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• Beschikbare tijd: 2 uur.
• De A-vragen zijn vijfkeuzevragen. Bij elke vraag is één van de vijf mogelijkheden juist. Geef op het
antwoordformulier duidelijk de letter van het goede antwoord aan. Voor een goed antwoord krijg je 2
punten, voor een fout antwoord 0 punten.
• Bij de B-vragen moet je een of meerdere getallen als antwoord geven. Voor een goed antwoord krijg
je 5 punten en voor een fout antwoord 0 punten. Werk dus rustig en nauwkeurig, want een kleine
rekenfout kan tot gevolg hebben dat je antwoord fout is.
√
LET OP: geef je antwoorden in exacte vorm zoals 11
of 2 + 12 5 of 14 π + 1.
81
• Je mag geen rekenmachine gebruiken, geen formulekaart; alleen pen en papier, een passer, een liniaal
of geodriehoek en natuurlijk je gezonde verstand.
• Na afloop van de wedstrijd lever je het antwoordformulier, dit opgavenvel en eventueel kladpapier in.
Vanaf 3 februari zijn de opgaven en uitwerkingen te vinden op www.wiskundeolympiade.nl.
• Veel succes!

A-vragen
1. In een zeker jaar heeft de maand augustus maar 4 maandagen en 4 vrijdagen.
Op welke dag van de week viel 31 augustus van dat jaar?
A) dinsdag
D) zaterdag

B) woensdag
E) zondag

C) donderdag

2. We bekijken gestipte zeshoeken met 1, 2, 3, . . . stippen aan één zijde, zie ook
hiernaast. Het aantal stippen in een dergelijke zeshoek heet een zeshoeksgetal.
Het eerste zeshoeksgetal is 1, het tweede is 7 en het derde is 19.
Welk van de onderstaande getallen is ook een zeshoeksgetal?
A) 81

B) 128

C) 144

D) 169

E) 187

3. In een misdaadonderzoek zijn vijf verdachten opgepakt. Ze doen allemaal één uitspraak:
Eva: “We zijn allemaal onschuldig.”
Fatima: “Precies één van ons is onschuldig.”
Kees: “Precies één van ons is schuldig.”
Manon: “Minstens twee van ons zijn onschuldig.”
Mustafa: “Minstens twee van ons zijn schuldig.”
Het blijkt dat precies de schuldigen liegen en de onschuldigen de waarheid spreken.
Hoeveel schuldigen zijn er onder deze vijf verdachten?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

4. Twee regelmatige zeshoeken liggen tegen elkaar aan binnen een parallellogram zoals in de figuur is aangegeven. De oppervlakte van het parallellogram
is 1.
Wat is de oppervlakte van de twee grijs gekleurde gebieden samen?
A)

1
3

B)

2
5

C)

5
12

D)

3
7

E)

1
2

5. In de uitdrukking hieronder komen op de tien stippen tien verschillende cijfers (0 tot en met 9)
te staan, waarbij de 0 niet aan het begin van een getal van twee cijfers mag staan:
·· + ·· + ··
·· − ··
Wat is de grootst mogelijke uitkomst van deze uitdrukking?
A)

255
7

B)

219
2

C) 116

D) 222

E) 255

.. ..
..
6. Een 100 × 100-bord wordt gevuld met getallen. In het vakje helemaal
.
..
. .
.
linksonder komt een 0. Vanuit elk ander vakje V bekijken we een route
3 7 15 · · ·
vanaf het vakje linksonder naar vakje V , waarbij je alleen stappen naar
1 3 7 ···
rechts en naar boven mag nemen, niet diagonaal. Als je alle getallen die
je onderweg tegenkomt optelt, en daar vervolgens nog 1 bij optelt voor
0 1 3 ···
elke stap die je hebt genomen, dan krijg je het getal dat in vakje V staat.
Hiernaast is een deel van het bord al ingevuld. Het getal 15 is bijvoorbeeld verkregen uit
(0 + 1 + 3 + 7) + 4 = 15.
Wat is het laatste cijfer van het getal in het vakje helemaal rechtsboven van het 100×100-bord?
A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

E) 9

7. Rechthoek ABCD is verdeeld in vierkantjes. Zijde AB heeft lengte 16.
D

C

A

B

Hoe lang is zijde AD?
A) 13

B)

27
2

C) 14

D)

29
2

E) 15

8. Joep plaatst de getallen 1 tot en met 8 bij de hoekpunten van een kubus: bij ieder hoekpunt
hoort één getal. Voor ieder zijvlak telt hij dan de getallen van de vier hoekpunten van dat zijvlak
op en schrijft hij het resultaat op het zijvlak. Dan wordt van de kubus een uitslag gemaakt.
Hieronder zijn vijf figuren gegeven. Slechts één daarvan kan de uitslag van Joeps kubus zijn.
17
16 18 20 17
19

18
18 18 18 20
16

17
20 26 16
10
19

27
16 12 20 24
9

Welke is dat?
A) de eerste
D) de vierde

B) de tweede
E) de vijfde

C) de derde

18
18 18 18
18 18

B-vragen
1. Isaac schrijft een getal van drie cijfers op. Geen enkel van de cijfers is een nul. Isaac geeft zijn
blaadje met het getal aan Dilara en zij schrijft onder het getal van Isaac alle driecijferige getallen
op die je kunt krijgen door de cijfers van het getal van Isaac in een andere volgorde te zetten.
Vervolgens telt zij alle getallen die op het blaadje staan bij elkaar op. De uitkomst is 1221.
Wat is het grootste getal dat Isaac kan hebben opgeschreven?

2. Er zijn twee drietallen (a, b, c) van positieve gehele getallen die voldoen aan de vergelijkingen
ab + c = 34,
a + bc = 29.
Welke twee drietallen zijn dit?

B

3. Driehoek ABC is een gelijkbenige rechthoekige driehoek: de hoek bij C is
recht en |AC| = |BC| = 12. Punt M is het midden van zijde AB. Op zijde
AC ligt een punt D. Ten slotte is punt E het snijpunt van lijnstukken CM
en BD, zie de figuur hiernaast.
Als |CD| = 3, wat is dan de oppervlakte van vierhoek AM ED?

M
E
C

D

4. Bij een quiz beantwoord je 10 vragen. Elke vraag is moeilijk of makkelijk. Voor een moeilijke
vraag krijg je 5 punten als je hem goed hebt en −1 punt als je hem fout hebt; voor een makkelijke
vraag krijg je 3 punten als je hem goed hebt en −1 punt als je hem fout hebt. Bovendien geldt:
als je een vraag goed hebt, is de volgende een moeilijke; als je een vraag fout hebt, is de volgende
een makkelijke. Je begint met een moeilijke vraag.
Hoeveel verschillende eindscores zijn er mogelijk na 10 vragen?
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