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Bilmece A¤›
MD-2003-IV Yan›tlar›

Bu köﬂedeki bilmeceler yaklaﬂ›k dört 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.
Buldu¤unuz yan›tlar› adresime yollayabilirsiniz.

Yeni Sorular
MD-2004-I-1. 0-9 aras›ndaki on rakam›n dokuzu kullan›larak elde edilebilecek 11’e bölünen
say›lar›n en büyü¤ünü ve en küçü¤ünü bulabilir
misiniz?
MD-2004-I-2. 1 milyon hisseyi da¤›tman›z isteniyor. Kural›m›z ﬂu: Herkesin elindeki hisse say›s› 7’nin tam bir kuvveti olmal› (1, 7, 49, 343, 2401
gibi) ve alt›dan fazla kiﬂinin elinde ayn› say›da hisse olmamal›. Kime ne kadar hisse verece¤imizi nas›l hesaplar›z?
MD-2004-I-3. 12’nin yar›s›n›n 7 oldu¤u bir
durum bulunuz.
MD-2004-I-5. {1, 3, 8, 120} say› kümesinin
özelli¤i elemanlar›n›n herhangi ikisinin çarp›m›n›n
daima bir tamsay›n›n karesinin 1 eksi¤ine eﬂit olmas›d›r. Bu kümeye bir eleman daha ekleyebilir
miyiz?
MD-2004-I-6. Beﬂ evli çift nehir k›y›s›nda pikni¤e gidiyorlar. Karﬂ› sahile geçebilmeleri için bir
defada sadece üç kiﬂiyi taﬂ›yabilen üç çift kürekli
bir kay›klar› var. Kocalar çok k›skanç olduklar›
için eﬂlerini kendilerinin olmad›¤› bir ortamda yabanc› bir erke¤in yan›nda b›rakmak istemiyorlar.
En k›sa zamanda karﬂ›ya nas›l geçerler?
MD-2004-I-7. Pergel ile düzgün bir elipsi nas›l
çizersiniz?

MD-2003-IV-1. Sinek. Dünyay› ekvator çizgisini takip ederek bir iple saral›m. Ama ip ekvatorun çevresinden birazc›k uzun olsun, aﬂa¤› yukar›
10 metre kadar. ‹pi ekvator boyunca düzgün daire
biçimi bozulmayacak ﬂekilde yayd›¤›m›zda, ip yerden biraz yüksekte kalacakt›r elbet. ‹pin bütün
dünya çevresince yerden yüksekli¤i ne olur? Örne¤in bir sinek bu aral›ktan geçebilir mi?
Yan›t: Okura b›rak›lm›ﬂt›r.
MD-2003-IV-2. Küp. Küp biçiminde eﬂit boyutlarda iki tahta blo¤unuz var. Bunlardan birini
öyle oyun ki di¤er blok içinden geçebilsin.
Yan›t: Blo¤u en uzun köﬂegeninden oyarsan›z
kendiyle ayn› boyutta bir küpün geçebilece¤i bir
delik açabilirsiniz.
MD-2003-IV-3. Tekerlek. Bir araban›n ön tekerlekleri 42000 km, arka tekerlekleri ise 58000
km dayanabiliyor. Elimizde birbirinin ayn› beﬂ lastik var. Araba en fazla kaç kilometre yol alabilir?
Yan›t: Araba bir km yol al›nca ön tekerlekler
ömrünün 1/42000’ini, arka tekerlekler de
1/58000’ini tüketiyor.
2 × 1/42000 + 2 × 1/58000 = 1/12180
oldu¤una göre 1 km’de 1/12180 lastik ömrü gidiyor. Beﬂ lasti¤imiz oldu¤una göre uygun aral›klarla (mesela 60900/5 = 12180 km’de bir) lastikleri
rotasyona tabi tutarsak 12180 × 5 = 60900 km gidebiliriz.
Soruda istenmemekle birlikte rotasyon yötemlerinden biri (1. lasti¤in aﬂ›nmas›n›n sürüﬂ dengesini bozaca¤›n› gözönünde bulundurmazsak) aﬂa¤›daki gibi olabilir. (Lastiklere A, B, C, D, E diyelim.
1 ve 2 ön düzenleri, 3 ve 4 arka düzenleri, Y de
bagajdaki yedek lastik yerini simgelesin.)
10.500 km 1:A 2:B 3:C 4:D Y:E
10.500 km 1:A 2:C 3:D 4:E Y:B
10.500 km 1:A 2:D 3:E 4:B Y:C

* Treda Biliﬂim Teknolojileri A.ﬁ., yaz›l›m uzman›.
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10.500 km 1:A 2:E 3:B 4:C Y:D (A biter)
9.450 km 1:B 2:C 3:D 4:E
9.450 km 1:D 2:E 3:B 4:C
Böylece A lasti¤i 42000 km ve di¤er lastikler
19950 km ön, 30450 km arkada olmak üzere toplam 50400 km yol alm›ﬂ olur. (Alper Tuna)
MD-2003-IV-4. K›zarm›ﬂ Ekmek Dilimleri.
Üzerinde ayn› anda sadece iki dilim ekme¤i k›zartabilece¤iniz bir oca¤›n›z var. Ekme¤in bir taraf›
beﬂ dakikada k›zar›yor. Üç dilim ekme¤in iki taraf›n› en az ne kadar zamanda ve nas›l k›zart›rs›n›z?
Yan›t: Önce 2 dilim ekme¤in birer yüzünü
k›zart›r›m: A + B = 5 dk.
Sonra A’n›n di¤er yüzünü C ile beraber k›zart›r›m: A + C = 5 dk.
En son da B’nin di¤er yüzünü C’nin di¤er yüzüyle beraber k›zart›r›m: B + C = 5 dk.
Toplam 15 dk’da tüm ekmekler k›zarm›ﬂ olur.

MD-2003-IV-5. Kova. Doldurman›z gereken
biri büyük biri küçük iki kova ve iki muslu¤unuz
var. Musluklardan biri dakikada 2,9 litre di¤eri dakikada 8,7 litre su doldurabiliyor. Kovalar› musluklar›n alt›na ayr› ayr› koyuyorsunuz ve ayn› anda dolmaya baﬂl›yorlar. Küçük kovan›n yar›s› dolunca kovalar›n yerlerini de¤iﬂtiriyorsunuz ve doldurmaya devam ediyorsunuz. ‹ki kova ayn› anda
doluyor. Küçük kovan›n hacmi 12,6 litre ise büyük
kovan›n hacmi ne kadard›r?
Yan›t: (6,3/2,9)(8,7) + (6,3/8,7)(2,9) = 21 litre.
MD-2003-IV-6. Gazoz. Marketteki bir kampanyada dört gazoz ﬂiﬂesi kapa¤›na bir gazoz bedava veriliyor. 24 kapak toplarsam en fazla kaç ﬂiﬂe
gazoz içebilirim?
Yan›t: 6 + 1 = 7 ﬂiﬂe gazozu içtikten sonra elimde 3 kapak kal›r. 1 kapa¤› marketten ödünç al›r›m.
8. gazozu da içtikten sonra ald›¤›m kapa¤› iade
ederim. ♠

OYAK Matematik Yar›ﬂmas› II
yak Çimento Grubu’yla Tübitak Bilim Adam› Yetiﬂtirme Grubu’nun ortaklaﬂa haz›rlad›klar›
‹kinci Oyak Matematik Yar›ﬂmas›’n›n Adana-Bolu-Elaz›¤-Mardin-Ni¤de-Ünye il birincili¤i sorular›n› aﬂa¤›da bulacaks›n›z. Oyak Çimento 2003 y›l›n› Matematik ve Verimlilik y›l› olarak
ilan etmiﬂ ve bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenlemiﬂti.

O

1. y2z2 – 4z2 + 4y2 + 8yz + 3z = 0 denklemini
sa¤layan tüm (y, z) tamsay› çiflerini bulunuz.
2. ABCD bir paralelkenar ve |AB| > |BC|’dir.
A ve B köﬂelerinden çizilen içaç›ortaylar E noktas›nda; C ve D köﬂelerinden çizilen içaç›ortaylar G
noktas›nda kesiﬂmektedir. |EG| = |AB| − |BC| oldu¤unu gösteriniz.
3. ‹ki ö¤renci, s›rayla hamleler yapt›klar› bir
oyun oynuyorlar. S›ras› gelen oyuncu bir tahtada
yazan say›y› pk (p asal, k > 0 tamsay›) ﬂeklinde bir
çarpan›na bölüyor ve eski say›y› silip elde etti¤i
bölümü tahtaya yaz›yor ve s›ra di¤er oyuncuya ge-

G

çiyor. Böylece, 1 say›s›n› tahtaya yazan oyuncu
oyunu kazan›yor.
(a) Oyuna 2004 say›s›yla baﬂland›¤›nda,
(b) Oyuna 20042004 say›s›yla baﬂland›¤›nda
oyuna baﬂlayan oyuncunun oyunu kazanmas›n›
garanti edecek bir yöntem bulundu¤unu gösteriniz.
4. Düzlemde verilen 9 adet do¤rudan her biri,
bir ABCD dikdörtgenini, alanlar› oran› 2:5 olan
iki “dikdörtgensel” bölgeye ay›rmaktad›r. Bu do¤rulardan en az üçünün bir noktada kesiﬂti¤ini gösteriniz. ♠

elece¤i öngörmenin en kolay yolu, onu icat etmektir.
Alan Kay
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