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 toegestaan, 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 2012 verklaart men zich akkoord met dit
reglement.

De proclamatie van deze wedstrijd gaat door op 14 maart 2012 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 2012, 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.
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Vragen
1

Een vierkant versnijden

Door een vierkant in het euclidische vlak gaan n verschillende rechten. In hoeveel delen
kan het vierkant maximaal verdeeld zijn?

2

Een divergente rij

Zij (xn )n een rij die niet convergeert met xi ∈ [0, 1]. Zij L de verzameling van limietpunten van deelrijen van deze rij. Dus
L = {x ∈ [0, 1]|∃(xnm )m deelrij van (xn )n met lim xnm = x}.
m→∞

Welke eindige kardinaliteit kan L hebben? Kan |L| = |N|? Kan |L| = |R|?
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Een determinant

Zij A = (aij )16i,j6n met

aij =

als j − i + 1 < 0
anders

0
1
(j−i+1)!

Bepaal det(A).
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Stereometrie

Op een horizontaal vlak liggen twee cilinders. De straal van de ene is 1 en van de andere
3. De raaklijnen van cilinders aan het vlak gaan door het punt A en vormen een rechte
hoek. Op het horizontale vlak ligt ook een bol met straal 4 die aan beide cilinders raakt.
Wat is de afstand tussen het midden van de bol en A?
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Het PUMA-Lemniscaat

Beschouw de grafiek van de parabool P : x = y 2 en de rechte L : x =√−1 in het
euclidische vlak. Beschouw de verzameling van alle lijnstukken met lengte 2 2 waarvan
het ene eindpunt op P ligt en het andere op L. De verzameling middens van deze
lijnstukken bepaalt een kromme in het euclidische vlak. Deze kromme verdeelt het
vlak in drie delen waarvan 1 een oneindige oppervlakte heeft. Bepaal de som van de
oppervlaktes van de 2 andere delen.
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Luchtaanval

Op de grens met de vijand hebben we n kanonnen staan. We worden aangevallen door
m vliegtuigen. Elk kanon kiest willekeurig een vliegtuig en schiet met een kans van 43
raak. De kanonnen schieten onafhankelijk van elkaar en op het zelfde moment. Hoeveel
vliegtuigen verwacht je dat er na één salvo nog in de lucht zijn?
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