
Uitwerkingen Voorbereiden Materiaal

1 Verzamelingenleer

Opgave 1: V ∩W
Opgave 2:

Opgave 3:

Opgave 4:

Opgave 5: |V ∆W | = 7
Opgave 6: Als V een willekeurige verzameling is, dan: V ∆V = ∅
Opgave 7: V ∩W = ∅
Opgave 8: U = {1, 9, 15}
Opgave 9: Als U ⊆ V , dan U = U
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2 Grafentheorie

Opgave 10: Nee, als de graaf samenhangend zou zijn, is er een pad tussen elk tweetal punten.
Wanneer er vier lijnen zijn in de graaf, is de maximale lengte van het pad 4. Je hebt dus
minstens 5 lijnen nodig om de graaf samenhangend te krijgen.

Opgave 11: Als je een graaf wilt die niet samenhangend is, moet er tenminste één punt zijn
dat niet verbonden is met de rest. Het meeste aantal lijnen krijg je in de situatie zoals hier-
onder weergegeven, dit zijn 10 lijnen. Wanneer je een 11e lijn toevoegt, wordt de graaf alsnog
samenhangend. Dus er bestaat geen onsamenhangende graaf op 6 punten met 11 lijnen.

Opgave 12: Eén pad tussen elk tweetal punten, want als er twee verschillende paden zijn zou
de graaf een cykel bevatten. Dat kan niet voorkomen omdat de graaf een boom is.

Opgave 13

Opgave 14: Ja, deze bevat altijd een cykel. Want het punt van graad 4 is vier keer uiteinde
van een lijn. Het punt is dus direct verbonden met de andere vier punten. In de graaf komen
nog meer lijnen voor, dus moet de graaf een cykel bevatten.

Opgave 15:
a) f([A,E]) = 15, f([B,E]) = 10 en f([C,D]) = 20
b) Zie pad hieronder, met waarde 95.
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3 Combinatoriek

Opgave 16:

a. 100! ≈ 9.3× 10157

b. 100!
97!×3! = 161.700

c. 100!
97! = 100× 99× 98 = 970.200

d. 80!
20!×60! ≈ 3.5× 1018

Opgave 17:

a. 99!
100! = 1

100

b. 3
100

c.
30!

20!×10!
80!

20!×60!

≈ 30.045.015
3.5×1018

≈ 1
1.17×1011

≈ 8.5× 10−12

Opgave 18:
18!

4!×4!×4!×3!×3! = 12.864.852.000

4 Verwachtingswaarde

Opgave 19:
Rad spel 1: 1

3 × 6 + 1
3 × 5 + 1

3 × 4 = 5
Rad spel 2: 1

4 × 2 + 1
4 × 8 + 1

4 × 0 + 1
4 × 9 = 19

4 = 4.25

Dus bij spel 1 is de verwachtingswaarde hoger. Deze zal daarom het voordeligst zijn voor de
speler.

5 De χ2-test

Er zijn geen opgaven over dit hoofdstuk uit het voorbereidend materiaal.
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6 Algoritmes

Opgave 20: Je kunt de knopen van de graaf als volgt nummeren.

Een van de mogelijke Eulercykels is dan: 1,2,3,4,5,6,4,2,6,1,3,5,1.

Opgave 21: Als A = 30 en B = 18, dan is de output van het algoritme 6. 6 =ggd(30,18).
De output van het algoritme is de grootste gemene deler van A en B: ggd(A,B).
Dit algoritme wordt ook wel het Algoritme van Euclides genoemd.
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