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Bilmece A¤›
2003-I-1. Boyutlar› aﬂa¤›daki gibi olan bir
oda düﬂünün. Karﬂ›l›kl› dar kenarlar üzerinde iki
nokta var. Noktalardan biri yerden 1 tavandan 9,
di¤eriyse tam tersine yerden 9 tavandan 1 birim
uzakl›kta.
Noktalar›n birinden di¤erine gidecek olan bir
kar›ncan›n yürüyece¤i en k›sa mesafe kaçt›r?
(Melda Erçelikcan’›n sorusu)
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2003-I-5. Muz ticareti yapan bir tüccar A
ﬂehrinden B ﬂehrine deveyle muz taﬂ›yor. ‹ki ﬂehir
aras› 100 kilometre. Tüccar›n sadece bir devesi var
ve deve ayn› anda en fazla 100 kilo muz taﬂ›yabiliyor. Ayr›ca deve yürüdü¤ü her kilometre için
bir kilo muz yemek zorunda, yoksa yola devam
edemiyor.
Baﬂlang›çta A ﬂehrinde 300 kilo muz var.
Tüccar bunlardan en fazla kaç kilosunu B ﬂehrine ulaﬂt›rabilir?
Çözüm için ipuçlar›: Örne¤in, tüccar 100 kilo muz yükleyip 21. kilometreye kadar gider, 58
kilo muzu oraya boﬂalt›r, 21 kilometre geri gider,
vs.. Muzlar istenildi¤i gibi kesirlere ayr›labilir.
Kilometreler de tamsay› olmak zorunda de¤il.
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2003-I-2. Küreler: Yüz katl› bir gökdelen ve
birbirinin t›pat›p eﬂi iki küre var. Kürelerin gökdelenin belli bir kat›na kadar yükseklikten at›l›nca k›r›lmayaca¤›n›, ama her ikisinin de ayn› kattan at›l›nca k›r›laca¤›n› biliyoruz. Yani her iki
kürenin de sa¤laml›k dereceleri ayn›.
Kürelerin k›r›lmadan at›labilece¤i en yüksek
kat› bulmak için en az kaç deneme gerekir?
‹pucu: E¤er tek bir küremiz olsayd›, birincisinden baﬂlayarak teker teker bütün katlar› denemek
zorunda kalacakt›k, yani 100 deneme gerekecekti.
(Murat Tuncer’in sorusu)
Bu soru ço¤alt›labilir: Üç küreyle en az kaç deneme gerekir? Ya dört küreyle?.. En az say›da
deneme için en az kaç küre gerekir?
2003-I-3. Beﬂ ciltlik bir ansiklopedi seti bir rafta cilt numaralar›na göre s›rayla duruyor. Her cildin kal›nl›¤› 5 cm. Bir kitap kurdu birinci cildin ön
yüzünden girip, beﬂinci cildin arka yüzünden ç›karsa, toplam kaç cm’lik yol katetmiﬂ olur?
2003-I-4. Yandaki ﬂekildeki her
noktadan sadece bir kez geçecek biçimde ve sonunda baﬂlad›¤›n›z yere dönme
koﬂuluyla alt› do¤ruyla birleﬂtirebilir
misiniz?

Bu köﬂedeki bilmeceler yaklaﬂ›k 3,5 y›ldan beri
bilmeceseverlerin internet üzerinde iletiﬂimlerini
sürdürdükleri, zekâ bilmeceleri ve çözümlerini
paylaﬂt›klar› zekaoyunlari@yahoogroups.com
grubunda yay›mlanan sorulardan derlenmiﬂtir.
Gruba kat›lmak için
http://groups.yahoo.com/group/zeka-oyunlari
adresini ziyaret edebilirsiniz.

2003-I-6. A, B ve C ad›nda üç silahﬂor aralar›nda sadece birinin hayatta kalaca¤› bir düello yapmaya karar veriyorlar. Birbirlerinden yeterince uzak 3 köﬂeye gittikten sonra herbiri
silah›n› kullanacak ve sonra s›ra di¤erine geçecek. En son silahﬂor kalana kadar tura devam
edilecek.
Silahﬂorlar›n hedefi tutturabilme yüzdeleri
ﬂöyle:
A: yüzde 33
B: yüzde 50
C: yüzde 100
‹lk olarak A, daha sonra B, sonra
da C ateﬂ ediyor ve A-B-C s›ras›yla triello devam ediyor.
Siz A’n›n yerinde olsan›z ilk olarak
hangi yöne ateﬂ ederdiniz? ♠
* TradeOrbis, yaz›l›m uzman›.
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