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Het tentamen bestaat uit twee opgaven met elk vier onderdelen. Bij elk onderdeel staat 
aangegeven hoeveel punten je kunt halen. In totaal kun je 100 punten halen. 
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Start opgave 2 op een nieuw vel. Voorzie alle vellen van je naam en studentnummer. 

Je mag bij dit tentamen behalve schrijfgerei geen hulpmiddelen gebruiken. 

  



 

1. Diverse vragen 

Hieronder staan een aantal vragen over algoritmen. Geef voor iedere vraag een beknopt, gemotiveerd 
antwoord.  

1.1 (max. 10 punten) 

Bestudeer de volgende functies f1 en f2: 

def f1(n): 
    while False: 
        for i in range(n): 
            print (i) 
 
def f2(n): 
    resultaat = 0 
    for i in range(n): 
        for j in range(i): 
            resultaat = resultaat + i**2 + j 
    return resultaat 
 

Leg uit wat er wordt bedoeld met "orde van complexiteit", en bepaal deze voor de functies f1 en f2. 

 

1.2 (max. 10 punten) 

Bestudeer de functies f3 en f4: 

def f3(n): 
    if n < 10: 
        print (n) 
    else: 
        print (n % 10) 
        f3(n // 10) 
 
def f4(n): 
    if n < 10: 
        print (n) 
    else: 
        f4(n // 10) 
        print (n % 10) 
 

Opdracht: Geef voor de onderstaande aanroepen aan wat het resultaat zal zijn: 

f3(314) 
f4(314) 



1.3 (max. 10 punten) 

Beschouw onderstaande regels Python-code (in willekeurige volgorde): 

1. zeef(100) 
2. def zeef(n): 
3. num[s] = False 
4. print ('De priemgetallen tot en met {0:d} zijn:'.format(n)) 
5. for p in range(2, n+1): 
6. for s in range(p**2, n+1, p):  
7. num = [True] * (n+1) 
8. print(p, end=' ') 
9. if num[p]:                
 

Het dient om een aantal priemgetallen te vinden, en geeft het volgende resultaat: 

De priemgetallen tot en met 100 zijn: 
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 
 

Opdracht: Zet de programmaregels in de juiste volgorde, en geef hierbij 
ook duidelijk aan hoever steeds ingesprongen moet worden zoals in het 
voorbeeldantwoord hiernaast is weergegeven. Meerdere volgorden zijn 
goed; kies er slechts één. 

 

 

1.4 (max. 10 punten) 

Beschouw onderstaande Python code: 

def bubblesort(lst): 
    for i in range(len(lst)-1, 0, -1): 
        for j in range(i): 
            if lst[j] < lst[j+1]: 
                lst[j] = lst[j+1] 
                lst[j+1] = lst[j] 
 
lijst = [6, 4, 11, 12, 17, 7, 1, 14, 10, 16, 18, 19, 9, 2, 3, 0, 8, 5, 
15, 13] 
bubblesort(lijst) 
print(lijst)         

 
Deze code zou via een zogenaamde bubble sort een lijst van laag naar hoog moeten sorteren. Het werkt 
echter niet correct; er zitten meerdere fouten in. 

Opdracht: Identificeer de fouten in dit programma, en geef aan hoe die hersteld kunnen worden.  

Voorbeeldantwoord: 
1 
    2 
    3 
        4 
            5 
    6 
        7 
    8 
        9 



2. Programmeeropdracht: vier op een rij. 

Het spel vier op een rij1 wordt gespeeld op een verticaal geplaatst bord bestaande uit zeven kolommen 
en zes rijen. Iedere speler beschikt over 21 schijven met zijn/haar eigen kleur, meestal geel en rood. De 
spelers laten om de beurt een schijf in één van de nog niet volle kolommen vallen. De schijf bezet altijd 
het laagst beschikbare vak in een kolom. Een speler wint door met vier van zijn eigen schijven een 
aaneengesloten rij te vormen. Vaak roept de speler hierbij luid en duidelijk "Vier op een rij!". Een rij kan 
zowel verticaal, horizontaal als diagonaal worden gevormd en beëindigt het spel. Het spel eindigt in een 
gelijkspel als geen van de twee spelers erin slaagt een aaneengesloten rij te vormen voordat het bord 
volledig door schijven is gevuld. 

In deze opdracht gebruiken we een 2D lijst om het 
speelbord te representeren in Python. Gele schijven worden 
hierin bewaard als een 1 (van speler 1) en rode schijven als 
een 2. Lege plekken bevatten een 0. We kiezen ervoor om 
het speelbord te beschouwen als een rij van kolommen. Het 
hiernaast getoonde spel ziet er dan als volgt uit: 

bord = [ [1, 2, 0, 0, 0, 0], 
 [1, 2, 2, 0, 0, 0], 
 [2, 2, 1, 1, 0, 0],  
 [2, 1, 1, 2, 0, 0],  
 [2, 1, 0, 0, 0, 0],  
 [1, 0, 0, 0, 0, 0],  
 [1, 0, 0, 0, 0, 0]] 
 

De vierde steen van onder in de derde kolom wordt gerepresenteerd door bord[2][3], het vakje 
rechtsonder is bord[6][0]. 

 

2.1 Bord tonen (max. 10 punten) 

Schrijf de functie print_spel(bord) die het speelbord 
afdrukt zoals hiernaast weergegeven: Speler 1 met een 'x', speler 
2 met een 'o' en een lege positie met '.'. Je mag ervan uitgaan 
dat er geen ongeldige waarden in de lijst bord voorkomen als 
deze functie wordt aangeroepen, en dat het formaat correct is. 

  

                                                           
1 Bron: wikipedia 

>>> print_spel(bord) 
....... 
....... 
..xo... 
.oxx... 
oooxx.. 
xxoooxx 



2.2 Een zet doen (max. 15 punten) 

Schrijf de functie zet(bord, speler, kolom) die de lijst 
bord aanpast door een 1 of een 2 (afhankelijk van speler) te 
plaatsen op de plek die bepaald wordt door kolom, en die 
True teruggeeft als dat een geldige zet is. De winnende zet in 
het weergegeven speelbord was dan bijvoorbeeld zet(bord, 
1, 2): plaats een gele schijf in de derde kolom (zie ook 
hiernaast). Je mag ervan uitgaan dat bord een geldige lijst is 
(7 x 6 elementen die alleen uit 0, 1 of 2 kunnen bestaan) en dat 
speler en kolom correcte waarden hebben; daar hoeft niet 
op gecontroleerd te worden. Er moet echter wel getest worden 
of er in de betreffende kolom nog plaats is – zo niet, dan moet 
de lijst bord onveranderd blijven en geeft de functie False 
terug. 

 

2.3 Winnaar bepalen (max. 15 punten) 

Schrijf de functie winnaar(bord) die bepaalt of er een 
winnaar is. Deze functie moet 1 of 2 teruggeven als speler 1 of 2 
vier stenen op een rij heeft (horizontaal, verticaal of diagonaal). Is er (nog) geen winnaar dan moet de 
functie 0 teruggeven. Ga ervan uit dat het een werkelijke spelsituatie is; het kan dus niet voorkomen dat 
beide spelers vier op een rij hebben. Ook hier hoeft niet gecontroleerd te worden of bord een correcte 
lijst is. 

Tip: in Python kun je meerdere elementen tegelijk vergelijken: de operatie bord[k][r] == 
bord[k][r+1] == bord[k][r+2] == bord[k][r+3] levert alleen True op als deze vier 
elementen identiek zijn.  

 

2.4 Compleet spel programmeren (max. 20 punten) 

Schrijf een programmaatje, gebruikmakend van de functies print_spel,  zet en winnaar 
hierboven, om vier op een rij te kunnen spelen. Om en om moeten de spelers een kolomnummer 
intypen. Als een speler een kolom typt die al vol zit of die niet geldig is (kleiner dan 0 of groter dan 6), 
moet hij/zij alsnog een correcte kolom typen. Na elke zet moet het aangepaste speelbord worden 
getoond. Het spelletje eindigt als er een winnaar is, of met gelijkspel als alle kolommen vol zijn.  

Tip: Een leeg bord kun je in Python compact definiëren met de volgende regel: 

bord = [[0 for r in range (6)] for k in range (7)] 

 

>>> print_spel(bord) 
....... 
....... 
...o... 
.oxx... 
oooxx.. 
xxoooxx 
 
>>> zet(bord, 1, 2) 
True 
 
>>> print_spel(bord) 
....... 
....... 
..xo... 
.oxx... 
oooxx.. 
xxoooxx 
 



1   ## 1.1
2   def f1(n):
3   while False:
4   for i in range(n):
5   print (i)
6   # Orde: O(1) want tijd hangt NIET van n af (vanwege de False)            
7   
8   
9   def f2(n):
10   resultaat = 0
11   for i in range(n):
12   for j in range(i):
13   resultaat = resultaat + i**2 - j
14   return resultaat
15   # Orde: O(n^2) want zowel de i als de j loop schalen lineair met n. 
16   # De berekening wordt n*(n-1)/2 keer uitgevoerd
17   # n=10: 45
18   # n=100: 4950
19   # 10 -> 100: 100 x vaker uitgevoerd. n^2
20   
21   
22   
23   
24   
25   ##
26   def f3(n):
27   if n<10:
28   print (n)
29   else:
30   print (n % 10)
31   f3(n // 10)
32   
33   f3(314)
34   if 314<10:
35   print (314)
36   else:
37   print (314 % 10) #4
38   #f3(314 // 10)
39   if 31<10:
40   print (31)
41   else:
42   print (31 % 10) #1
43   #f3(31 // 10)
44   if 3<10:
45   print (3) #3
46   else:
47   #f3(3 // 10)
48   print (3 % 10)
49   
50   
51   
52   
53   #4
54   #1
55   #3
56   
57   def f4(n):
58   if n<10:
59   print (n)
60   else:
61   f4(n // 10)
62   print (n % 10)
63   #3
64   #1
65   #4
66   
67   
68   f4(314)
69   if 314<10:
70   print (314)
71   else:



72   #f4(314 // 10)
73   if 31<10:
74   print (31)
75   else:
76   #f4(31 // 10)
77   if 3<10:
78   print (3) #3
79   else:
80   #f4(3 // 10)
81   print (3 % 10)
82   print (31 % 10) #1
83   print (314 % 10) #4
84   
85   
86   
87   
88   
89   ## Zeef
90   def zeef(n): #2
91   print ('De priemgetallen tot en met {0:d} zijn:'.format(n)) #4
92   nummers=[True]*(n+1) #7
93   for p in range(2,n+1): #5
94   if nummers[p]: #9
95   print(p, end=' ') #8
96   for s in range(p**2,n+1,p): #6
97   nummers[s]=False #3
98   zeef(100) #1
99   
100   ##    
101   def zeef(n):
102   num=[True]*(n+1)
103   print ('De priemgetallen tot en met {0:d} zijn:'.format(n))
104   for p in range(2,n+1):
105   if num[p]:
106   for s in range(p**2,n+1,p):
107   num[s]=False
108   print(p, end=' ')
109   zeef(100)
110   
111   ##
112   def bubblesort(lst):
113   for i in range(len(lst)-1, 0, -1):
114   for j in range(i):
115   if lst[j] < lst[j+1]:
116   lst[j] = lst[j+1]
117   lst[j+1] = lst[j]
118   
119   lijst = [6, 4, 11, 12, 17, 7, 1, 14, 10, 16, 18, 19, 9, 2, 3, 0, 8, 5, 15, 13]
120   bubblesort(lijst)
121   print(lijst)
122   
123   
124   ##
125   def bubblesort(lst):
126   for i in range(len(lst)-1, 0, -1):
127   for j in range(i):
128   # if lst[j] < lst[j+1]: 
129   if lst[j] > lst[j+1]:
130   # lst[j] = lst[j+1]
131   # lst[j+1] = lst[j]
132   lst[j], lst[j+1] = lst[j+1], lst[j]
133   
134   lijst=[6, 4, 11, 12, 17, 7, 1, 14, 10, 16, 18, 19, 9, 2, 3, 0, 8, 5, 15, 13]
135   bubblesort(lijst)
136   print(lijst)
137   
138   
139   
140   
141   ## 4 op een rij
142   



143   #2.1
144   def print_spel(bord):
145   for r in range(5,-1, -1): #hoogste nummers eerst
146   for k in range(7):
147   if bord[k][r]==1:
148   print ('x', end='')
149   elif bord[k][r]==2:
150   print ('o', end='')
151   else:
152   print ('.', end='')
153   print () #nieuwe regel
154   print('0123456') # service
155   
156   #2.1 compacter
157   def print_spel(bord):
158   tekens=[".", "x", "o"]
159   for r in range(5,-1, -1): #hoogste nummers eerst
160   for k in range(7):
161   print (tekens[bord[k][r]], end='')
162   print () #nieuwe regel
163   print('0123456') # service
164   
165   #2.2
166   def zet(bord, speler, kolom):
167   for rij in range(6):
168   if bord[kolom][rij] == 0:
169   bord[kolom][rij] = speler
170   return True
171   return False
172   
173   #2.3
174   def winnaar(bord):
175   # vertikaal
176   for r in range(3):
177   for k in range(7):
178   if bord[k][r]==bord[k][r+1]==bord[k][r+2]==bord[k][r+3]>0:
179   return bord[k][r]
180   # horizontaal
181   for r in range(6):
182   for k in range(4):
183   if bord[k][r]==bord[k+1][r]==bord[k+2][r]==bord[k+3][r]>0:
184   return bord[k][r]
185   # diagonalen
186   for r in range(3):
187   for k in range(4):
188   if bord[k][r]==bord[k+1][r+1]==bord[k+2][r+2]==bord[k+3][r+3]>0:
189   return bord[k][r]
190   if bord[k][r+3]==bord[k+1][r+2]==bord[k+2][r+1]==bord[k+3][r]>0:
191   return bord[k][r+3]
192   return 0
193   
194   
195   ## 2.4 Spel!
196   
197   bord=[[0 for r in range (6)] for k in range (7)] # leeg bord
198   print_spel(bord)
199   for zetnummer in range(42):
200   speler = zetnummer % 2 + 1
201   while True: # loop totdat juiste kolom is ingevoerd
202   kolom=int(input('Speler {0:d}, uw zet graag:'.format(speler)))
203   if kolom<0 or kolom>6:
204   print ('Ongeldige kolom. Opnieuw graag')
205   elif not zet(bord, speler, kolom):
206   print('Kolom', kolom, 'zat al vol. Opnieuw graag')
207   else:
208   break
209   print_spel(bord)
210   if winnaar(bord)>0:
211   break
212   if winnaar(bord)>0:
213   print ('Gefeliciteerd, speler', winnaar(bord))



214   else:
215   print ('Gelijkspel!')
216   
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