Refail Alizade-Sedaget Miirvetova-Halide Sad1gova
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< -2 oldugundan, 7 < 7 - ;, < ¥, elde edilir. Cevap B §lkludir.

4. Ekmekiistii Margarin Probleminin Son C,::ozilmii
Dursun Bey Fransa'dan gelen ~oziime ilk once sevindiyse de, Fadime hanimm hakh oldugunu
anlad1, ~iinkii sadece ~oziimiin varhgi kanitlanrm§t1, ~oziimiin mun! bulunacagi ise gosterilmiyordu.
Dursun Bey ve ~ocuklan, iizerine margarin siiriilmii§ olan ekmek dilimini ahp, Nasreddin Hocaya
giderek durumu anlatt1. Hoca herkesin hakh oldugunu belirttikten sonra b1~gi Temel'e verip ekmegi
iki e§it par~ya bolmesini istedi. Sonra idris'ten bu par~alardan birisini s~mesini istedi. Diger par~yi
da .Temel'e verdi. Boyle olunca Temel dagitrmdan memnun kalmadigim soyleyemedi, ~iinkii se<;imi
kendisi yaprm§t1. Boylece karde§lerin uzun sµren (ekmek) kavgas1 sona ~rmi§ oldu.

5. All§tumalar
1. Problem 1'in ~oziimiindeki P ve Q bolgeleri paralelkenar §eklinde ise, la dogrusu hakkmda ne
soylenebilir? . · ,
·

2. <;ember iizerinde bulunan ve ~emberin merkezine gore birbirine simetrik olan iki noktaya
karf• noktalar diyelim. Her an diinya ekvatoru iizerinde, s1cakhklarm aym oldugu iki kar§1 nokta

bulundugunu gosteriniz.

3. Diizlem iizerindeki bir bolgeyi, alanlan birbirine eliit dort par~ya ayiran ve birbirine dik olan
iki dogru bulundugunu gosteriniz.

(ipucu: Bolgenin alanrm yanya bolen bir l .dogrusu ve buna dik olup boliinmii§ alanlardan birini
yanya bolen m dogrusu alarak, Problem l'in ¢ziimiindeki gibi dogrulan 1r ~181 kadar dondiiriiniiz).
4. · •Diizlem iizerindeki bir bolgenin hem alanm1, hem de ~evresini yar1ya boien bir dogru bulundugunu gosteriniz.

5. Diiz olmayan bir zemin iizerindeki dort ayakl1 tabure dondiiriilerek tiim ayaklarrmn yere
oturmas1 saglanabilir. Kan1tlay1mz. (Bunu mutfaktaki tabureniz iizerinde deneyebilirsiniz).

= x denkleminin

6. R ger~el sayilar kiimesi olmak iizere siirekli bir / : R R fonksiyonu i~in / (x)
~oziimii 'yoksa J(f(x)) = x denkleminin de ~oziimiiniin bulunmad1gm1 gosteriniz.
(ipucu: g(x)

= J(x) -

x fonksiyonuna Ara Deger Teoremini uygulaym1z.)
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, 7. D = {(x,y) E R 2 lx2 + y 2 < 1} ~k dairesi i~in Sabit Nokta Teo:eminin g~erli olmadigim,
ya.qi her x E D i~in J(x) f:. ,x olacak §ekilde siirekli bir / : D
D fonksiyonunun bulundugunu
gosteriniz.
8. Diizlem iizerindeki her bolgenin, dar ~s1 30° olan e§kenar dortgenden olU§an bir ~evrel ~okgeni
bulundugunu gosteriniz.
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