 2, . . . , n)

n!

(b) Doe hetzelfde voor de rij (bn)∞n=2. Bepaal de convergentie en de eventuele limiet.

bn =
kgv(1, 2, . . . , n− 1)

kgv(1, 2, . . . , n)

3



IF YOU CAN
READ CODED

AS FAST AS

TEXT YOU 
MIGHT 
THE ONE.

 14 15 18 13 1 12

20 5 24 20

 2 5

START YOUR CAREER IN TRADING    APPLY AT WWW.OPTIVER.COM
WE ARE SCOUTING FOR BRILLIANT MINDS ONLY

TRADING 
BRILLIANTBRILLIANTBRILLIANT



5 Festiviteiten op een π-ratenschip

In het Galactische jaar 31415 leven er 9 π-raten op een reusachtig ruimteschip. Ze leven
elk in een aparte sectie van het schip, maar tussen elke twee secties is er juist één gang.
Het ruimteschip heeft echter een technisch probleem, en wanneer iemand door een gang
loopt, sluit deze automatisch af (de persoon kan er doorheen, maar erna is die gang
voorgoed gesloten). Vanaf 31415 gaat elk jaar, op 14 maart, één van de π-raten op
bezoek bij alle andere om π-dag te vieren. Aan het einde van de dag keer die π-raat
terug naar zijn eigen sectie en gedurende de rest van het jaar blijven alle π-raten in hun
eigen sectie van het schip. Hoeveel jaar kunnen de π-raten deze traditie verderzetten,
voor alle gangen voorgoed gesloten zijn?

6 Natuurlijke probabiliteit

In de 18e eeuw bewees Leonard Euler reeds de ‘gelijkheid’
∑∞

n=1
1
n =

∏
p

1
1−p−1 . Het

product loopt daarbij over alle priemgetallen. Daar de harmonische reeks divergeert,
impliceert dit i.h.b. dat

∏
p (1− 1

p) = 0.

Bestaat er een waarschijnlijkheidsverdeling op N zodat voor elke natuurlijke n > 1 geldt
dat de kans om een getal deelbaar door n te krijgen, juist 1

n is? M.a.w. toon aan of er
al dan niet een functie f : N→ [0, 1] bestaat waarvoor

∑
n∈N

f(n) = 1

P(X ∈ V ) =
∑
n∈V

f(n) voor alle V ⊂ N

P(n deelt X) =
1

n
voor alle n ∈ N\{0} .
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