wiskunde C vwo 2018-I
Vraag

Antwoord

Scores

Het Cyrillische alfabet
16

maximumscore 4

Een aanpak als:
• Een Venn-diagram met 24 (letters) in de doorsnede van Rusland-ServiëBulgarije en 3 (letters) in Rusland buiten Servië en buiten Bulgarije
• 0 (letters) in Bulgarije buiten Rusland en buiten Servië en 0 (letters) in
de doorsnede van Bulgarije en Servië buiten Rusland
• 6 (letters) in de doorsnede van Bulgarije en Rusland buiten Servië en 6
(unieke letters) in Servië dus buiten Rusland en buiten Bulgarije
• 0 (letters) in Servië en Rusland buiten Bulgarije dus in totaal in Servië:
6 + 0 + 24 + 0 = 30
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Er moeten nog 39 – 24 = 15 letters verdeeld worden en daarvan zijn er 3
letters uniek voor Rusland dus blijven er nog 15 – 3 = 12 letters over
Omdat Bulgarije 30 letters heeft en er 24 in alle drie de landen
voorkomen, zijn er nog 30 – 24 = 6 letters van Bulgarije over die niet in
alle drie zitten en die 6 letters zitten ook in Rusland en dus niet in
Servië
Dan zijn er nog 12 – 6 = 6 letters die niet in Bulgarije zitten maar wel in
Servië en dat moeten dan precies de 6 letters zijn die uitsluitend in
Servië (dus niet in Bulgarije en ook niet in Rusland) zitten
Dus zitten er 0 letters in Servië en Rusland zonder Bulgarije dus in
totaal in Servië: 6 + 0 + 24 + 0 = 30

Het gaat om de letters die in het Griekse én Latijnse alfabet zitten,
maar niet in alle alfabetten voorkomen
Dat zijn de letters N, Z en I
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De implicatiepijl vertalen naar een 'als…. dan-redenering’
Een zin als 'Als een letter in het Russische en het Griekse alfabet
voorkomt, en niet in alle alfabetten voorkomt, dan komt die letter voor
in het Latijnse alfabet'
Toelichten (bijvoorbeeld met een tegenvoorbeeld) dat deze bewering
niet waar is
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