
Olympiadepuzzel
Euclides 94 nummer 1

Vierkanten en rechthoeken
Opgave
Een vierkant met zijde 12 is opgedeeld in zes kleinere vierkanten (de grijze gebieden) en zeven
identieke rechthoeken, zie de figuur hieronder. Wat is de gezamenlijke oppervlakte van de
grijze vierkanten?

Uitwerking
Noem de korte zijde van de zeven keer voorkomende rechthoek a en de lange zijde b. Het
vierkant linksboven sluit precies aan op de lange zijde van een rechthoek en heeft dus zijde
b. Aan de bovenzijde van het totale vierkant zien we dus dat b + a + b = 12. Verder zien
we dat de vier kleine vierkantjes allemaal even groot zijn en dat drie daarvan precies passen
tegen de lange zijde van de rechthoek, dus de zijde van zo’n klein vierkantje is 1

3b. Nu zien
we rechtsonder dat één klein vierkantje en de korte zijde van de rechthoek samen even lang
zijn als de lange zijde van de rechthoek. Dus a + 1

3b = b, oftewel a = 2
3b.

Als we dit invullen in 2b + a = 12, dan vinden we 8
3b = 12, dus b = 9

2 . Dat betekent dat
a = 12 − 2b = 3. De oppervlakte van een rechthoek is dus 3 · 9

2 = 27
2 . De zeven rechthoeken

samen zijn daarmee 189
2 . Voor het grijze gebied blijft er dan 144 − 189

2 = 99
2 = 491

2 over.
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