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SORULAR
Eureka-2004-III-1. Ufuk Çizgisi. Farkl› boyutlarda üç çember çizin. Her iki çemberin, yandaki
ﬂekildeki
gibi,
ikiﬂer “d›ﬂ” ortak
te¤etini
çizin.
Toplam alt› te¤et
olacak. Her iki
çemberin te¤etleri tek bir noktada
kesiﬂecek ve toplam üç kesiﬂim
noktas› olacak.
Bu kesiﬂim noktalar› nas›l oluyor da tek bir do¤ru üzerinde oluyorlar? (Fazla matematik yasak!)
Eureka-2004-III-2. Fitiller. Birer saatte yanan
iki fitiliniz var. Fitillerin uzunluklar›, kal›nl›klar›,
her ﬂeyleri de¤iﬂik. Hatta bir fitilin kaç dakikada
kaç santimetre yand›¤›n› bile bilmiyorsunuz. Fitillerden birinin yar›s› bir saniyede de yanabilir, 59
dakikada da, buna dair hiçbir ipucunuz yok. Bu iki
fitille 45 dakikay› nas›l ölçersiniz?
Eureka-2004-III-3. Kum Saatleri. Biri yedi dakikal›k, di¤eri dört dakikal›k iki kum saatiniz var.
Dokuz dakikay› nas›l ölçersiniz?
Eureka-2004-III-4. Yaramazl›k. Bir okulun
koridorunda yüz dolap var. Bir ö¤renci koridoru
boydan boya koﬂup bütün dolaplar› aç›yor. ‹kinci
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bir ö¤enci, koﬂup her iki dolaptan birini kapat›yor
(yani çift numaral› dolaplar› kapat›yor). Üçüncü de
koﬂup her üç dolab›n birinin durumunu de¤iﬂtiriyor, yani aç›ksa kapat›yor, kapal›ysa aç›yor. Bunu
yüz ö¤renci s›rayla yap›yor: n-inci ö¤renci, her n
dolaptan birinin durumunu de¤iﬂtiriyor. Koﬂuﬂturma bitti¤inde, yani yüz ö¤renci geçtikten sonra,
hangi dolaplar aç›kt›r?
Eureka-2004-III-5. Kay›p Para. Üç arkadaﬂ bir
restorana girip yemek yiyorlar. Hesaplar› 15 milyon tutuyor, dolay›s›yla her biri garsona 5 milyon
veriyor. Kasiyer indirim yap›p garsona beﬂ milyon
iade ediyor (me¤er bu üç kiﬂi kasiyerin tan›d›¤›ym›ﬂ). Ama garson 5 milyonu üç arkadaﬂ aras›nda
bölüﬂtürmeye üﬂeniyor ve her birine birer milyon
verip kalan iki milyonu cebine at›yor. Sonuç olarak
üç adam da 4 milyon vermiﬂ oluyor, yani toplam
12 milyon. Buna garsonun cebindekini eklersek,
toplam 14 milyon ediyor. 15 milyonun bir milyonu nereye gitti?
MD-2004-II YANITLARI
Soru 1. Bir tren ‹stanbul’dan Ankara’ya 10 saatte gidiyor. Ankara’dan ‹stanbul’a giden tren ise
yolculu¤u 5 saatte tamaml›yor. ‹ki tren ayn› anda
hareket ediyorlar. Ankara’dan kalkan trende bir
kedi var. Yolda trenler birbirlerinin yan›ndan geçerken kedi di¤er trene atl›yor. Kedi yola ç›kt›ktan
kaç saat sonra tekrar Ankara’da olur?
Yan›t: Hesap yapmaya gerek yok, tabii ki 10
saat sonra. Trenler ayn› anda kalkt›lar ve ‹stanbul’dan Ankara’ya giden tren 10 saat sonra Ankara’dayd›.
Soru 2. Bir asker bulundu¤u yerden 6 gün
uzakl›ktaki bir merkeze bir mesaj götürme emri al›yor. Ancak geçece¤i yerlerde yiyecek olmad›¤›ndan
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tüm ihtiyac›n› yan›nda götürmek zorunda. Yan›nda
en fazla dört günlük ihtiyac› kadar yiyecek taﬂ›yabiliyor. Yan›na istedi¤i kadar asker alabilir. Di¤er askerler yolun bir bölümünde yiyecek taﬂ›mak için refakat edip sonra geri dönebilir. Her askerin taﬂ›yabilece¤i yük kapasitesi ayn› oldu¤una göre askerimiz yan›na en az kaç kiﬂi almal›?
Yan›t: ‹ki askere daha ihtiyaç vard›r. Birinci asker birinci günün sonunda elindeki iki günlük yiyece¤i di¤er iki askere vererek geri döner. ‹kinci günün sonunda ikinci asker elindeki bir günlük yiyece¤i üçüncüye verir ve geri döner. Üçüncü asker
dört gün daha yolculuk ederek görevi tamamlar.
Soru 3. Bir sat›c›n›n dükkân›nda de¤iﬂik kalitede 10 kavanoz bal var. Sat›c›, kavanozlar› kalitelerine göre 1’le 10 aras›nda not vermiﬂ. Üstüste 2 kavanozun s›¤abilece¤i yükseklikte ve 5 kavanozun yanyana durabilece¤i geniﬂlikte bir tek raf var. Sat›c› bu
rafa kavanozlar›n› dizmek istiyor ancak bir koﬂulla:
Hiçbir kavanoz kendisinden daha de¤erli bir kavanozun üstünde ya da solunda olamaz. Örne¤in:
10 9 8 7 6
5 4 3 2 1
ﬂeklinde bir dizilim kurallara uygun en basit çözüm
olurdu. Sat›c› kavanozlar› rafa kaç de¤iﬂik ﬂekilde
dizebilir? Kavanoz say›s› 2n olsayd› ve her rafa n
kavanoz s›¤sayd›, kavanozlar kaç farkl› biçimde
dizilebilirlerdi?
Yan›t: 252 farkl› ﬂekilde. 2n kavanoz varsa

farkl› ﬂekilde dizilebilir. (Editörün Notu: Murat
Kipel’in telegrafik yan›t›n› ço¤u zaman oldu¤u gibi
editör anlayamam›ﬂt›r. Editör, 2n için yan›t›n do¤ru oldu¤unu san›yor. E¤er bu genel yan›t do¤ruysa
10 kavanoz için yan›t›n 252 de¤il 42 olmas› gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Genel yan›t›n kan›t›n› verebilir misiniz?)

Soru 5. 4 metre eninde ve 4 metre yüksekli¤inde L ﬂeklinde bir koridordan uzunca bir boruyu
geçirmek istiyorsunuz. Koridor yeterince uzun ancak boru e¤ilip bükülemedi¤inden köﬂeyi dönerken
zorlanacak gibisiniz. Borunun uzunlu¤u en fazla
kaç metre olmal› ki rahatça geçebilsin. (Borunun
kal›nl›¤› ihmal edilebilir.)
Yan›t: ‹ki koridorun kesiﬂti¤i yerde bir küp
oluﬂur. Bu kübün en büyük köﬂegeni 4 × √3 metre
uzunlu¤undad›r. Bu uzunlukta bir boru köﬂeden
geçebilir.
Soru 6. Elinizde 10 adet siyah ve 10 adet beyaz
top var. Bunlar› iki torbaya da¤›t›p rastgele birinden görmeden bir top çekiyorsunuz. Bu topun siyah olma olas›l›¤›n›n maksimum olmas› için toplar› torbalara nas›l da¤›t›rs›n›z?
Yan›t: Birinci Torbaya 10 beyaz, 9 siyah, ikinci torbaya 1 siyah top koyar›z. Siyah çekme olas›l›¤› 1/2 × (9/19 + 1/1) ≈ 0,7368421053 olacakt›r.
Soru 7. Gözleriniz ba¤l› olarak masaya oturuyorsunuz. Masan›n üzerinde birbirinin ayn› 12
adet madeni para var. Bunlardan yar›s›n›n yaz› yar›s›n›n da tura yüzü üstte. Dokunarak hangi yüzün
üstte oldu¤unu anlaman›z mümkün de¤il. Bu paralar› öyle iki gruba ay›r›n ki her iki grupta ayn› say›da yaz› yüzü üste gelsin.
Yan›t: Paralar› iki gruba ay›r›r›z. Birinci gruptaki paralar›n tümünü ters çeviririz.
Soru 8. 22 – 2 = 2 “eﬂitli¤inde” bir rakam›n yerini de¤iﬂtirerek do¤ru bir eﬂitlik yaz›n›z.
Yan›t: ‹kinci 2’yi biraz yukar› kayd›r›r›z:
22 – 2 = 2. ♦

Soru 4. Tüm rakamlar› birbirinden farkl› on
basamakl› öyle bir say› bulunuz ki, her n için, say›n›n ilk n rakam›ndan oluﬂan say› n’ye tam bölünebilsin.
Yan›t: 3.816.547.290 (Bu say›lardan kaç tane
var bilmiyorum. MK)
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