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h›zla yürüyebilmekte, Haylaz ise 4 km/s h›zla koﬂabilmektedir. Bisiklete bindiklerinde Özlem ve
Murat’›n h›zlar› 12 km/s, Haylaz’›n ise (Evet, Haylaz tek baﬂ›na bisiklet kullanabiliyor, bunda ﬂaﬂacak bir ﬂey yok) bisiklette h›z› 16 km/s olmaktad›r. Bisiklete ayn› anda sadece bir kiﬂi veya haylaz
binebilmektedir. Her üçünün de ayn› anda yolculu¤u tamamlamas› en az ne kadar sürer?

2003-II-1. Yedi Nokta. Bir düzleme öyle yedi nokta yerleﬂtirin ki, bu yedi noktadan rastgele üçünü seçince en az ikisinin aras› 1 birim olsun.

2003-I Say›s›n›n Yan›tlar›
2003-I-1. Kar›nca. Boyutlar› aﬂa¤›daki gibi bir
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 mesafeyi bulun?

2003-II-2. Ordu. 40 km uzunlu¤undaki bir
ordu ilerlerken, ordunun en sonundaki asker en
öndeki komutana bir ﬂey soylemek için koﬂarak ordunun baﬂ›na do¤ru gider, söyleyece¤ini zaman
kaybetmeden söyler ve ayn› h›zla geri döner. Bu s›rada ordu 40 km yol gider. Arkadan öne gidip geri dönen askerin ald›¤› toplam yol ne kadard›r?
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2003-II-3. Üç Bilye. 12 bilye var,
birinin a¤›rl›¤› farkl› ama daha hafif
mi a¤›r m› oldu¤unu bilmiyoruz. ‹ki
kefeli bir terazide üç tart›mda hangisinin farkl› oldu¤unu bulabilir miyiz?
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Yan›t: Düzlemde iki nokta aras›ndaki en yak›n mesafe o iki noktadan geçen do¤ru parças›d›r
ilkesinden yola ç›karak kutuyu aç›p düzleﬂtirelim.
Ancak kutuyu birkaç de¤iﬂik biçimde açabiliriz ve
her seferinde iki nokta aras›ndaki mesafe ayn›
ç›kmayabilir, nitekim ayn› ç›km›yor da. Kutuyu
aﬂa¤›daki gibi açarsak kar›ncan›n yolunu k›saltm›ﬂ oluruz. Kolay bir hesapla kar›ncan›n

2003-II-4. Yumak. 2 mm kal›nl›¤›ndaki ipimizi tam bir küre oluﬂturacak ﬂekilde yumak yap›yoruz. Yuma¤›n çap›n›n 10 cm olmas› için kaç
metre ip gerekir? (‹pi çok s›k› sard›¤›m›zdan aralardaki
boﬂluklar ihmal edilebilir.)
2003-II-5. Do¤a Yürüyüﬂü. Özlem ve Murat
yanlar›na köpekleri Haylaz’› ve ortak kulland›klar› bisikleti de alarak do¤a gezisine ç›kmaya karar verirler. Önlerinde katetmeleri gereken 10 km’lik bir yol vard›r. Özlem ve Murat en fazla 2 km/s

462 + 142 ≈ 48, 08
birim yol katetmesi gerekti¤i anlaﬂ›l›r.
Daha yarat›c› bir çözümü var bu problemin. Kar›nca önce 1 birim yol alarak tavana ç›kar, sonra ta-
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vanda 20 birim
düz gidip kendini
ön
yere atar, yerden
20 birim öbür
noktaya do¤ru gider, duvara var›nca 1 birim yukar›
ç›kar... Toplam
22 birim... Bizim
buldu¤umuz çözümden çok daha iyi ve çok daha yarat›c›, ancak kar›ncan›n hayat›n› hiçe sayan bir çözüm... Bu çözümü Murat Çeçen göndermiﬂ. Tebrikler..

Yan›t: Yandaki ﬂekildeki
gibi birleﬂtiririz.

üst

2002-I-5. Muz tücccar›.
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?
Yan›t: Verece¤im yan›t benim bildi¤im en iyi ya2003-I-2 Küreler. Yüz katl› bir gökdelen ve
n›t. Daha iyi bir yan›t›n olup olmad›¤›n› bilmiyorum.
birbirinin t›pat›p eﬂi iki küre var. Kürelerin gök1. Baﬂlang›ç noktas›ndan 20 km öteye ilk sedelenin belli bir kat›na kadar yükseklikten k›r›lferde 60 kg muz b›rak›l›r. ‹kinci seferde de 60 kg
mayaca¤›n›, ama her ikisinin ayn› kattan at›l›nca
muz b›rak›l›r. Üçüncü seferde 80 kg muz b›rak›k›r›laca¤›n› biliyoruz. Kürelerin k›r›lmadan at›lal›r (geri dönmemiz gerekmemektedir.) Baﬂlang›ç
bilece¤i en yüksek kat› bulmak için en az kaç denoktas›ndan 20 km uzakta ﬂimdi 200 kg muz
neme gerekiyor? (Murat Tuncer’in sorusu)
bulunmaktad›r. Bu noktaya X1 diyelim.
2. X1’den 33.333… km öteye ilk seferde
Yan›t: En fazla 14 denemede bulunur. Aﬂa¤›33.333… kg muz b›rak›l›r. ‹kinci seferde 66.666…kg
daki çizelgeyi soldan sa¤a do¤ru okuyun.
muz b›rakal›m (geri donmemiz gerekmemektedir.)
Aﬂa¤›daki çözümü Abdülkadir Can göndermiﬂ.
Birinci küre… Birinci küreyi Birinci kürenin Birinci küre… Di¤er kürenin En fazla toplam ﬁu anda baﬂlang›ç noktas›ndeneme say›s›
at›laca¤› kat
denenece¤i katlar deneme say›s› dan 53.333 km uzakta 100
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2002-I-6. A, B ve C
ad›nda üç silahﬂor, aralar›nda sadece birinin hayatta
kalaca¤› bir düello yapmaya karar veriyorlar. Birbirlerinden yeterince uzak üç 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 düello devam ediyor.
Siz A’n›n yerinde olsan›z ilk olarak hangi yöne ateﬂ
ederdiniz?
Yan›t: Elbette havaya... Ama neden? ♥

2002-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?
Yan›t: Kitap kurdu 15 cm yol kateder çünkü
rafta s›rayla duran ansiklopedilerin birinci cildinin ön yüzüyle beﬂinci cildin arka yüzü aras›nda
sadece ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltler bulunur.
2003-I-4. Yandaki ﬂekildeki her noktay›, her
noktadan sadece bir kez geçecek biçimde ve sonunda baﬂlad›¤›m›z yere dönme koﬂuluyla alt›
do¤ru parças›yla birleﬂtirebilir misiniz?

94

