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Yeni Abrakadabra:

Hoker Poker
Bu say›daki oyunumuz iskambil destesinin
tek bir renginin (karo, kupa, maça veya sinek)
13 kart›yla oynan›yor. Bu kartlara
A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, V, K, P
isimlerini verelim.
Oyunda bir de yard›mc›ya ihtiyac›n›z olacak. Yard›mc›n›z bu 13 kart› seyircilerden birine verecek ve seyirciden bu 13 karttan istedi¤i
beﬂini seçip cebine koymas›n› isteyecek. Seyircinin cebindeki kartlar› siz göremeyeceksiniz.
Yard›mc›n›z daha sonra elinde kalan sekiz kart›n içinden seçti¤i üçünü size teker teker gösterecek. Bu üç kart› gördükten sonra seyircinin
cebindeki beﬂ kart›n hangileri oldu¤unu bilmeniz gerekiyor. Oyunda kartlar›n gösterim s›ras›
d›ﬂ›nda herhangi bir gizli iﬂaret kullanarak yard›mc›n›zla haberleﬂmeniz kurallara ayk›r›. Sadece 8 kart›n içinden hangi üçünü seçece¤ini ve
hangi s›rayla gösterece¤ini oyundan önce bir
kurala ba¤lamal›s›n›z.
Kolay gelsin...

Eski Abrakadabra:

Küp Kökü
Çevrenizdekileri bilgisayar gibi h›zl› çal›ﬂan bir
beyninizin oldu¤una inand›rmak istemez miydiniz?
‹ﬂte size küçük bir numara:
Arkadaﬂ›n›za bir hesap makinesi verin ve kendi seçece¤i iki basamakl› herhangi bir say›n›n küpünü almas›n› isteyin. Sonucu size söylesin. Siz de
bir iki saniye içinde bu say›n›n küp kökünü bularak arkadaﬂ›n›za söyleyin. Bu ola¤anüstü numaray› nas›l yapars›n›z?

Yan›t: Haf›zan›zda dokuz say›l›k bir diziyi tutmay› baﬂarabiliyorsan›z o kadar da zor de¤il.
Önce 1’den 9’a kadar say›lar›n küplerini ezberleyin:
1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729.
‹lk beﬂini zaten biliyorsunuzdur, son beﬂini ezberlemek yeter. Sonra bu dizideki her say›n›n hangi rakamla bitti¤ini de ezberleyin ki cevap verme
h›z›n›z arts›n. 1’in küpü 1 ile bitiyor. 2’nin küpü 8
ile, 3’ün küpü 7 ile...
1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9.
Her bir rakam sadece bir tek say›n›n küpüne
karﬂ›l›k geliyor. ‹lginç de¤il mi? Bundan say›n›n
son basama¤›n› bulmak çok kolay. E¤er arkadaﬂ›n›z size sonu 3’le biten bir say› söylemiﬂse, bu ancak son rakam› 7 olan bir say›n›n küpüdür.
ﬁimdi birinci rakam› hesaplayal›m.
Küp kökünü bulaca¤›m›z say› 438.976 olsun.
Son rakam ancak 6 olabilir, çünkü ancak son rakam› 6’yla biten bir say›n›n küpünün son rakam› 6
olabilir.
Birinci rakam› bulmak için say›n›n ilk üç rakam›na bakal›m. 438 ilk tablodaki yedinci aral›¤a
düﬂtü¤ünden ilk rakam 7’dir.
Demek ki küp kökümüz 76, yani 763 =
438.976.
Neden böyle oldu? Çünkü say›m›z onluk tabanda xy biçiminde yaz›lm›ﬂsa, o zaman bulmak
istedi¤imiz say› 10x + y’dir ve
x3103 ≤ (10x+y)3 < (10x+10)3 = (x+1)3103
dir. (10x+y)3 say›s› bize verildi¤inden, bu bilgiyle
x’i hemen bulabiliriz. ♠
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