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Eureka!
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Zekâ Sorular›
Yan›tlar›n›z› 30 Nisan 2006 tarihine kadar gabruma@hotmail.com adresine yollay›n. Do¤ru
yan›tlara ödüllerimiz var.

içeri al›nca salatal›klar›n art›k sadece %98’lik bir
oran› sudan oluﬂmaktad›rlar. Manav amcan›n elinde kaç kilo salatal›k kalm›ﬂt›r art›k?

SORULAR
♣ MD-2005-IV.1. Güç. Bu say› dizisinde soru
iﬂaretinin yerine ne geçmeli?
6, 25, 64, 81, 32, ?

♣ MD-2005-IV.4. Keratalar! Bir grup yaramaz
çocuk baﬂ›n›za kal›yor. Bildi¤iniz gibi, çocuklar arkadaﬂlar›ndan ayr› kald›klar› zaman daha uslu duruyorlar. Ama tabii mümkünse
çocuklar› yapayaln›z da b›rakmamak laz›m. Bir grup çocu¤u (çocuk say›s› kaç olursa olsun ve arkadaﬂl›k iliﬂkisi nas›l olursa olsun)
her zaman öyle iki gruba bölebilir
misiniz ki her çocu¤un arkadaﬂlar›n›n en az yar›s› öbür grupta olSharon Filip
sun? Arkadaﬂl›k burada karﬂ›l›kl›
bir iliﬂki olarak görülüyor: Örne¤in Ahmet Bora’n›n
arkadaﬂ›ysa, Bora da Ahmet’in arkadaﬂ›d›r. (Yan›t›,
ne yalan söyliyeyim, ben de bilmiyorum!)

♣ MD-2005-IV.2. Ugabuga. Ugabuga adl› kahraman›m›z Gilivagili adas›nda yaﬂ›yor. Bu ada çok
tuhaf bir ada: On kilometre uzunlu¤unda ve çok
dar, ﬂerit ﬂeklinde. Adan›n
bir ucuna A, öbür ucuna B
diyelim. Günün birinde
A’da bir yang›n baﬂl›yor.
Yang›n saate bir kilometre
h›zla B’ye do¤ru, yoluna
ç›kan herﬂeyi yakarak ilerliyor. Ayn› zamanda A’dan
B’ye do¤ru güçlü bir rüzgar esiyor (yani yang›n›n
sönme veya yön de¤iﬂtirme
ihtimali yok). Ugabuga k›zararak vefat etmemek
için ne yapmal›? Maalesef Ugabuga yüzme bilmiyor,
Gilivagili adas›nda hiçbir teknoloji de bulunmuyor,
tekne bile yok. Ugabuga’y› kurtar›n!

♣ MD-2005-IV.5. Maksat Oyun Olsun. Masan›n üstünde 2n + 1 tane
para var. Hepsinin yaz› yüzü görünüyor. Önce 1, sanra 2, sonra 3 vs ve en sonunda da 2n + 1 tane paray› çevirerek bütün paralar›n gene ayn› yüzünün görünmesini sa¤layabilir misiniz?

♣ MD-2005-IV.3. Salatal›k. Güneﬂli bir sabah,
bir manav kap›s›n›n önüne 200 kilo salatal›k ç›kar›yor. O anda salatal›klar›n %99’u sudan oluﬂuyor. O gün manav
amca hiç sat›ﬂ yapam›yor. Üstüne üstlük
y›l›n en s›cak günü
oldu¤u için akﬂamüstü salatal›klar›

GEÇEN SAYININ YANITLARI
♣ MD-2005-III.1. Mant›ksal
Üçkâ¤›t! E¤er bir kâ¤›t destesinde,
en üstteki 26 kâ¤›d›n aras›ndaki
k›rm›z› kâ¤›tlar›n say›s›, alt yar›daki siyah kâ¤›tlar›n say›s›ndan
fazlaysa, destenin bir yerinde peﬂ
peﬂe üç kupa vard›r. Kan›tlay›n.

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤rencisi.
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Yan›t: En üstteki 26 kâ¤›t aras›ndaki k›rm›z›
kâ¤›tlar›n say›s›, alt yar›daki siyah kâ¤›tlar›n say›s›ndan fazla olamaz, ancak eﬂit olabilir, yani varsaym›m›z yanl›ﬂ! Önkoﬂul hiçbir zaman gerçekleﬂemeyece¤inden, önerme her zaman do¤rudur! Ayn›
ﬂekilde soruyu ‘E¤er bir kâ¤›t destesinde, en üstteki 26 kâ¤›d›n aras›ndaki k›rm›z› kâ¤›tlar›n say›s›,
alt yar›daki siyah kâ¤›tlar›n say›s›ndan fazlaysa,
destenin bir yerinde peﬂ peﬂe 135 kupa vard›r.’ diye sorabilirdik! Do¤ru olmad›¤›n› varsayal›m. O
zaman öyle bir kâ¤›t dizimi vard›r ki üstteki k›rm›z›lar alttaki siyahlardan fazla, ama peﬂ peﬂe üç (veya 135) kupa yok. Ama bu durum hiçbir zaman
gerçekleﬂemez!
Yani Türkiye’de yeﬂil bir penguen bulunuyorsa ben de Marilyn Monroe’yum!

lerinde sadece beﬂ kerede bir yan›l›yorlar.
Elif her sabah evden ç›k›p bütün gün d›ﬂar›da
kal›yor. E¤er ﬂemsiyesiyle
ç›k›p ya¤mur ya¤mazsa
ﬂemsiyeyi boﬂuna taﬂ›d›¤›
için çok sinirleniyor. Ama
e¤er ﬂemsiyesiz ç›kt›ysa ve
ya¤mur ya¤arsa bunun iki
kat› kadar sinirleniyor.
Olabildi¤ince az sinirlenmek için Elif ne yapmal›?
Tahminlere uymak m›,
her zaman ﬂemsiyeyle dolaﬂmak m›, yoksa ﬂemsiyesini hiç almamak m›?
Yan›t: 2, 3 ve 5’in en küçük ortak çarpan›
30’dur. Rastgele 30 gün alal›m. Bu 30 günün 10 günü ya¤mur ya¤acak, 20 günü hava aç›k olacakt›r.
Önce Elif’in meteoroloji tahmininden ba¤›ms›z
hareket etti¤ini varsayal›m. E¤er Elif hep ﬂemsiyeli
dolaﬂ›rsa, ya¤murlu 10 gün mutlu olacak, ama
ya¤mursuz 20 gün boﬂu boﬂuna ﬂemsiye taﬂ›d›¤›

♣ MD-2005-III.2. Kelleyi Çal›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlar›nda, ‹ngiliz askerleri kahverengi bir ﬂapka tak›yorlarm›ﬂ. Otoriteler kafa yaralar›n›n say›s›n› fark
edince kafalar›n› çal›ﬂt›r›p ﬂapkalar›n yerine askerlere metal kasklar verir. Ancak bu de¤iﬂiklik
yap›ld›ktan sonra bölük
baﬂ›na kafalar›ndan yaralanan asker say›s› daha
da artar! Çat›ﬂmalar›n az
çok ayn› yo¤unlukta oldu¤unu varsayarsak, bu
art›ﬂ›n mant›kl› bir aç›klamas› var m›?
Yan›t: Demek ki kasklar gerçekten iﬂe yar›yormuﬂ! ‹statistiklerdeki bu de¤iﬂikli¤in tek sebebi,
kafalar›na mermi, top, vesaire gelen askerlerinin
kask takt›ktan sonra yaﬂama ﬂanslar›n›n artmas›d›r… Kasklardan önce, kafalar›ndan yaralanan askerler hemen öldü¤ü için istatistiklere yans›m›yorlarm›ﬂ. Okudu¤unuz istatistiklere dikkat edin, yan›lt›c› olabilirler!

30 gün

Gerçek: 10 gün ya¤murlu 20 gün aç›k
ﬁemsiyeli:
ﬁemsiyesiz:

0
20

20
0

için mutsuz olacak. Bu durumda Elif’in mutsuzluk
katsay›s› 20. E¤er Elif hep ﬂemsiyesiz dolaﬂ›rsa, havan›n aç›k oldu¤u 20 gün sorun yaﬂamayacak ama
ya¤murlu 10 gün iki misli sinirlenip mutsuzluk
katsay›s› 20 olacak.
ﬁimdi Elif’in meteoroloji tahminlerine uydu¤unu varsayal›m. Meteoroloji, ya¤murlu 10 günün 2
günü yan›larak hava aç›k diyecek, 8 gününü do¤ru
tahmin edecek; öte yandan havan›n aç›k oldu¤u 20
günün 10 gününü do¤ru, 10 gününü yanl›ﬂ tahmin
edecek. Aﬂa¤›daki ﬂemadan da anlaﬂ›laca¤› üzere
bu durumda mutsuzluk katsay›s› sadece 14 olacak.
30 gün

Gerçek:

♣ MD-2005-III.3. Meteorologlar› ﬁemsiyelemeli mi ﬁemsiyememeli mi! Burada üç günde bir
ya¤mur ya¤›yor. Meteoroloji uzmanlar›m›z biraz
karamsar olduklar›ndan, günlük tahminlerinde
çok yan›l›yorlar. Aç›k hava haberi verdiklerinde iki
kerede bir yan›l›yorlar, ama ya¤mur haberi verdik-

10 gün ya¤murlu 20 gün aç›k

Tahmin: 2 gün aç›k 8 gün ya¤murlu 10 gün aç›k 10 gün kapal›
Uy:
4
0
0
10

Yani tahminlere uymak her ﬂeye ra¤men en iyi
seçenek! Meteorologlar› ﬂemsiyelemeyelim lütfen! ♣
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