
Intermezzo 
1

Sum of Us

Internationaal 
Wiskundetoernooi 2020



Afspraken

• Indien dit nog niet gebeurd is, stelt het team een kapitein aan.

• Per intermezzo worden er 4 vragen gesteld. Tijdens of vlak na het 
beëindigen van het voorlezen, wijst de kapitein de vraag toe aan iemand 
van het team (dat kan ook hij- of zijzelf zijn). De 4 vragen moeten aan 4 
verschillende personen worden toegewezen.

• De aangeduide persoon geeft individueel antwoord binnen de voorzien tijd. 
De tijd is te volgen op het scherm en begint te lopen na het voorlezen van 
de vraag. Let op: de tijd verschilt van vraag tot vraag.

• Bij het toewijzen van de vraag of het beantwoorden ervan, mag er geen 
overleg gepleegd worden. Indien dat wel gedaan wordt, stopt het 
intermezzo en het team krijgt er geen punten voor.

• Je mag ook voor deze vragen gebruik maken van kladpapier en een 
rekenmachine. Je mag al notities nemen tijdens het voorlezen van de vraag.

• Elke vraag staat op 5 punten.



Vraag 1

•  




Vraag 1
(1 min)
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Vraag 2
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Vraag 2
(2 min)
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Vraag 3

Bij boogschieten mikken spelers een beetje te hoog om de 
zwaartekracht te compenseren. Stel dat een schutter op 70 m 
afstand van het doelwit een pijl afvuurt, 20 cm te veel omhoog 
gericht. Iemand anders waagt een poging vanop 700 m en mikt 
2 m te hoog. Dan zijn de driehoeken gevormd door het 
afschietpunt, het mikpunt en de roos

A. congruent.
B. gelijkvormig.
C. gelijkbenig.
D. geen van bovenstaande.




Vraag 3
(15 sec)

Bij boogschieten mikken spelers een beetje te hoog om de 
zwaartekracht te compenseren. Stel dat een schutter op 70 m 
afstand van het doelwit een pijl afvuurt, 20 cm te veel omhoog 
gericht. Iemand anders waagt een poging vanop 700 m en mikt 
2 m te hoog. Dan zijn de driehoeken gevormd door het 
afschietpunt, het mikpunt en de roos

A. congruent.
B. gelijkvormig.
C. gelijkbenig.
D. geen van bovenstaande.



Vraag 4

Een fietsband is versleten na 15 000 km en heeft als 
buitendiameter 622 mm. Hoeveel omwentelingen doet de 
fietsband ongeveer voordat hij volledig versleten is?




Vraag 4
(2 min 30 sec)

Een fietsband is versleten na 15 000 km en heeft als 
buitendiameter 622 mm. Hoeveel omwentelingen doet de 
fietsband ongeveer voordat hij volledig versleten is?


