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GA DE UITDAGING AAN!
VU WISKUNDEWEDSTRIJD

Gebruik fundamentele wiskunde om
wereldse problemen op te lossen

Voor 5/6 vwo leerlingen
Datum 8 februari 2013
Deelname is kosteloos
Met een lezing verzorgd door KLM Cargo
Strijd in teams van 2 tot 4 personen om de VU Wiskundebokaal

VU WISKUNDEWEDSTRIJD

www.few.vu.nl/wiskundewedstrijd

Martin, Nick en Bas
dragen tijdens hun
fietstocht elk een pet.
Geen van de drie
draagt echter zijn eigen
pet en geen van de drie
fietst op zijn eigen fiets.
Degene die de pet van
Bas draagt, fietst op de
fiets van Nick. Wie rijdt
er op Martins fiets?

vierkant

wiskunde

Hou je van het oplossen van puzzels en
wiskundige problemen? Vierkant voor
Wiskunde organiseert in de zomer
wiskundekampen voor jongeren van
10 tot en met 18 jaar. Van maandag tot
en met vrijdag in augustus in Lunteren.

Teken twee vierkanten in de
figuur hiernaast zodat elk punt
alleen in zijn eigen ruimte zit.

www.vierkantvoorwiskunde.nl/kampen
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De rij van kwadraten begint zo: 1, 4, 9, 25, 36, 49, ...
Bewijs dat elk getal van de volgende rij:
49, 4489, 444889, 44448889,7 , 4447 4 887 89
n vieren n–1 achten

in de rij van kwadraten voorkomt.
Oplossing. De rij 7, 67, 667, 6667, ... is de rij van
getallen die bovengenoemde rij kwadraten hee .
Er geldt:
2·10n 1
667 6 7
.
3
n–1 zessen
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Bas (B) etst met constante snelheid op een weg die
leidt naar een kruispunt. Op dit kruispunt snijden
zich twee wegen onder een hoek van 45 graden.
Precies wanneer hij op 1 km van dit kruispunt is,
ziet hij Aad (A) het kruispunt oversteken over de
andere weg (zie guur). Aad rijdt even snel als Bas.
Bas wil Aad roepen, maar wacht daarmee tot hij zo
dicht mogelijk bij hem is. Hoever is het voor Bas
nog tot het kruispunt op het tijdstip dat hij roept?

Bovendien geldt:
£2·10n 1 ¥2
†
·
3
⁄
ƒ
32

4·102n 4·10n 1
9

(4·102n < 4·10n ) (8·10n < 8) 9
.
9
Door deze breuk uit te werken, vinden we
4447 4 887 89 .
n vieren n–1 achten

244
In deze opgave bekijken we getallen van de vorm
3n2 + 3n + 1 met n een positief geheel getal.
Bewijs dat er oneindig veel van die getallen niet
priem zijn. (Bijvoorbeeld 7 = 3 . 12 + 3 . 1 + 1 is
priem, maar 91 = 3 . 52 + 3 . 5 + 1 niet, want
91 = 7 . 13.)
Oplossing. Voor elke n van de vorm 7k + 1
(met k een positief geheel getal) geldt:
3(7k + 1)2 + 3(7k + 1) + 1 =
3(49k2 + 14k + 1) + 3(7k + 1) + 1 =
147k2 + 63k + 7 = 7 . (21k2 + 9k + 1).

Oplossing. We kiezen het kruispunt waarover Bas
en Aad rijden als oorsprong van een assenstelsel.
We drukken de plaats waar Bas en Aad zich bevinden uit in de tijdsparameter t. Dan geldt dat Bas
zich bevindt op locatie (t 1, 0) en dat Aad zich
bevindt op locatie ( 12 2 t, 1 2 t). Vervolgens
2
bepalen we de afstand (in het kwadraat) tussen
Bas en Aad. Deze afstand is
(

1
2

(t(1 +

2 t (t 1))2 + ( 1 2 t 0)2 =
2
1
2

2 ) 1)2 + 12 t2 =

(2 + 2 )t2 (2 + 2 )t + 1.
Voor t = 12 is deze afstand minimaal, dus de afstand
van Bas tot het kruispunt is dan een halve kilometer
ofwel 500 meter.

Dit getal is deelbaar door 7 en daarom niet priem.
P YTHAGORAS JANUARI 2013

Prijsvraag: Expeditie Zuidpool
In de vorige Pythagoras schreven we de prijsvraag ‘Expeditie Zuidpool’ uit. Je kunt de prijsvraag ook terugvinden op www.pythagoras.nu. Om je op weg te helpen, beloofden we in het januarinummer een tipje van
de sluier op te lichten. Volgende maand gaan we dieper in op hoe je je oplossing kunt opschrijven; nu geven we een kleine hint.
We bekijken een drager bij een voedseldepot of het basiskamp. Hij gaat met drie maaltijden op pad. Hij
komt een dagreis verder aan bij een volgend voedseldepot. Hij eet vervolgens een maaltijd en laat er twee
maaltijden achter. Een dag later reist hij terug. Die dag eet hij op het oude voedseldepot nog een maaltijd. In twee dagen kan een drager twee maaltijden verplaatsen, hetgeen hem twee maaltijden kost. Dit is
een halvering. Zo zien we dat er twee dagreizen verderop globaal een kwart deel van de maaltijden over is,
en na drie dagreizen een achtste deel. De reisleider, die zelf geen voedselpakketten draagt, vertroebelt het
beeld. De reisleider kost alleen maar voedselpakketten en hoeft ook helemaal niet weg van het basiskamp,
tot het allerlaatste moment om de klaargelegde maaltijden onderweg op de heen- en terugreis op te eten.
Vergeet niet dat je ook mag programmeren. Veel succes met deze winterse opdracht!

Oplossing
Vierendelen

Oplossingen Flippo 52
4 × 10 + 13 – 1 = 52		
3 × (1 + 13) + 10 = 52
2 × (10 + 13) + 6 = 52
6 × (13 – 6) + 10 = 52
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13 : (1 – 6 : 8) = 52
5 × (13 – 13 : 5) = 52
12 : (1 – 10 : 13) = 52
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Bewijzen
Een bolleboos riep laatst met zwier
gewapend met een vel A-vijf:
‘Er is geen allergrootst getal,
dat is wat ik bewijzen ga.
Stel, dat ik u nu zou bedriegen
en hier een potje stond te jokken,
dan zou ik zonder overdrijven
het grootste kunnen op gaan noemen.
Maar ben ik klaar, roept u gemeen:
“Vermeerder dat getal met twee!”
Dan zien we zeker en gewis
dat dit toch niet het grootste was.
En gaan we zo nog door een poos,
dan merkt u: dit is onbegrensd.
En daarmee heb ik q.e.d.
Ik ben hier diep gelukkig door.
Zo gaan,’ zei hij voor hij bezwijmde,
‘bewijzen uit het ongedichte.’
Marjolein Kool

Uit: Drs. P & Marjolein Kool, Wis- en natuurlyriek, p. 151
(Nijgh & Van Ditmar, 2000)

