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Zoekerswedstrijd Fernand Goethals

Een wiskunde Olympiade betekent niet alleen problemen oplossen maar evenzeer problemen
opstellen.
Inderdaad, het is zowaar geen eenvoudige opgave om jaarlijks een mooie voorraad aantrekkelijke problemen van een gepast niveau en een goede originaliteit bij elkaar te schrijven.
Om het zoeken van attractieve problemen te stimuleren hebben de organisatoren van de Vlaamse Wiskonde Olympiade besloten om naast de eigenlijke olympiade een wedstrijd in te rich- ten
voor ingezonden problemen. Deze wedstrijd draagt de naam Zoekerswedstrijd Fernand
Goethals.
De wedstrijdjury van VWO zal een beoordeling maken van de ingezonden problemen en een
rangschikking opmaken aan de hand van een aantal belangrijk geachte criteria zoals originaliteit
en preciesheid. De beste inzending(en) zal (zullen) beloond worden met een prijs op de nationale proclamatie van de Wiskunde Olympiade. Leden van de wedstrijdjury kunnen zelf niet
deelnemen aan deze wedstrijd.
VWO doet daarom opnieuw een oproep tot alle geïnteresseerde leerkrachten, zoekersvrienden,
ouders... en ja, waarom niet, leerlingen om voorstellen van olympiadeproblemen in te sturen.
We verwachten ofwel meerkeuzevragen ofwel open vragen. Elke voorgestelde vraag moet
precies geformuleerd zijn en toegankelijk voor leerlingen uit de laatste twee jaren secundair
onderwijs (VWO) en/of voor leerlingen uit het derde en vierde jaar secundair onderwijs (JWO).
De vragen moeten vergezeld zijn van de juiste antwoorden (en voor de meerkeuzevragen van 5
verschillende antwoordalternatieven die gemotiveerd worden).
Voor de inzendingen geldt er geen limietdatum. Deze wedstrijd wordt immers als een continue
activiteit over de jaren heen gezien. Problemen die dit jaar, om allerlei redenen, niet konden
beoordeeld of geselecteerd worden, worden onmiddellijk overgenomen voor de volgende
wedstrijdeditie.

Stuur uw voorstellen naar : Vlaamse Wiskunde Olympiade
Zoekerswedstrijd Fernand Goethals
Algemeen Secretariaat
Universitaire Campus
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
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Gelijke oppervlaktesommen (Sangaku, Pythagoras januari 2008)
Oplossing van de Sangaku van blz.42 van dit nummer

In de tekening hiernaast wordt bedoeld dat je aantoont
dat de verticaal gearceerde oppervlakten samen gelijk
zijn aan de horizontaal gearceerde.
De tekening is als volgt opgebouwd :

S op de lijnstukken [ AB ] en [ BC ] worden vierkanten (de verticaal gearceerde) getekend.
S dit wordt herhaald op de lijnstukken
[ DE ] (de horizontaal gearceerde).

[ AC ]

en

Te bewijzen dat de eerste twee vierkanten samen een
oppervlakte hebben die gelijk is aan de halve som van de
oppervlakten van de laatste twee vierkanten.

Op de figuur links is ABC = α en EBD = β .
Omdat bij B twee rechte hoeken aanwezig zijn,
geldt :

α + β = 180° , dus cos α = − cos β
(bijvoorbeeld via schets op eenheidscirkel).
Cosinusregel in ∆ ABC :
c 2 = a 2 + b 2 − 2 ab cos α

(*)

Cosinusregel in ∆ BDE :
d 2 = a 2 + b 2 − 2 ab cos β
substitutie cos β = − cos α geeft dus
(**)
d 2 = a 2 + b 2 + 2 ab cos α
(*) en (**) bij elkaar optellen geeft :

c 2 + d 2 = 2 a 2 + 2b 2 .
Q.E.D.
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