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Matematik Olimpiyatlar�na Haz�rl�k Kitaplar�n�n
birinci cildinde, konu anlat�m�n�n yan�nda,
600'den fazla çözümlü örnek bulman�z

mümkündür. Kitaptaki sorular�n baz�lar�n� bu
dökümanda bulabilirsiniz.

Bu sorular özellikle matematik olimpiyatlar�na
yeni başlayan ö�grencilere uygundur. Matematik
alan�nda kendini daha iyi yetiştirmek isteyen
başar�l� ilkö�gretim ve lise ö�grencilerine faydal�
olaca�g�na inand��g�m bu kitap, yine derslerini
farkl� ve ilginç sorularla renklendirmek isteyen
ö�gretmenler için de iyi bir kaynak olacakt�r.
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Önsöz

Türkiye'deki Matematik Olimpiyatlar� Konusunda K�sa Bilgi
Türkiye'de olimpiyat etkinlikleri, TÜB�ITAK Bilim �Insan� Destekleme Daire

Başkanl��g� (B�IDEB) taraf�ndan yürütülmektedir. Bu çal�şmalar hem ulusal düzeyde
hem de uluslararas� düzeyde yap�lmaktad�r. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen �Ilkö�gre-
tim Matematik Olimpiyat� ile Liseler �Için Matematik Olimpiyatlar� sonuçlar�na göre
ülkemizi Uluslararas� yar�şmalarda temsil edecek tak�mlar belirlenmektedir. Ulus-
lararas� Bilim Olimpiyatlar�nda ülkemizi temsil edecek tak�mlar matematik olimpiyat
kamplar�nda başar�l� olmuş ö�grencilerin, çeşitli s�navlar sonucunda seçilmeleriyle oluş-
maktad�r. Şu ana kadar kat�ld��g�m�z Uluslararas� Matematik Olimpiyatlar�nda,
Umut Varolgüneş, Melih Üçer, Ömer Faruk Tekin, Cafer Tayyar Y�ld�r�m, Selim Ba-
had�r (2 kez), Nizameddin Ordulu, Mehmet Bumin Yenmez ülkemize alt�n madalya
kazand�ran ö�grencilerdir.

Son y�llarda, birçok üniversite lise ö�grencilerine yönelik olarak matematik olim-
piyatlar� düzenlemektedir. Bunlardan en eskisi Akdeniz Üniversitesi taraf�ndan düzen-
lenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatlar�d�r, bu olimpiyat birincisi test ve ikin-
cisi klasik olarak iki aşamada yap�lmaktad�r. Yine, Fatih, Koç, Do�guş, Mersin, Sa-
banc� üniversiteleri de matematik olimpiyat� düzenleyen üniversitelerden baz�lar�d�r.

Matematik Olimpiyatlar�na Haz�rlanan Bir Ö�grenci Ne Kazan�r?
Matematik olimpiyatlar�na haz�rlanmak hem zor hem de zevklidir. Matematik

olimpiyatlar�na haz�rlanan bir ö�grenci s�nav�n sonucunda hangi dereceyi al�rsa als�n
asla kaybetmez. Ö�grendi�gi konular ve zor sorular�n yan�nda, beynini zorlamas�
ufkuna açmas�na ve ileride zor problemler ile karş�laşt��g�nda daha sa�gl�kl� ve daha
tutarl� yorumlar yapmas�n� sa�glayacakt�r. Sporla u�graşan bir sporcu kat�ld��g� olim-
piyatta başar�l� olamasa bile, haz�rlanma aşamas�nda vücudunun sa�gl�kl� olmas� için
yapt��g� çal�şmalar�n faydas�n� gördü�gü gibi, matematik olimpiyatlar�na haz�rlanan bir
ö�grenci de, zor problemlere kafa yormas�n�n sonucu olarak beynini geliştirir. �Insan-
lar düşündükçe akl�n� kulland�kça , matematik problemi çözdükçe beyin hücrelerinin
yollar� aç�l�r. Bilim adamlar�, normal insanlar�n mevcut beyin kapasitelerinin çok
az bir k�sm�n� kullanabildi�gini söylemektedirler. Bu kapasite elbette s�radan işlerle
u�graşarak, beyni yormayarak, basit ve birbirine benzeyen problemleri çözerek artma-
yacakt�r. Beyni yormak gerekir. Beyni zorlamak, sürekli yeni problemlerle meşgul
etmek gerekir. Beyin hücreleri kullan�lmaz ise kaybedilir. O halde, bir matematik
yar�şmas�na girsek de girmesek de zor sorular ile u�graşmal�y�z.
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Matematik Olimpiyatlar�na Nas�l Haz�rlan�lmal�?
Matematik Olimpiyatlar�na haz�rlanmak gerçekten zordur. Zaman ister. T�pk�

olimpiyata haz�rlanan bir haltercinin sürekli kendini geliştirmesi, yavaş yavaş a�g�r-
l�klar� kald�rmas� ve bunu başarabilmek içinde gerekli zaman� harcay�p vücudunu
geliştirmesi gibi, yavaş yavaş ilerlenmesi gereken bir çal�şmad�r. Olimpiyat sorular�n�
çözmeye yeni başlayan birisine, baz� sorular�n oldukça zor gelmesi normaldir. Bu bi-
raz bilgiye, biraz tecrübeye biraz da püf noktal� sorulara haz�rl�kl� olmaya göre de�gişir.
Sorular�n zorluk derecesi, elbetteki, bir halterin a�g�rl��g� gibi net olarak ifade edilmese
de, bildi�giniz bir konuda sorulan bir sorudaki ince bir püf nokta o soruyu çok zor hale
getirebilir. Bir soru ö�grenildikten sonra kolayd�r. Ö�greninceye kadar zor bir sorudur.
Bu kitab�n amaçlar�ndan biri de size göre zor olan sorular�n say�s�n�n azalmas�na
yard�mc� olmakt�r. Olimpiyatlara haz�rlanan bir ö�grenci herşeyden önce, kararl�
olmal�, kendine güvenmeli, fakat ne kadar kendine güvenirse güvensin yapamaya-
ca�g� sorular�n oldu�gunun fark�nda olup, çözemedi�gi sorular karş�s�nda umutsuzlu�ga
düşmek yerine, çözemedi�gi sorular�n çözümlerini ö�grenerek ilerlemesi gerekti�ginin
bilincinde olmal�d�r. K�saca, matematik olimpiyatlar�na haz�rl�k, kararl�l�k, sab�r ve
azim isteyen bir iştir. Acele etmemek gerekir. Hatta baz� sorular�n çözümü de an-
laş�lamayabilir veya bir sorunun çözümü ö�grenildikten sonra tekrar karş�laş�ld��g�nda
o soruyu yapamayabilirsiniz. Ö�grencilerden, bu konu ile ilgili en çok karş�laşt��g�m
soru, "çözümünü gördü�gümüz zaman anl�yoruz ama kendimiz yapam�yoruz, ne yap-
mal�y�z?" sorusudur. Asl�nda bu normaldir. Olimpiyat sorular�n�n kendine has çözme
yöntemleri olabilir. Bu yöntemleri bir anda ö�grenmek elbette kolay de�gildir. Bu
kitapta konular ve konu ile ilgili sorulan sorular mümkün oldu�gu kadar, o konuya
gelinceye dek ö�grenilen bilgileri içerecek şekilde ele al�nm�şt�r. Bir soruyu çözerken,
soruyu önce kendiniz çözmeye çal�ş�n�z. Çözemez iseniz, çözümünü inceleyip
nas�l bir yöntem kullan�ld��g�n� inceleyiniz ve soruda püf nokta var ise, o püf nok-
tay� mutlaka görmeden soruyu geçmeyiniz. Sorunun çözümünü anlamaz iseniz, bu
konu ile ilgili bilgilerinizin eksik olabilece�gini göz önünde bulundurarak umutsuzlu�ga
kap�lmay�n�z. Unutmay�n sizi zorlayan her soru sizin için zor ve güzel bir sorudur.
Baz� sorularda hata da olabilir. Bu tür hatalar� bildirirseniz, kitab�n bundan sonraki
bas�mlar�nda daha hatas�z olarak size ulaşt�rabiliriz.

Hangi Ciltte Hangi Konular Var?
Birinci ve ikinci ciltte, olimpiyatlar için en gerekli temel kavramlar�n ve yön-

temlerin verilmesi amaçland�. Bunun için, temel kavramlar, tan�mlar, gösterimler
verilerek, problem tipleri, çarpanlara ay�rma, çözümleme, toplamlar, kombinatorik,
binom aç�l�m�, ispat yöntemleri konular� ele al�nd�.

Üçüncü ciltte ise, say�lar teorisi konusu ele al�narak, bölünebilme, asal say�lar,
obeb-okek, modüler aritmetik, Fermat, Euler, Wilson teoremleri, Çin kalan teoremi,
denklikler, tamde�ger, konular� verildi.

Dördüncü ciltte ise, fonksiyonlar, polinomlar, polinom denklemler ve eşitsizlik-
ler, diziler, denklemler ve denklem sistemleri konular�na yer verildi.
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Son cillte ise, logaritma ve trigonometri bilgisi, limit, süreklilik, türev, fonksi-
yonel denklemler ve eşitsizlikler konular� verildi. Her bir kitapta öncelikle, konuya
ve o konu ile ilgili örnek ö�gretici olabilecek sorulara yer verdim. Daha sonra, her
bir konu ile ilgili dünyada de�gişik olimpiyatlarda sorulmuş sorular� da içeren bir
tane çözümlü test koydum. Son olarak da o konu ile ilgili TÜB�ITAK Matematik
Olimpiyatlar�nda ç�km�ş sorular ve çözümlerini verdim. Test sorular�n�n bir ço�gu
asl�nda, klasik olimpiyat sorular�d�r. Bunun yan�nda, klasik sorular vererek olimpiy-
atlar�n soru şeklinden uzaklaşmamaya çal�şt�m. Umar�m, faydal� olur.
Başka Haz�rlanabilece�gimiz Olimpiyat Kitab� Var m�?

Türkiye'de matematik alan�nda olimpiyatlara haz�rlananlar için, Türkçe kaynak
oldukça azd�r. Aşa�g�da, matematik olimpiyatlar�na haz�rlanan ö�grenciler için faydal�
olaca�g�na inand��g�m baz� kitaplar� yazd�m.

1. Say�lar Teorisinde �Ilginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri, H. �Ibrahim
Karakaş, �Ilham Aliyev (TÜB�ITAK Yay�nlar�).

2. Analiz ve Cebirde �Ilginç Olimpiyat Problemleri ve Çözümleri, H. �Ibrahim
Karakaş, �Ilham Aliyev (TÜB�ITAK Yay�nlar�).

3. Ulusal Antalya Matematik Oimpiyatlar� Sorular ve Çözümler, �Ilham Aliyev,
Mustafa Özdemir, Dilber Ş�haliyeva (TÜB�ITAK Yay�nlar�).

4. Sonlu Matematik, Refail Alizade, Ünal Ufuktepe (TÜB�ITAK Yay�nlar�).
5. Merakl�s�na Matematik, Recep Yücesan (Zambak Yay�nlar�).
6. Merakl�s�na Geometri, Ömer Gürlü (Zambak Yay�nlar�).
7. TÜB�ITAK Ulusal Matematik Olimpiyat Soru ve Çözümleri, Mustafa Tönge-

men, (Alt�n Nokta Yay�nlar�) (Bu Kitapta TÜB�ITAK olimpiyatlar�nda ç�km�ş tüm
sorular�n çözümlerini bulabilirsiniz.)
Teşekkür

Öncelikle, her konuda beni destekleyen ve yard�mc� olan, örnek almaya çal�şt��g�m
yüksek lisans ve doktora dan�şman hocam, Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin'e, Ak-
deniz Üniversitesi Matematik Bölümünde bana çal�şma f�rsat�n�n yolunu açan, bana
her konuda örnek olan, kendisine her zaman müteşekkir oldu�gum Prof. Dr. Halil
�Ibrahim Karakaş hocama ve bana yol gösteren day�m Prof. Dr. Hasan Ali Çelik'e,
1996 y�l�nda başlayan matematik olimpiyat sorular�na olan ilgimin artarak devam
etmesini sa�glayan, bu konuda beni teşvik eden, Prof. Dr. �Ilham Aliyev hocama,
teşekkür ederim. Ayr�ca, kitab�n haz�rlanmas� s�ras�nda, kitab�n hem içeri�gi hem de
düzeni konusunda zaman harcay�p, tavsiye ve düzeltmelerde bulunan Prof. Dr. Ali
Nesin hocama teşekkür ederim. Sorular�n ve çözümlerin tashihinde bana yard�mc�
olan, Yüksek Lisans Ö�grencisi Osman Palanc�'ya, Yard. Doç. Dr. Gültekin T�-
naztepe'ye veO�guz Ye�gin'e ve kitab�n haz�rlanma aşamas�nda bana destek olan eşim
Burcu Özdemir'e teşekkür ederim. Ayr�ca, kendilerinden gerekti�gi kadar yararlana-
madan aram�zdan ayr�lan de�gerli hocalar�m Fikri Gökdal ve Prof. Dr. Do�gan Çoker
hocalar�m� da sayg�yla an�yorum.
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rum. Onlar�n da katk�lar�yla kitap çok daha hatas�z hale gelmiştir. Bunun yan�s�ra
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Basit Eşitsizlikler 28
Faktöriyel Kavram� 30
Bir Say�n�n Tam K�sm� 32
Mutlak De�ger 35
Üslü ve Köklü Say�lar 39
Oran - Orant� 44
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Çözümlü Test 2 121



Matematik Olimpiyatlarına

 Hazırlık
 1

Çözümler 126
TÜB�ITAK SORULARI (Problemler) 133
TÜB�ITAK SORULARININ ÇÖZÜMLER�I (Problemler) 145

ULUSAL ANTALYA MATEMAT�IK OL�IMP�IYATI SORULARI 165

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çarpanlara Ay�rma ve Özdeşlikler
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SORULAR

Örnek 1 3n � 10; 6n � 13 ve 5n � 13 say�lar�n�n üçü de asal say� olacak şekilde
kaç n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 2
2n� 3
5n� 1 kesiri, 1'den büyük bir n tamsay�s� için, a pozitif say�s� ile sadeleştiri-

lebildi�gine göre, a say�s� kaçt�r?

Örnek 3 n ve n + 100 say�lar�n�n her ikisinin de bölenlerinin say�s� tek olacak
şekilde kaç de�gişik n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 4 a2 + b = b1999 denklemini sa�glayan kaç (a; b) tamsay� ikilisi vard�r?
(Estonya M.O. 1999)

Örnek 5 n2 + n3 say�s� tamkare olacak şekilde 100'den küçük kaç n pozitif tam-
say�s� vard�r?

Örnek 6 a; b; c; d ve e birbirinden farkl� birer rakam ve " : " işareti bölme işlemini
göstermek üzere, a : b : c : d : e işleminde parantezler kullan�larak elde edilebilecek
en büyük say� kaçt�r?

Örnek 7 10'dan küçük olan ve en sadeleşmiş durumda paydas� 30 olan tüm pozitif
rasyonel say�lar�n toplam�n� bulunuz. (AIME 1992)

Örnek 8 Rakamlar� birbirinden farkl� 9 basamakl� bir say�n�n herhangi yedi rakam�
silindi�ginde elde edilen iki basamakl� say�ya özsay� diyelim. Özsay�lar�n sadece birinin
asal olabilmesi için, 9 basamakl� say�da hangi rakam kullan�lmamal�d�r?

Örnek 9 Toplamlar� 500 olan tamsay�lar�n çarp�mlar� en büyük kaç olabilir?

Örnek 10
����������x2 + 3x� 5��� 4��� 3��� 2��� 1�� = 3x�15 denkleminin kaç çözümü

vard�r?

Örnek 11 jx� 10j+ jx� 9j+ � � �+ jx� 1j+ jxj+ jx+ 1j+ � � �+ jx+ 10j = c
denkleminin tek çözümü oldu�gunu biliyoruz. Buna göre, c say�s�n� bulunuz.

Örnek 12
2 +

p
3

p
2 +

p
2 +

p
3
+

2�
p
3

p
2�

p
2�

p
3
=?
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2 Matematik Olimpiyatlar�na Haz�rl�k 1 Soru Örnekleri

Örnek 13
x2

y2
+
y2

z2
+
z2

u2
+
u2

x2
= 2 denklemini sa�glayan kaç (x; y; z; u) reel say�

dörtlüsü vard�r?

Örnek 14 a; b, c ve d pozitif say�lar� için, abcd = 4 oldu�guna göre,
1

a
+
1

2b
+
2

3c
+
3

4d

ifadesinin alabilece�gi en küçük de�ger kaçt�r?

Örnek 15 n bir pozitif tamsay� ve x pozitif bir reel say� olmak üzere, nx +
1

xn
ifadesinin alabilece�gi en küçük de�ger nedir? (U�IMO - 2002)

Örnek 16 x pozitif bir reel say� olmak üzere, x2+
1

4x
ifadesi aşa�g�daki de�gerlerden

hangisini alamaz? (UMO - 2002)

A)
p
3� 1 B)

p
5� 1 C) 1 D) 2

p
2� 2 E) Hiçbiri

Örnek 17 x4+y4+z4+1 = 4xyz eşitli�gini sa�glayan kaç (x; y; z) reel say� üçlüsü
vard�r? (UMO - 2006)

Örnek 18 a ve b reel say�lar ve ab (a� b) = 1 ise, a2 + b2 aşa�g�dakilerden hangi-
sine eşit olabilir? (UMO - 2001)

A)
p
11 B) 1 C) 2 D) 2

p
2 E) Hiçbiri

Örnek 19 x331=x
3

+
3x

3

x3
= 6 denkleminin kaç farkl� reel çözümü vard�r? (UMO -

1998)

Örnek 20 a; b; c 2 R+ olmak üzere,

S =

������a+ bc
������+ ������b+ ca

������+ ������c+ ab
������

ifadesinin alabilece�gi en küçük de�geri bulunuz. (Harvard MIT Math. Tournament 2005)

Örnek 21 2; 56; 2; 61; 2; 65; 2; 71; 2; 79; 2; 82; 2; 86 say�lar�n�n her birini bir
tamsay� de�gerine yuvarlanarak yap�lan toplama işlemindeki toplam, gerçek toplama
eşit olsun. Her bir yuvarlamadaki hatalar�n en büyük olan� E olsun. E say�s�n�n en
küçük de�geri için, 100E say�s� kaçt�r? (AIME 1985)

Örnek 22 jx+ jxj+ aj + jx� jxj � aj = 2 denkleminin tam üç çözümü olacak
şekilde kaç a say�s� vard�r?
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SORULAR 3

Örnek 23 x = 32007 olmak üzere,
p
x2 + 2x+ 4 ve

p
4x2 + 2x+ 1 say�lar� ara-

s�nda kaç tamsay� vard�r?

Örnek 24 1 � a � 100 ve 1 � b � 100 olmak üzere, a+
p
b+

1

a+
p
b
ifadesi

tamsay� olacak şekilde, kaç (a; b) tamsay� çifti vard�r?

Örnek 25 6! = 8 � 9 � 10 eşitli�ginde 6! say�s� ard�ş�k üç say�n�n çarp�m� şeklinde
yaz�labilmektedir. n! say�s� (n� 3) tane ard�ş�k say�n�n çarp�m�na eşit olacak şekilde
yaz�labiliyorsa, en büyük n say�s� kaç olabilir? (AIME 1990)

Örnek 26 Aralar�ndaki fark 60 olan iki pozitif tamsay�n�n karekökleri toplam� tam-
kare olmayan bir pozitif tamsay�n�n kareköküne eşit oldu�guna göre, bu iki tamsay�n�n
toplam�n�n alaca�g� maksimum de�ger kaçt�r? (AIME 2003)

Örnek 27 2k+1 = m+2n (m� 1) eşitli�gini sa�glayan kaç (k;m; n) pozitif tamsay�
üçlüsü vard�r?

Örnek 28 p bir asal say� ve x > 0; n � 0 tamsay�lar olmak üzere, n2 � p < 1000
eşitsizli�gini sa�gl�yorsa,

n2 + 100 � x
p
= (n+ x)

2

denkleminin kaç (x; n; p) çözüm üçlüsü vard�r? (Akd. Ün. Antalya M.O. 2009)

Örnek 29 n bir pozitif tamsay� olmak üzere, a =
n (n+ 1)

2
biçimindeki say�ya bir

üçgensel say� denir. Buna göre, a�b = 90 eşitli�gini sa�glayan kaç tane (a; b) üçgensel
say� ikilisi vard�r? (Akd. Ün. Antalya M.O. 2009)

Örnek 30 a; b ve c 2 R vem 2 Z+ olmak üzere,
1

m
n3 � an2 � bn� c

ifadesi, her n 2 Z için tamsay� oldu�guna göre, m say�s�n�n alabilece�gi kaç de�ger
vard�r?

Örnek 31 n2+n+109 say�s� tamkare olacak şekilde kaç n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 32 1; 2; 3; :::; 2007 tamsay�lar� aras�ndan öyle k farkl� say� seçilecektir ki,
seçilen say�lardan herhangi ikisinin fark� toplamlar�n� bölemesin. Buna göre, seçilebile-
cek maksimum k say�s� kaçt�r?
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Örnek 33 k pozitif bir tamsay� olmak üzere, aritmetik olarak artan üç ard�ş�k say�n�n
kareleri

36 + k; 300 + k; 596 + k

oldu�guna göre k kaçt�r?

Örnek 34 a; b 2 Z+ olmak üzere, a
b
+
b

a
biçiminde yaz�labilen kaç pozitif tamsay�

vard�r

Örnek 35
n2 + 3n+ 1

4n+ 11
ifadesi tamsay� olacak şekilde kaç pozitif n tamsay�s� vard�r?

Örnek 36 x > 0 olmak üzere,
x6

8
+ 6 � 2

11

x
ifadesinin alabilece�gi en küçük de�ger aşa�g�dakilerden hangisidir?

A) 27 B) 8 � 28 C) 8 � 28 D) 7 � 29 E) 7 � 28

Örnek 37 x > 0, y > 0, z > 0 olmak üzere,
5x3yz

x5 + y5 + z5
ifadesi aşa�g�daki

de�gerlerden hangisini alamaz?
A) 1 B) 2 C) 4

p
2 D) 5

p
25 E) 4

p
9

Örnek 38 p ve q asal say�lar� için, p+ q ve p+ 7q say�lar� tamkare olacak şekilde
kaç (p; q) ikilisi vard�r?

Örnek 39
100!

99! + 98! + 97! + � � �+ 1! say�s�n�n tamde�geri kaçt�r?

Örnek 40 x; y 2 R+ olmak üzere, x + y2 � y � 1 = xy denklemini sa�glayan en
küçük x say�s� kaçt�r?

Örnek 41 2a + 2b = c! denklemini sa�glayan kaç (a; b; c) negatif olmayan tamsay�
üçlüsü vard�r?

Örnek 42 m2+6m+28 say�s� tamkare olacak şekilde kaç tanem tamsay�s� vard�r?

Örnek 43 3600 say�s�n�n çift pozitif bölenlerinin toplam� kaçt�r?

Örnek 44 50 soruluk bir s�navda her do�gru yan�t için 5 puan verilirken, her yanl�ş
yan�t için 3 puan ve her boş yan�t için de 1 puan kesilmektedir.
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a) Bu s�nava giren Betül'ün yanl�ş say�s� do�gru say�s�ndan fazla oldu�gu bilindi�gine
göre negatif puan almayacak şekilde yapaca�g� en az do�gru için yanl�ş say�s� en fazla
kaç olabilir?
b) Betül kaç de�gişik şekilde 0 puan� alabilir.

Örnek 45 30 sorudan oluşan bir test s�nav�nda, her do�gru yan�t için 5 puan, boş
b�rak�lan her soru için 1 puan ve yanl�ş b�rak�lan her soru için ise 0 puan verilmek-
tedir. Bu puanlama sistemiyle 1'den (1 dahil) 150'ye kadar (150 dahil) al�nabilecek
tüm puanlar�n al�nabilmesi için s�n�fta en az kaç kişi olmal�d�r?

Örnek 46 Burcu, Alper ve Mustafa'n�n yaşlar� toplam� 48'dir. Alper ve Mustafa'n�n
yaşlar� toplam�, şimdiki yaşlar� toplam�n�n 3 kat� oldu�gunda, Burcu'nun yaş�, Alper'in
bugünkü yaş�n�n 6 kat�, Mustafa'n�n bugünkü yaş�n�n ise 4 kat� oldu�guna göre, Burcu
bugün kaç yaş�ndad�r?

Örnek 47 Ahmet ile Alper'in yaşlar� toplam� 60't�r. Ahmet, Alper'in yaş�nda iken
Alper'in do�gmas�na 18 y�l vard�. Buna göre, Alper, Ahmet'in şimdiki yaş�na geldi�ginde
Ahmet kaç yaş�nda olur?

Örnek 48 Hayriye, Nuriye ve Lokman farkl� yaşlardaki üç kardeştir ve tümünün do-
�gum tarihi 19 ocakt�r. Hayriye, 4 yaş�nda iken, Nuriye'nin yaş�, Lokman'�n yaş�n�n 3
kat�yd�. Lokman, Hayriye'nin yaş�n�n 2 kat� yaş�ndayken, Nuriye'nin yaş�, Hayriye'nin
yaş�n�n 5 kat�yd�. Nuriye'nin yaş� Lokman'�n yaş�n�n 2 kat� oldu�gunda Hayriye kaç
yaş�nda olur?

Örnek 49 Ali bir işin yar�s�n� 3 günde, Cemil ayn� işin 2=3'ünü 12 günde ve Deniz
ise ayn� işin 1=3'ünü 4 günde yapabilmektedir. Ali ile Cemil birlikte çal�şmaya başla-
d�ktan 2 gün sonra Deniz'de birlikte çal�şmaya başl�yor. 1 gün sonra Ali ve Cemil
işten ayr�l�yor. Geri kalan işin 2=3'ünü Deniz tek baş�na kaç günde bitirebilir?

Örnek 50 Bir musluk tek baş�na bir havuzu 6 saatte doldurmakta, başka bir musluk
ise ayn� havuzun yar�s�n� 12 saatte boşaltmaktad�r. Birinci musluktan akan su miktar�
%20 artt�r�l�r ve ikinci musluktan akan su miktar� %20 azalt�l�rsa, iki musluk birlikte
aç�ld��g�nda musluk kaç saatte dolar?

Örnek 51 Birim zamanda biri di�gerinin iki kat� su ak�tan iki musluk boş bir havuzu
birlikte 12 saatte doldurmaktad�r, iki musluk ayn� anda aç�l�yor. 6'nc� saatin sonunda
az su ak�tan musluk kapat�l�yor. Havuzun boş olan k�sm�n� fazla su ak�tan musluk kaç
saatte doldurur?

Örnek 52 Yar�çap� r olan bir musluk, yar�çap� 3r olan muslukla birlikte aç�l�nca
havuz a saatte doluyor. Yar�çap� r olan r=2'ye düşürülüp, 3r olan 4r'ye ç�kar�l�rsa
havuz b saatte doluyor. Buna göre, a=b oran� kaçt�r?
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Örnek 53 n tane musluk birer saat arayla aç�l�rsa son musluk aç�ld�ktan 1 saat
sonra havuzun 1=2'si doluyor. E�ger, musluklar�n birim zamandaki su ak�tma kapa-
siteleri iki kat�na ç�kar�l�r ve ikişer saat arayla aç�l�rsa, musluklar�n yar�s� aç�ld�ktan
iki saat sonra havuzun 8=15'i doluyor. Buna göre n kaçt�r?

Örnek 54 Ahmet ile Burcu ayn� say�da gün çal�ş�yorlar. E�ger, Ahmet 1 gün daha az
çal�şsa ve Burcu'da 5 gün daha az çal�şsa, Ahmet 120 TL ve Burcu da 40 TL kazan�yor.
E�ger Ahmet 5 gün az çal�şsa ve Burcu da 1 gün az çal�şsa, Burcu, Ahmet'ten 20 TL
daha az kazan�yor. Buna göre, Ahmet ve Burcu tam çal�şt�klar�nda toplam kaç TL
kazan�rlar.

Örnek 55 Bir arac�n 420 km yolu 60 km/saat h�zla gitmesi düşünülüyor. 2 saat
gecikmeyle yola ç�kan araç 60 km/saat h�zla 3 saat gidiyor. Arac�n normal zamanda
yolculu�gu bitirmesi için geri kalan yolu kaç km/saat h�zla gitmesi gerekir?

Örnek 56 �Iki araba bir A şehrinden B şehrine do�gru sabit fakat farkl� h�zlarla ayn�
anda hareket ediyorlar. H�zl� olan araba B'ye vard�ktan sonra durmadan geri dönüyor
ve B'yi x km geçtikten sonra di�ger arabayla karş�laş�yor. Daha sonra, h�zl� olan araba
A'ya var�p tekrar dönüyor ve A ile B aras�ndaki yolun 1=y kadar�n� ald��g�nda di�ger
araba ile tekrar karş�laş�yorlar. Buna göre A şehriyle B şehri aras�ndaki uzakl�k kaç
km'dir.

Örnek 57 100 basamakl� bir yürüyen merdiven yukar� do�gru sabit h�zla hareket
ederken, Alper ile Burcu merdivenlerden yürüyerek ç�k�yor. Alper, merdivenin tepe-
sine kadar 40 basamak, Burcu ise 60 basamak ç�k�yor. Buna göre Burcu'nun h�z�n�n
Alper'in h�z�na oran� kaçt�r?

Örnek 58 �Iki araba ayn� anda ayn� yöne do�gru saatte 40 km ve 50 km h�zlarla
hareket ediyorlar. Üçüncü araba iki araba hareket ettikten yar�m saat sonra ayn�
yönde hareket edip, ikinci olan arabay� geçtikten 1; 5 saat sonra birinci olan arabaya
da yetişiyor. Üçüncü araban�n h�z�n� bulunuz.

Örnek 59 A ve B şehirleri aras�ndaki mesafe 39 km'dir. Ali, A şehrinden B şehrine
giderken, önce yokuş ç�k�p, sonra düz gidip, daha sonra da yokuş inerek B şehrine
ulaşmaktad�r. Ali, A şehrinden B şehrine 12 saatte giderken, 15 saatte geri dönmek-
tedir. Ali'nin Yokuş ç�karken, düz giderken ve yokuş inerken h�zlar� s�ras�yla ise 2,
3 ve 5 km/saat oldu�guna göre, A ile B şehri aras�ndaki düz olan yolun uzunlu�gu kaç
km'dir.

Örnek 60 Bir s�n�ftaki ö�grencilerin %75'i �zikten, %90'� da matematikten, %80'i
kimyadan ve%95'i de biyolojiden başar�l� olmuştur. Buna göre, s�n�ftaki ö�grencilerin
en az% kaç� tüm dört dersten de başar�l� olmuştur?
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Örnek 61 Bir s�n�ftaki gözlüklü ö�grencilerin%25'i k�zd�r. K�z ö�grencilerin ise yar�s�
gözlüklüdür. S�n�f�n %25'i ise gözlüksüz ve erkekdir. Gözlüklü k�z ö�grenciler s�n�f�n
yüzde kaç�d�r?

Örnek 62 Bir tüccar, metresi 240 TL'den ald��g� kumaş� y�kat�p kuruttuktan sonra
%20 karla satacakt�r. Y�kat�p kurutma işleminden sonra kumaş%20 k�sald��g�na göre,
kumaş�n metresi kaç TL'den sat�lmal�d�r?

Örnek 63 Bir pazarc�, domatesten %20 kar elde etmeyi düşünmektedir. Domatesin
yar�s�n� bu kar ile satt�ktan sonra, geri kalan domateslerin%20'sinin ezildi�gini görü-
yor ve bunlar� at�yor. Geri kalan domateslerin �yat�n� tüm domates sat�ş�ndan %20
kar edecek şekilde de�giştiriyor. Buna göre, domatesin kilosunu en son alan müşteriler
ilk alan müşterilerden%'de kaç daha pahal� alm�şt�r.

Örnek 64 Bir sat�c�, bir miktar bardak al�yor. Bardaklar�n 15 tanesini %20 zara-
r�na veriyor. Geri kalan bardaklar� da 2 TL kar ile di�ger müşterilerine sat�yor. Sat�ş
�yatlar�n�n tamam� tamsay� TL oldu�guna ve tüm sat�ştan, 1000 TL kar etti�gine göre,
sat�c� en az kaç bardak al�p satm�şt�r?

Örnek 65 �Ilkö�gretim ve lise ö�grencilerine yap�lan bir ankette uzayda hayat olup
olmad��g�na inan�p inanmad�klar� sorulmuş ve sadece evet ve hay�r yan�tlar� al�n-
m�şt�r. Ankete kat�lan ilkö�gretim ve lise ö�grencilerinin say�s� birbirine eşittir. Evet
diyen ö�grencilerin %60'� lise ö�grencisi ve hay�r diyen ö�grencilerin %80'i ilkö�gretim
ö�grencisi oldu�guna göre, ilkö�gretim ö�grencilerinin yüzde kaç� evet demiştir?

Örnek 66 Şeker oranlar�%40 ve%60 olan şekerli su kar�ş�mlar�, şeker oranlar�yla
ters orant�l� bir şekilde kar�şt�r�l�yor. oluşan kar�ş�m�n su yüzdesi ne olur?

Örnek 67 Bir A muslu�gu %25 tuzlu su ak�tarak 3x saatte , ayn� havuzu B muslu�gu
%65 tuzlu su ak�tarak 5x saatte doldurabilmektedir. �Ikisi birlikte aç�l�nca havuzu
doldurduklar�nda havuzdaki suyun tuz oran� yüzde kaç olur?

Örnek 68 Alkol oran�%40 olan alkol su kar�ş�m�ndan bir miktar al�n�p yerine geriye
kalan kar�ş�m�n miktar�nda su konuluyor. Yeni kar�ş�mdan bir miktar daha al�n�p,
yerine geri kalan kar�ş�m kadar alkol konuluyor. Son elde edilen kar�ş�m 120 litre ise,
ne kadar� alkoldur?

Örnek 69 Günde 4 dk geri kalan dijital olmayan bir saat, zaman� do�gru olarak
gösterdikten en az kaç gün sonra zaman� tekrar do�gru gösterecektir.

Örnek 70 Biri saatte 2 dakika ileri giden, di�geri saatte 3 dakika geri kalan diji-
tal olmayan iki saat, do�gru zaman� gösterdikten kaç gün sonra yine do�gru zaman�
gösterirler?
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Örnek 71 Saat 9'dan kaç dakika sonra akreple yelkovan aras�ndaki aç� a) 123� b)
72� olur.

Örnek 72 Tahtada yaz�lan bir say� silinip yerine her ad�mda, ya üç kat�, ya küpü,
ya da karesi al�n�yor. Tahtadaki ilk yaz�lan say� 9 ise 31000 say�s�na en az kaç ad�mda
ulaş�labilir?

Örnek 73 Tahtada 1;
1

2
;
1

3
; :::;

1

100
say�lar� yaz�lm�şt�r. Her ad�mda ikisi silinip yer-

ine silinen say�lar�n çarp�mlar� ile toplamlar�n�n toplam� yaz�l�yor ve tahtada tek say�
kal�ncaya kadar bu işleme devam ediliyor. Buna göre tahtada son kalan say� kaçt�r?

Örnek 74 Tahtada 2; 3; 4; :::; 100 say�lar� yaz�l�d�r. Tahtadaki herhangi iki x ve y
say�s� silinip yerine xy � x � y + 2 say�s� yaz�l�yor. Bu işleme tahtada bir tek say�
kal�ncaya kadar devam ediliyor. Buna göre, tahtada kalan son say� kaç olacakt�r?

Örnek 75 Tahtaya bir (a1; a2; a3) say� üçlüsü yaz�ld�ktan sonra, her ad�mda bu
say�lardan herhangi ai ve aj , i 6= j ikisini seçerek, bunlar�n yerine,

(0; 6ai � 0; 8aj) ve (0; 8ai + 0; 6aj)
say�lar�n� yaz�yoruz. (3; 4; 12) say�lar� tahtaya yaz�ld�ktan sonra, belirtilen işlemler
ile aşa�g�daki üçlülerden hangisi elde edilemez.(H�rvatistan 1999)

A) (2; 8; 10) B) (1; 3; 9) C) (5; 8; 16) D) (11; 12; 18) E)Hiçbiri

Örnek 76 Tahtadaki n say�s� silinip yerine, n = a + b olmas� şart�yla a � b say�s�
yaz�labiliyor. Tahtada, başta 22 say�s� var ise, aşa�g�dakilerden hangisi elde edilemez?

A) 2000 B) 2001 C) 2006 D) 2010 E) Hiçbiri

Örnek 77 Matematik ö�gretmeni, tahtan�n soluna 2, sa�g�na 5 yaz�yor. Birinci ö�grenci
bu say�lar�n aras�na çarp�mlar� olan 10 say�s�n� yaz�yor. �Ikinci ö�grenciden itibaren
s�ras� gelen her ö�grenci yine tahtada ard�ş�k yaz�l� tüm say� ikilileri için, bunlar�n
aras�na çarp�mlar�n� yaz�yor. Alt�nc� ö�grenci de işlemini bitirdikten sonra, tahtada
yaz�l� tüm say�lar�n çarp�m� hesaplan�yor. Bu çarp�m�n sonunda kaç 0 vard�r?

Örnek 78 Bir kuyumcu, yeni ald��g� ç�ra�g�na bir oyun oynuyor. Birbirinin görünüm
ve gramaj olarak ayn� olan iki alt�n yüzü�gün yan�na, bunlardan ha�f olan fakat gö-
rerek ay�rt edilemeyen birbirinin ayn� 2 tane yüzük daha koyuyor. Kuyumcu ç�ra�g�n-
dan, denge terazisini kullanarak en az tart�yla bu ha�f yüzükleri bulmas�n� istiyor.
Kuyumcu ç�ra�g� en az kaç tart�da bu 2 yüzü�gü bulabilir?

Örnek 79 Birbirinin ayn� görünüme sahip 6 adet bilyeden birinin a�g�rl��g� di�ger-
lerinden farkl�d�r. Dijital tart� kullanarak farkl� olan bilyeyi ve a�g�rl��g�n� en az kaç
ad�mda hesaplayabiliriz.
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Örnek 80 Bir turnuvada 10 tak�m vard�r. Galibiyete 3 puan, beraberli�ge 1 puan
ve ma�glubiyete ise 0 puan verilmektedir. Turnuvan�n sonunda 10 tak�m�n toplam
puanlar� 130 ise, kaç maç beraberlikle bitmiştir?

Örnek 81 Bir futbol turnuvas�nda, her tak�m di�ger tak�mlarla yapt��g� maçlardan en
az beşini kazanm�şt�r. Bu turnuvada en az beş maç kaybeden bir tak�m�n oldu�gunu
kan�tlay�n�z.

Örnek 82 Bir turnuvada her iki oyuncu birbirleriyle bir kez maç yap�yorlar. Her
bir oyuncuya kazand��g� her maç için, 1 puan, beraberlik için 1=2 puan ve kaybetti�gi
her maç için ise 0 puan verilmektedir. S, bu turnuvadaki en az puan alan 10 oyuncu-
nun kümesini göstersin. Turnuvadaki her oyuncunun kazand��g� puanlar�n yar�s�n� S
kümesindeki oyuncularla yapt�klar� maçlardan ald�klar� bilindi�gine göre, turnuvada
kaç oyuncu vard�r? (AIME - 1985)

Örnek 83 1; 2; 3; :::; 12 say�lar�n� bir çember etraf�na dizmek istiyoruz.
a)Herhangi komşu iki say�n�n toplam� tamkare olacak şekilde bir diziliş mümkün

müdür?
b) Herhangi komşu iki say�n�n toplam� n (n+ 1) =2 formunda olacak şekilde bir

diziliş mümkün müdür?
Not : n (n+ 1) =2 formunda yaz�labilen say�lara üçgensel say�lar denir.

Örnek 84 Bir çember etraf�nda, n � 2 olmak üzere, 1'den n'ye kadar tüm tam-
say�lar yerleştirilecektir. Herhangi iki komşu say�n�n ortak en az bir rakam� var
olacak şekildeki en küçük n say�s�n� bulunuz. (Rusya M.O. 1999)

Örnek 85 Art arda gelen herhangi iki say�n�n aralar�ndaki fark 2 veya 3 olacak
şekilde 2002 farkl� say� bir çember etraf�nda diziliyor. Çemberin etraf�ndaki en büyük
say�yla, en küçük say� aras�ndaki fark en fazla kaç olabilir? (Tourn. of Towns M.O.
2002)

Örnek 86 Bir çember etraf�na 1; 2; :::; n say�lar� herhangi s�rada dizilecektir. Bu
dizilişte, birbirine komşu olan say�lar�n farklar�n�n mutlak de�gerleri toplam� en küçük
kaç olabilir? (Balt�k Way M.O. 1990)

Örnek 87 268 say� bir çember etraf�na dizilmiştir. 17'inci say� 3, 83'üncü say� 4,
144'üncü say� 9 ve herhangi ard�ş�k 20 say�n�n toplam� 72 oldu�guna göre, 210'uncu
say� kaçt�r? (�Isveç M.O. 2002)

Örnek 88 4 say� bir çember etraf�na yerleştirilmiştir. Her ad�mda, tüm say�lar için,
tek seferde her bir say� silinip belirlenmiş bir yöne do�gru, bu say� ile bu say�dan
sonra gelen say�n�n fark� yaz�l�yor. Örne�gin, a; b; c; d yaz�l� iken, a� b; b� c; c� d;
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d � a yaz�l�yor. Bu şekilde, 1996 ad�mdan sonra elde edilen a; b; c; d say�lar� için,
jbc� adj ; jac� bdj ; jab� cdj say�lar� asal olabilir mi? (1996 IMO Shortlist)

Örnek 89 Alper, 1998 y�l�nda, n2 y�l�nda n yaş�nda olaca�g�m dedi�gine göre, 2008
y�l�nda kaç yaş�nda olacakt�r?

Örnek 90 Bir okul partisine kat�lan ö�grencilerin % 60'� k�z ve %40'� danstan hoşlan�yor.
Partiye sonradan tamam� danstan hoşlanan 20 erkek ö�grenci daha kat�l�nca, partideki
k�z ö�grenciler % 58 oluyor. Partide danstan hoşlanan kaç ö�grenci vard�r?

Örnek 91 Bir grup k�z ve erkek ö�grenci pizzac�ya gidiyorlar. Pizzac�da bir bütün
pizza 12 parçaya ayr�larak servis yap�l�yor. Erkek ö�grencilerin her biri, 6 veya 7
parça, k�z ö�grencilerin her biri ise 2 veya 3 parça pizza yiyor. 4 tüm pizza az gelirken,
5 tüm pizza fazla geliyor. Buna göre, bu ö�grenci grubunda kaç ö�grenci vard�r?

Örnek 92 Tahtada
p
2; 2 ve 1=

p
2 say�lar� yaz�lm�şt�r. Bu say�lardan herhangi

ikisini silip yerine bu sildi�gimiz say�lar�n toplam�n�n ve fark�n�n
p
2 ile bölümünü

yaz�yoruz. Bu şekilde devam ederek tahtada aşa�g�dakilerden hangisini elde edemeyiz.
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Örnek 93 Tahtada, 49=1; 49=2; 49=3; � � � ; 49=97 say�lar� yaz�lm�şt�r. Tahtadaki
herhangi iki a ve b say�s�n� silip yerine 2ab � a � b + 1 yazal�m ve tahtada bir say�
kal�ncaya kadar bu şekilde devam edelim. Tahtada kalan son say� kaçt�r?

Örnek 94 3 � 3 bir satranç tahtas�nda, her s�radaki, sütundaki ve köşegendeki
say�lar�n çarp�m� eşittir. Bu kareye 1, 2, 4, 8, 32, 64, 128 ve 256 say�lar� yerleştirile-
cektir. Buna göre, ortadaki karede kaç olmal�d�r?

Örnek 95 Bir soruya en fazla 5 puan verilen bir matematik olimpiyat�nda, erkek-
lerin ortalamas� 4, k�zlar�n ortalamas� 3,25 ve tüm s�n�f�n ortalamas� ise 3,6'd�r.
Ö�grenci say�s�n�n 30 ile 50 aras�nda oldu�gu bilindi�gine göre olimpiyata kat�lan k�z
ve erkek ö�grencilerin say�lar� aras�ndaki fark kaçt�r?

Örnek 96 8 oyuncu bir turnuvada karş�laş�yorlar. Her bir oyuncu di�ger bir oyuncu
ile yaln�zca bir kez karş�laş�yor. Bir oyuncu kazand��g� her maç için 1 puan, beraberlik
için, 1=2 puan ve kaybetti�gi her maç için ise 0 puan al�yor. Turnuva sonunda, tüm
oyuncular�n puanlar� farkl� ve ikinci olan oyuncunun puan� en alttaki dört oyuncunun
puan�ndan daha fazla oldu�guna göre, aşa�g�dakilerin hangisi yanl�şt�r? (S.S.C.B. M.O.
1963)
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A) 4. s�radaki oyuncu 5. s�radaki oyuncuyu yenmiştir.
B) 3. s�radaki oyuncu 6. s�radaki oyuncuyu yenmiştir.
C) 1. s�radaki oyuncu 2. s�radaki oyuncuyu yenmiştir.
D) 2. oyuncunun puan� 6,5'tir.
E) 1. oyuncunun puan� 7'dir.

Örnek 97 Dijital olmayan bir saat her 1 saatte 30 saniye geri kal�yor. Bu saat do�gru
bir zamana ayarland�ktan kaç gün sonra 5'inci kez do�gru zaman� gösterir?

Örnek 98 Saat 16.10'dan kaç dakika sonra akreple yelkovan aras�ndaki aç� ikinci
kez 45 derece olur?

Örnek 99 Bir yar�şta 3 atlet sabit h�zlar�yla koşmaktad�r.Ayn� anda koşmaya başlayan
en h�zl� koşan atlet yar�ş� bitirdi�ginde ikinci atletin bitirmesine 50 m, üçüncü atletin
bitirmesine 100 m vard�r. �Ikinci atlet yar�ş� bitirdi�ginde üçüncüsünün bitirmesine 75
m vard�r. Buna göre, koşulan pistin uzunlu�gu kaç m'dir?

Örnek 100 Antalyaspor, önemli bir maç� için, Antalya'daki tüm liselerden, her okul-
dan eşit fakat 45'den az say�da ö�grenciyi maç� izlemeye davet etmiştir. Stad�n ö�gren-
cilere ayr�lan bölümünde her s�rada 210 oturma yeri bulunmaktad�r. Toplam 2009
ö�grencinin maç� izlemesi düşünülen bu maçta, ayn� okuldan gelen tüm ö�grencilerin
ayn� s�rada oturabilmesi için, stad�n ö�grencilere ayr�lan k�sm�nda en az kaç s�ra
olmal�d�r?

Örnek 101 Temel takas�yla bal��ga ç�km�ş ve bir miktar bal�k yakalam�şt�r. Bal�klar-
dan en a�g�r olan 2 tanesi, tüm bal�klar�n toplam a�g�rl��g�n�n %25'i kadard�r. En ha�f
5 bal��g�n toplam a�g�rl��g� ise, tüm bal�klar�n toplam a�g�rl��g�n�n %45'i kadard�r. Temel
en büyük iki bal��g� sat�p en küçük 5 bal��g� da yemiştir. Geri kalan tüm bal�klar� da
Dursun'a vermiştir. Temel, Dursun'a kaç bal�k vermiştir?

Örnek 102 Mehmet'in tatilinin 7 gününde ya�gmur ya�gm�şt�r. Ya�gmur ya�gan her
gün, ya sabah veya ö�gleden sonra ya�gm�ş ve ayn� gün içinde hem sabah hem de ö�gle-
den sonra ya�gmur ya�gmam�şt�r. Tatil günlerinin, 5 ö�gleden sonras� ve 6 sabah�nda
ya�gmur ya�gmad��g�na göre, Mehmet'in tatili kaç gündür?

Örnek 103 12 kişilik bir s�n�ftan 3 ö�grenci matematik olimpiyat tak�m�na seçilecek-
tir. Tak�mda en az bir k�z, bir de erkek ö�grenci olmas� istenmektedir. Bu 12 ö�grenci-
den istenen şekilde 160 tak�m seçilebilmektedir. Buna göre, s�n�ftaki k�z ö�grencilerin
say�s�yla, erkek ö�grencilerin say�s�n�n fark� kaçt�r?

Örnek 104 50 soruluk bir test s�nav�nda, do�gru yan�tlara 11 puan, yanl�ş yan�tlara
�5 puan ve boş yan�tlara da 0 puan verilmektedir. Alper 250 puan ald��g�na göre,
do�gru say�s� en fazla kaç olabilir?
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Örnek 105 Sevda, ilk n say�n�n çarp�m�n� ve Sinem'de m > 2 olmak üzere ilk m
tane çift say�n�n çarp�m�n� hesapl�yor. Her ikisi de ayn� sonucu bulduklar�na göre,
bulduklar� say� için aşa�g�dakilerden hangisi do�grudur?

A) �Istenen şekilde sonsuz say�da say� bulunabilir.
B) �Ikisinden biri hata yapm�şt�r.
C) �Istenen say�y� bulabilmek içinm say�s�n�n verilmesi gerekir.
D) �Istenen say�y� bulabilmek için n say�s�n�n verilmesi gerekir.
E) Hiçbiri

Örnek 106 Tahtada 2; 22; 24; 28; :::; 2256 say�lar� yaz�l�d�r. Tahtadaki herhangi iki
x ve y say�s� silinip yerine xy + x+ y say�s� yaz�l�yor. Bu işleme tahtada bir tek say�
kal�ncaya kadar devam ediliyor. Buna göre, tahtada kalan son say� kaç olacakt�r?

Örnek 107 Bir tenis oyuncusu, kazand��g� maç say�s�n� oynad��g� toplammaç say�s�na
bölerek kazanma oran�n� hesapl�yor. Hafta sonu baş�nda kazanma oran� 0; 5 iken,
hafta sonu 4 maç daha yap�yor ve üçünü kazan�p birini kaybediyor. Bu durumda
kazanma oran� 0; 503'den büyük oluyor. Buna göre, bu oyuncunun hafta sonundan
önce kazand��g� maçlar�n say�s� en fazla kaç olabilir?

Örnek 108 Bir otobüste Almanca ve �Ingilizce dillerinden en az birini bilen 33 kişi
vard�r. Otobüsten her durakta biri Almanca ve biri �Ingilizce bilen 2 kişi veya her
iki dili bilen 1 kişi iniyor. 19 durak sonunda otobüste yaln�zca ingilizce bilen 5 kişi
kald��g�na göre, otobüste 2 dili bilen kaç kişi vard�r?

Örnek 109 10, 11 ve 13 kg'l�k a�g�rl�klar�ndan üçer tane bulunuyor. Bu a�g�rl�klar-
dan istedi�gimiz kadar�n� istedi�gimiz kefeye koyarak çift kefeli bir terazide en çok kaç
farkl� pozitif a�g�rl��g� tartabiliriz?

Örnek 110 12 kişilik bir s�n�fta matematik s�nav� yap�l�yor. Her problem tam 8
ö�grenci taraf�ndan çözülüyor. �Ilk 11 ö�grencinin her birinin 5 problem çözdü�gü bilindi�gine
göre s�navda en fazla kaç problem vard�r?

Örnek 111 Bir çiftlikteki tavşanlar�n say�s� Mart ay�nda bir tamkaredir. Tavşan-
lar�n say�s� Nisan ay�nda 100 adet artarak bir tamkarden bir fazla hale gelir. May�s
ay�nda, tavşan say�s� yine 100 adetlik bir art�ştan sonra yeniden tamkare olur. Tavşan-
lar�n Mart ay�ndaki say�s� nedir? UMO - 1994

Örnek 112 Bir bakkalda 16, 18, 19, 20 ve 31 litrelik 5 tenekeden dördünde çiçek
ya�g�, birinde zeytinya�g� vard�r. Bakkal bir müşteriye litrenin belli bir tam kat� kadar
çiçek ya�g� satar. Başka bir müşteriye de ilkine satt��g�n�n iki kat� kadar çiçek ya�g� sat-
t�ktan sonra, elinde hiç çiçek ya�g� kalmad��g�n� görür. Zeytinya�g� kaç litrelik tenekededir?
UMO - 1995
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Örnek 113 Saat 5 ile 6 aras�nda, bir saatin akreple yelkovan� iki kez birbirine dik
hale gelir. Bu iki an aras�ndaki süre kaç dakikad�r? U�IMO - 2001

Örnek 114 Elimizde 35, 21 ve 15 kg'l�k a�g�rl�klar�ndan ikişer tane bulunuyor. Bu
a�g�rl�klardan istedi�gimiz kadar�n� istedi�gimiz kefeye koyarak çift kefeli bir terazide en
çok kaç farkl� pozitif a�g�rl��g� tartabiliriz? U�IMO - 1996

Örnek 115 50 kişilik bir s�n�fta yap�lan 4 soruluk bir s�navda, herhangi 40 kişiden
en az 1 kişi tam olarak 3 soruyu, en az 2 kişi tam olarak 2 soruyu, en az 3 kişi tam
olarak 1 soruyu do�gru, en az 4 kişi ise bütün sorular� yanl�ş çözmüştür. Tek say�da
soru çözen ö�grencilerin say�s� en az kaçt�r? UMO - 2008

Örnek 116 On kişiden oluşan bir grupta, herkes, kendi d�ş�ndaki dokuz kişinin yaşlar�n�
toplar. Bu toplamlar�n oluşturdu�gu küme f89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97g oldu�guna
göre, bu grupta ayn� yaşta olan iki kişi kaç yaş�ndad�r? U�IMO - 1999

Örnek 117 21 sorudan oluşan bir s�navda her do�gru yan�ta 4, her yanl�ş cevaba
�1 ve yan�ts�z b�rak�lan her soruya da 0 puan verilmektedir. S�nava giren tüm ö�gren-
cilerin toplam puanlar� birbirlerinden farkl� ise, s�nava en çok kaç ö�grenci girmiş
olabilir? U�IMO - 1998

Örnek 118 Yaz� tahtas�nda 1; 3; 5; 7; :::; 99; 101 say�lar� yaz�lm�şt�r. her ad�mda bu
say�lardan ikisini silerek, onlar�n yerine silinen say�lar�n toplam�n�n 1 eksi�gi yaz�l�yor.
Sonlu ad�mdan sonra tahtada tek say� kalacakt�r. Bu say� kaçt�r? U�IMO - 1993

Örnek 119 Görünüşleri ayn� olan 101 bilyeden 100 tanesinin a�g�rl��g� ayn� olup,
birinin a�g�rl��g� di�gerlerinden farkl�d�r. �Iki kefeli bir teraziyle, a�g�rl��g� farkl� olan
bilyenin di�gerlerinden daha m� ha�f, yoksa daha m� a�g�r oldu�gunu, en az kaç tart�da
bulabiliriz? U�IMO - 2002

Örnek 120 125 basamakl� bir yürüyen merdiven yukar�ya do�gru sabit h�zla hareket
ederken, Ahmet, merdivenden yürüyerek yukar� ç�k�yor. �Ilk seferde merdivenin tepe-
sine varana kadar 45 basamak, ikinci seferde ise 55 basamak ç�k�yorsa, Ahmet'in
ikinci seferki ortalama h�z�n�n ilk seferkine oran� nedir? U�IMO - 2003

Örnek 121 Tahtaya soldan sa�ga do�gru yaz�l� n tane rakamdan, her seferinde üçü
hariç di�gerlerini silerek tüm üç basamakl� say�lar elde edilebiliyorsa, n en az kaç
olabilir? U�IMO - 2005

Örnek 122 Bir çember üstünde beş renge boyanm�ş n nokta var. Bu beş renkten
hangi farkl� ikisini al�rsak alal�m, bu renklere boyanm�ş ard�ş�k iki nokta bulunuyorsa,
n en az kaç olabilir? U�IMO - 2005
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Örnek 123 Ali, 1 � k � 50 olmak üzere, bir k tamsay�s� tutuyor. Betül, her
seferinde, tutulan tamsay�n�n, kendisinin belirleyip söyledi�gi bir tamsay�ya bölünüp
bölünmedi�gini soruyor. Ali, Betül'ün her sorusunu �evet� ya da �hay�r� diye yan�tl�yor.
Ali'nin tuttu�gu say� ne olursa olsun, Betül, bu say�y� bulmas�n� garanti etmek için, en
az kaç soru hakk� istemelidir? U�IMO - 2005

Örnek 124 Ak�nt�n�n h�z�n�n sabit oldu�gu bir nehirde ak�nt�ya kap�lm�ş giden bir
sal üstünde bulunan delikanl�, sal tam bir köprünün alt�ndan geçerken, nehre atlay�p
ak�nt�ya karş� sabit bir h�zla yüzmeye başlar. Sal, ak�nt�yla birlikte hareket etmeye
devam eder. Delikanl�, üç dakika yüzdükten sonra, olimpiyat matematik defterini
salda unuttu�gunu hat�rlay�p geri döner. Delikanl� saldan atlad��g� köprünün 100 metre
ilerisinde sal� yakalarsa, ak�nt�n�n h�z� nedir? U�IMO - 2006

Örnek 125 m�n bir satranç tahtas�n�n birim karelerinin %1'i işaretlenmiştir. Tah-
tan�n sütunlar�n�n en az %30'unda, sat�rlar�n�n ise en az %40'�nda işaretlenmiş kare
bulunuyorsa,mn çarp�m�n�n alabilece�gi en küçük de�ger nedir? U�IMO - 2007

Örnek 126 Bir satranç turnuvas�na kat�lan her oyuncu, di�ger oyunculardan her
biriyle tam olarak bir kez karş�laş�yor. Her oyunda, yenen oyuncu 1, yenilen ise 0
puan kazan�rken, beraberlik durumunda her oyuncu 1/2 puan kazan�yor. Turnuvan�n
bitiminde, oyunculardan her birinin, elde etti�gi toplam puan�n tam olarak yar�s�n�,
en düşük toplam puanl� üç oyuncuyla yapt��g� karş�laşmalardan elde etmiş oldu�gu
gözleniyor. Bu turnuvaya kaç oyuncu kat�lm�şt�r? U�IMO - 2002

Örnek 127 Kenar uzunlu�gu n birim olan bir kübün yüzleri boyan�yor, ve küp, n3
adet birim küp oluşacak şekilde parçalan�yor. Kaç n � 2 de�geri için, tek yüzü
boyanm�ş birim küplerin say�s� hiç boyanmam�ş birim küplerin say�s�na eşit olur?
U�IMO - 2008

Örnek 128 Ahmet tahtaya, herhangi ikisinin fark� iki eşit rakamdan oluşan bir say�
olmayacak şekilde, en fazla kaç iki basamakl� say� yazabilir? U�IMO - 2008

Örnek 129 Farkl� n say�, çember üzerinde, her say� iki komşusunun çarp�m�na eşit
olacak şekilde dizilebildi�gine göre, n en fazla kaç olabilir? U�IMO - 2008

Örnek 130 Bir çember etraf�na, her say� bitişi�gindeki iki say�n�n çarp�m�na eşit
olacak şekilde en fazla kaç farkl� say� yaz�labilir? UMO - 1995

Örnek 131 Tahtaya 1'den 12'ye kadar olan tamsay�lar� yazal�m. Her ad�mda bu
12 say�dan ikisini silerek, ya toplamlar�n�n ya da farklar�n�n mutlak de�gerini iki
kere yaz�yoruz. Sonlu say�da ad�m sonucunda tahtaya yaz�l� say�lar�n hepsi ayn� n
tamsay�s�na eşit hale geliyor. n aşa�g�dakilerden hangisi olamaz? UMO - 1997
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A) 9 B) 24 C) 10 D) 16 E) Hiçbiri

Örnek 132 Her seferinde tam olarak iki karpuzu birlikte tartmak koşuluyla, 13
karpuzun toplam a�g�rl��g� en az kaç tart�da bulunabilir? UMO - 2002

Örnek 133 N � 2 olmak üzere, 1; 2; :::; N say�lar� bir çember etraf�na diziliyor.
Her say� ondal�k gösterimde her komşusuyla bir ortak rakama sahip ise, N en az kaç
olmal�d�r? UMO - 2002

Örnek 134 Ayşe, masan�n üstünde duran farkl� renklerdeki dokuz topun a�g�rl�k-
lar�n�n 1, 2,...,9 gram oldu�gunu biliyor, ancak hangi topun hangi a�g�rl�kta oldu�gunu
bilmiyor. Bar�ş ise, her topun a�g�rl��g�n� biliyor. Bar�ş, hangi kefenin a�g�r oldu�gunu
ve kefelerindeki a�g�rl�klar�n fark�n� gösteren bir teraziyi en az kaç kez kullanarak bu
bilgisini Ayşe'ye kan�tlayabilir? UMO - 2003

Örnek 135 40 sat�r ve 7 sütundan oluşan bir satranç tahtas�n�n her birim karesine
0 ve 1 say�lar�ndan birini yaz�yoruz. Bu yaz�m sonucu, farkl� herhangi iki sat�rda
oluşan diziler birbirinden farkl�ysa, en çok kaç tane 1 kullan�lm�ş olabilir? UMO -
2004

Örnek 136 �Ikisinde 1, sekizinde 2, on ikisinde 3, dördünde 4 ve beşinde 5 yaz�l� otuz
bir taştan otuzu herhangi iki sat�rdaki say�lar�n toplam� eşit ve herhangi iki sütundaki
say�lar�n toplam� eşit olacak biçimde 5 � 6 bir satranç tahtas�na yerleştirilmişse,
kullan�lmayan taştaki say� nedir? UMO - 2004

Örnek 137 Farkl� a�g�rl�ktaki dört taş, iki kefeli bir teraziyi en az kaç kez kullanarak
ha�ften a�g�ra do�gru s�ralanabilir? UMO - 2004

Örnek 138 Berk, Ayça'n�n tuttu�gu iki basamakl� bir say�y� tahmin etmeye çal�ş�yor.
Berk'in her tahminine karş�l�k, Ayça, do�gru bilinen basamaklar�n say�s�n� söylüyor.
Ayça'n�n tuttu�gu say� ne olursa olsun, Berk bu say�y� n tahminde bulmay� garanti
ediyorsa, n en az kaçt�r? UMO - 2001

Örnek 139 n güreşçinin kat�ld��g� bir turnuvada, farkl� herhangi iki güreşçi aralar�nda
tam olarak bir kez güreşiyor. Her karş�laşma sonucunda kazanan 2, kaybeden 0 puan
al�yor; beraberlik durumunda ise, her iki güreşçiye de 1'er puan veriliyor. Turnuva
sonucunda en çok toplam puana sahip olan güreşçi, turnuva boyunca en az galibiyet
alm�ş olan güreşçi ise, n en az kaç olabilir? UMO - 2005

Örnek 140 n tak�m�n kat�ld��g� bir hentbol turnuvas�nda, her tak�m, kendi d�ş�ndaki
her tak�mla tam olarak bir maç yap�yor. Her maçta kazanan 2, kaybeden 0 puan
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al�rken, beraberlik durumunda iki tak�m da 1'er puan kazan�yor. Turnuvan�n biti-
minde tüm tak�mlar�n puanlar� farkl� olup, sonuncu olan tak�m ilk üç s�rada yer alan
tak�mlar�n hepsini yenmiş ise, n en az kaç olabilir? UMO - 2006

Örnek 141 12 kişinin kat�ld��g� bir satranç turnuvas�nda, her oyuncu, kendi d�ş�n-
daki her oyuncuyla tam olarak bir kez karş�laş�yor. Her karş�laşmada kazanan 1,
kaybeden 0 puan al�rken, beraberlik durumunda iki oyuncu da 0,5'er puan kazan�yor.
Turnuvan�n bitiminde en az toplam 8 puan alan oyunculara başar� ödülü veriliyor. En
çok kaç oyuncu başar� ödülü alabilir? U�IMO - 2006

Örnek 142 Bir kareyi k tane kareye ay�rabiliyorsak, k tamsay�s�na iyi say� diyelim.
2006'dan büyük olmayan kaç iyi say� vard�r? UMO - 2006

Örnek 143 Aşa�g�dakilerden hangisi x15 + 1 ifadesinin bir çarpan� de�gildir?
A) x14 � x13 + � � � � x+ 1 B) x4 � x2 + 1 C) x10 � x5 + 1
D) x4 � x3 + x2 � x+ 1 E) x12 � x9 + x6 � x3 + 1

Örnek 144 1 + x + x2 + x3 + � � � + x1023 ifadesinin n pozitif bir tamsay� olmak
üzere xn + 1 formunda en fazla kaç farkl� çarpan� bulunabilir.

Örnek 145 n pozitif bir tek tamsay� olmak üzere, 36n� 26n say�s� 19; 35; 133 ve 11
say�lar�ndan hangisi ya da hangilerine daima tam bölünemez?

Örnek 146 x2 + x+ 1 = 0 oldu�guna göre,
�

1

x100
+ x100

�100
=?

Örnek 147 1591 say�s�n�n asal bölenlerinin toplam�n� bulunuz.

Örnek 148 11111 � 1 say�s�n�n 121'e bölümünden kalan kaçt�r?

Örnek 149
�
3 +

p
2
�100

+
�
3�

p
2
�100 ifadesi bir tamsay�d�r. Bu tamsay�n�n 386'ya

tam bölündü�günü gösteriniz.

Örnek 150 2903n � 803n � 464n + 261n say�s�n�n tüm n pozitif tamsay�lar� için
1897'ye bölünebildi�gini gösteriniz? (Eötvös M. O. 1899)

Örnek 151 2y � x� 3xy + 6x2 � 2 ifadesini çarpanlara ay�ral�m.

Örnek 152 x4 � 4x2 + x+ 2 ifadesini çarpanlara ay�r�n�z?

Örnek 153 x2 + x+ 1 ifadesini çarpanlara ay�r�n�z.
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Örnek 154 Kaç tane n tamsay�s� için, n8 � 3n4 + 1 ifadesi bir asal say�d�r?

Örnek 155 n4 + 4 asal say� olacak şekilde kaç pozitif n tamsay�s� vard�r?

Örnek 156 49 + 94 say�s�n�n en büyük asal çarpan� kaçt�r?

Örnek 157 n10 + n5 + 1 say�s� asal olacak şekilde kaç n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 158 x4 > x� 1
2
eşitsizli�gini sa�glamayan kaç reel say� vard�r?

Örnek 159 x > 2 ve x2 � 16
p
x = 12 oldu�guna göre, x� 2

p
x kaçt�r?

Örnek 160 28 + 211 + 2n ifadesi tamkare olacak şekilde sadece 1 tane n pozitif
tamsay�s�n�n bulundu�gunu gösteriniz. (Macaristan M.O. 1981)

Örnek 161 a; b ve c pozitif reel say�lar olmak üzere,8<: ab� a = b+ 119
bc� b = c+ 59
ca� c = a+ 71

oldu�guna göre, a+ b+ c toplam�n� hesaplay�n�z.

Örnek 162 11x+ 7y + 7xy + 6x2 + 2y2 + 3 ifadesini çarpanlara ay�r�n�z.

Örnek 163 x4 � 5x2 � x3 � x� 6 ifadesini çarpanlara ay�r�n�z.

Örnek 164 2x2 + 2y2 + 5z2 � 4z � 2xy � 4yz � 8x + 31 ifadesinin minimum
de�gerini bulunuz.

Örnek 165

8<: x+ y � z = 2
xy + xz + yz = 3
x2 + y2 + z2 = 15

oldu�guna göre, z say�s�n�n olabilece�gi de�ger-

lerin toplam� kaçt�r?

Örnek 166 k2 (k + 1)
2
+ (k + 1)

2
+ k2 � 1 = 0 oldu�guna göre k2 + k =?

Örnek 167 x; y ve z reel say�lar olmak üzere,8<: x2 + xy + xz = 4
y2 + xy + yz = 5
z2 + zy + xz = 7

ise, x+ y + z toplam� kaçt�r?
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Örnek 168 a; b ve c pozitif gerçel say�lar olmak üzere,8<: a+ b2 + 2ac = 29
b+ c2 + 2ab = 18
c+ a2 + 2bc = 25

ise, a+ b+ c toplam� kaçt�r?

Örnek 169 x+ y + z = 0 ve x2 + y2 + z2 = 1 oldu�guna göre, x4 + y4 + z4 =?

Örnek 170 a + b + c + d = 10; (a+ b) (c+ d) = 16; (a+ c) (b+ d) = 21 ve
(a+ d) (b+ c) = 24 oldu�guna göre, a2 + b2 + c2 + d2 =?

Örnek 171 p4 + p3 + p2 + p + 1 say�s� tamkare olacak şekilde kaç p asal say�s�
vard�r?

Örnek 172 x8 + 4x2 + 4 ifadesini tam katsay�l� polinomlardan oluşan çarpanlara
ay�r�n�z.

Örnek 173 x2 � 5x+ 2 = 0 oldu�guna göre, x3 + 8

x3
=?

Örnek 174 4
p
47� x+ 4

p
x = 3 oldu�guna göre, x2 � 47x =?

Örnek 175 x+ y = 4 ve xy = 2 oldu�guna göre, x6 + y6 =?

Örnek 176 x2 + y2 = 13 ve x + xy + y = �7 denklemlerini sa�glayan kaç (x; y)
gerçel say� ikilisi vard�r?

Örnek 177 x3 + y3 = 126 ve x2 � xy + y2 = 21 ise x2 + y2 =?

Örnek 178 3
p
6
p
3 + 10� 3

p
6
p
3� 10 = a ise a3

10� 3a =?

Örnek 179
�p
52 + 5

�1=3 � �p52� 5�1=3 =? (�Isveç M. O. 2001)
Örnek 180 3

p
20 + 14

p
2 +

3
p
20� 14

p
2 = k ise k3 � 6k =? (Do�guş Üniv. Mat.

Yarş. 2008)

Örnek 181 x ve y reel say�lar� için,8<: x3 + y3 = 5
x2 + y2 = 3
x+ y = m
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oldu�guna göre,m reel say�s�n�n olabilece�gi de�gerlerin toplam�n� bulunuz.

Örnek 182 3
p
2 +

p
a+ 3
p
2�

p
a ifadesinin bir tamsay� olmas� için, a gerçel say�s�

kaç farkl� de�ger alabilir?

Örnek 183 (a+ b+ c)
3 �

�
a3 + b3 + c3

�
= 3 (a+ b) (a+ c) (b+ c) oldu�gunu

gösteriniz.

Örnek 184 8 (a+ b+ c+ 3=2)
3 � (a+ b+ 1)3 � (a+ c+ 1)3 � (b+ c+ 1)3

ifadesini çarpanlara ay�r�n�z.

Örnek 185 x+ y + z = 3; x2 + y2 + z2 = 1 ve x3 + y3 + z3 = 3 ise xyz =?

Örnek 186 a, b ve c birbirinden ve s�f�rdan farkl� reel say�lar olmak üzere
1� a3
a

=
1� b3
b

=
1� c3
c

ise a3 + b3 + c3 =?

Örnek 187
a3

(a� b) (a� c)+
b3

(b� a) (b� c)+
c3

(c� a) (c� b) ifadesini sadeleştiriniz.

Örnek 188 x4 + 2x2 � x� 6
p
x = �8 oldu�guna göre, x2 �

p
x =?

Örnek 189 x3 � 3x2 + 3x� 5 = 0 denkleminin köklerini bulunuz.

Örnek 190 x2 � 3x� 1 = 0 denkleminin köklerini bulunuz.

Örnek 191 x2�x+1; 6x2� 17x+12; 3x2� 3x+5, x2� 2x� 1 ifadelerinden
hangileri reel katsay�l� çarpanlara ayr�labilir?

Örnek 192 a3 � 3a2 + 5a � 17 = 0 ve b3 � 3b2 + 5b + 11 = 0 oldu�guna göre,
a+ b =? (�Irlanda M.O. 1993)

Örnek 193 x2 + xy + y2 = 3 ve x4 + x2y2 + y4 = 12 eşitlikleri sa�glan�yorsa,
x6 + x3y3 + y6 ifadesinin de�gerini hesaplay�n�z.

Örnek 194 1n+2n+� � �+nn say�s�n�n her n tek tamsay�s� için, n2 ile bölündü�günü
gösteriniz.

Örnek 195
1

x
+
1

y
+
1

z
+
1

w
= 1 ve

�
1 +

x

yz

��
1 +

y

xz

��
1 +

z

yx

�
=
1

w2
eşit-

likleri sa�glan�yorsa, x+ y + z kaçt�r?
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Örnek 196
p
7x� 8 + 3

p
9� 7x = 1 denkleminin reel çözümlerinin toplam�n� bu-

lunuz. (UAMO - 2009)

Örnek 197 x; y ve z reel say�lar olmak üzere,8<: x+ y � z = �1
x2 � y2 + z2 = 1
�x3 + y3 + z3 = �1

denklem sisteminin kaç tane reel çözümü vard�r? (Iberoamerikan M.O 1989)

Örnek 198 a say�s� 17'den büyük bir tek say� ve 3a�2 say�s� bir tamkare oldu�guna
göre, b 6= c pozitif tamsay�lar� için,

a+ b; a+ c; b+ c ve a+ b+ c
ifadelerinden en fazla kaç tanesi tamkare olarak seçilebilir? (IberoamerikanM.O 1992)

Örnek 199 a ve b rasyonel say�lar�, a5 + b5 = 2a2b2 eşitli�gini sa�gl�yorlar ise,
1� ab say�s�n�n da bir rasyonel say�n�n karesi oldu�gunu ispatlay�n�z. (British M.O.)

Örnek 200 3

s
x+ (x+ 8)

r
x� 1
27

� 3

s
x� (x+ 8)

r
x� 1
27

say�s� rasyonel ola-

cak şekilde 2010'dan küçük kaç pozitif x tamsay�s� vard�r?

Örnek 201 x ve y pozitif tamsay�lar olmak üzere,
xy + x+ y = 71 ve xy2 + x2y = 880

oldu�guna göre x2 + y2 =?

Örnek 202 a; b; x; y 2 R olmak üzere, ax+ by = 3; ax2 + by2 = 7,
ax3 + by3 = 16 ve ax4 + by4 = 42 ise, ax5 + by5 kaçt�r?

Örnek 203 a2 + b2 + (a+ b)
2
= c2 + d2 + (c+ d)

2 oldu�guna göre,

a4 + b4 + (a+ b)
4
= c4 + d4 + (c+ d)

4

oldu�gunu gösteriniz.

Örnek 204 n pozitif bir tamsay� olmak üzere, x1001 + 1 say�s� 2n ile bölünecek
şekilde en küçük x pozitif tamsay�s�n� bulunuz.

Örnek 205 x; y ve z, s�f�rdan farkl� reel say�lar olmak üzere,
1

x
+
1

y
+
1

z
=

1

x+ y + z

ise, n tek tamsay�s� için, xn + yn + zn = (x+ y + z)n oldu�gunu ispatlay�n�z.
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Örnek 206 n pozitif bir tamsay� ve

0 < k <
1

1000
olmak üzere, küpkökü n + k olan en küçük pozitif tamsay� m olsun. n say�s� kaçt�r?
(AIME 1987)

Örnek 207 (
p
a+
p
b+
p
c)(�

p
a+
p
b+
p
c)(
p
a�
p
b+
p
c)(
p
a+
p
b�
p
c)

çarp�m� tamsay� olacak şekilde kaç farkl� (a; b; c) pozitif tamsay� üçlüsü vard�r?

Örnek 208 1'den başka ortak böleni olmayan a; b ve c pozitif tamsay�lar� için,
a2b2 + b2c2 + c2a2 say�s� tamkare olacak şekilde, sonsuz say�da (a; b; c) üçlüsü
bulunabilece�gini gösteriniz.

Örnek 209 a; b ve c s�f�rdan farkl� gerçel say�lar olmak üzere,

a+ b+ c ve
1

a
+
1

b
+
1

c
ifadelerinin ikisi birden 0 olamaz. Gösteriniz.

Örnek 210 Verilen 3 tek say� için, öyle dördüncü bir tek say� bulunabilir ki, bu dört
tek say�n�n kareleri toplam� da bir tamkare olur. �Ispatlay�n�z.

Örnek 211 [1;1) aral��g�ndan al�nm�ş kaç tane x içinr
1� 1

x
<
p
x+ 1� 1

eşitsizli�gi sa�glanmaz? (UAMO - 2009)

Örnek 212 x ve y tamsay�lar olmak üzere, x + x2 + x8 = y + y2 + y8 ise, x = y
oldu�gunu ispatlay�n�z.

Örnek 213 17
�
34 + 26

�
=
3x � 224
94 + 84

oldu�guna göre x kaçt�r?

Örnek 214 n pozitif bir tamsay� olmak üzere 25n+1+5n+k say�s� 27'ye tam bölündü�güne
göre k kaçt�r?

Örnek 215 n pozitif bir tamsay� olmak üzere, 202n + 162n � 32n � 1 say�s�n�n tam
olarak bölünebildi�gi üç basamakl� bir say� bulunuz.

Örnek 216 1002k�1 say�s� 10012 say�s�yla kalans�z bölünebildi�gine göre, k aşa�g�-
dakilerden hangisi olabilir?

A) 2003 B) 5004 C) 2008 D) 6020 E) 5124
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Örnek 217 x4�2x3+x2�1 ifadesinin çarpanlar�ndan biri aşa�g�dakilerden hangi-
sidir?

A) x+1 B) x2� x� 1 C) x2+1 D) x2+ x+1 E) x2+ x� 1

Örnek 218 n4 + 4n asal say� olacak şekilde kaç n pozitif tamsay�s� vard�r?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

Örnek 219 n2�11n+63 say�s� tamkare olacak şekilde kaç tane n tamsay�s� vard�r?

Örnek 220
p
(56786) (56787) (56788) (56789) + 1 say�s�n�n son iki basama�g� kaçt�r?

Örnek 221
�
x+ y + z = 5
xy + yz + xz = 3

oldu�guna göre,
�
x� 1

3

�2
+
�
y � 1

3

�2
+
�
z � 1

3

�2
=

?

Örnek 222

8<: x+ y = 1
x2 + y2 = 2
x3 + y3 = 3

denkleminin kaç tane reel çözümü vard�r?

Örnek 223
�
3
p
2� 1

�1=3
3

r
1

9
� 3

r
2

9
+ 3

r
4

9

=?

Örnek 224
p
x �

p
3p
2x

=
p
3 �

p
2 oldu�guna göre, x3 � 27

8x3
aşa�g�dakilerden

hangisi olabilir?

A)
19

2

p
15� 119

2

p
10 B)

99

2

p
15� 119

2

p
10 C)

99

2

p
15�

p
10

D)
p
15� 119

2

p
10 E)

119

2

�p
15�

p
10
�

Örnek 225
�p
5 + 2

�1=3 � �p5� 2�1=3 =?
Örnek 226

8<: x3 + y = 3x+ 4
2y3 + z = 6y + 6
3z3 + x = 9z + 8

denklem sisteminin kaç tane reel çözümü vard�r?

(Avusturya Polonya M.O. 1993)

Örnek 227
x2 + y2

x2 � y2+
x2 � y2
x2 + y2

= k ise,
x8 + y8

x8 � y8+
x8 � y8
x8 + y8

ifadesinin k türünden

de�gerini bulunuz. (Junior Balkan M.O.1997)
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Örnek 228 x; y ve z tamsay�lar olmak üzere, xyz = 8 ve

(�x+ y + z)3 + (x� y + z)3 + (x+ y � z)3 = 24

Örnek 229 oldu�guna göre, x+ y+ z =?1'den 108'e kadar olan say�lardan ard�ş�k
dördünün çarp�m� tamkare olan kaç dörtlü vard�r?

Örnek 230 a+b = c+1 eşitli�gini sa�glayan ve herhangi biri di�ger ikisinin çarp�m�n�
bölen kaç (a; b; c) pozitif tamsay� üçlüsü vard�r? (S.S.C.B. M.O. 1988)

A) 0 B) 1 C) 3 D) 2 E) Sonsuz Say�da

Örnek 231 x4 + 2x+ 2 > x2 eşitsizli�gini sa�glamayan kaç tane reel say� vard�r?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 2 E) 5

Örnek 232 abc 6= 0 olmak üzere,
a

b
+
b

c
+
c

a
= 4 ve

a

c
+
c

b
+
b

a
= 5 eşitlikleri

sa�glan�yorsa,
a3

b3
+
b3

c3
+
c3

a3
toplam� kaçt�r?

Örnek 233 x; y ve z, 1'den farkl� gerçel say�lar� için,
yz � x2
1� x =

xz � y2
1� y oldu�guna

göre,
yx� x2
1� x aşa�g�dakilerden hangisidir? (Iberoamerikan M.O 1985)

A) x+ y + z B) x+ y � z C) x� y + z D) z E) �x+ y + z

Örnek 234 Hangi n pozitif tamsay�lar� için, 32n+1 � 22n+1 � 6n ifadesi bileşik
say�d�r? (SSCB M.O 1990)

A) Z+ � f1g B) Z+ � f1; 11g C) Z+ � fx : x = 6k + 1g
D) Z+ � fx : x = 10k + 1g E) Z+ � fx : x = 3k + 1g

Örnek 235 x =
4�p

5 + 1
� �

4
p
5 + 1

� �
8
p
5 + 1

� �
16
p
5 + 1

� ise (x+ 1)48 =? (AIME
2005)

Örnek 236 x; y ve z farkl� tamsay�lar oldu�guna göre, (x� y)5+(y � z)5+(z � x)5
say�s�, (x+ y + z) ; 5, (x� y) ; (y � z) ve (z � x) ifadelerinden kaç tanesiyle daima
tam bölünür? (SSCB M.O 1962)

Örnek 237 m = (104 + 324)(224 + 324)(344 + 324)(464 + 324)(584 + 324) ve
n = (44 + 324)(164 + 324)(284 + 324)(404 + 324)(524 + 324)
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oldu�guna göre,
m

n
aşa�g�dakilerden hangisidir? (AIME 1987)

A) 345 B) 415 C) 375 D) 360 E) Hiçbiri

Örnek 238 m ve n tamsay�lar olmak üzere,m2+3m2n2 = 30n2+517 oldu�guna
göre, 3m2n2 kaçt�r?

Örnek 239 A; B; C; D pozitif tamsay�lar� için A5 = B4, C3 = D2 ve C =
A+ 19 oldu�guna göre D �B ifadesinin de�geri kaçt�r? (AIME 1985)

Örnek 240 x; y ve z pozitif tamsay�lar olmak üzere, xyz = 1; x +
1

z
= 5 ve

y +
1

x
= 29 olsun. z +

1

y
kaçt�r?

Örnek 241 n2 + 19n+ 96 ifadesini tamkare yapan kaç n tamsay�s� vard�r?

Örnek 242
������ 101399 � 100 �

993

100 � 101

������ tamde�gerini hesaplay�n�z.
n3 + 2n2 + 9n+ 8 ifadesi bir tamküp olacak şekilde, kaç n pozitif tamsay�s� vard�r.

Örnek 243 y4 + 9x2 � 4y2 � 30x + 29 = 0 eşitli�gini sa�glayan x ve y gerçel
say�lar� için 19y2 + 99x toplam� kaçt�r? U�IMO - 1999

Örnek 244 x; y; z gerçel say�lar olmak üzere, 2x2+5y2+10z2�2xy�4yz�6zx+3
ifadesinin alabilece�gi en küçük de�ger kaçt�r? UMO - 1998

Örnek 245 x60 � 1 polinomu aşa�g�daki polinomlardan hangisi ile bölünmez?
UMO - 2002

A) x2 + x+ 1 B) x4 � 1 C) x5 � 1 D) x15 � 1 E) Hiçbiri

Örnek 246 a; b; c gerçel say�lar� a2+b2+c2 = 1 eşitli�gini sa�gl�yorsa, ab+bc+ac
ifadesinin alabilece�gi en küçük de�ger nedir? UMO - 2002

Örnek 247 3a = 1+
p
2 ise, 9a4�6a3+8a2�6a+9'u aşmayan en büyük tamsay�

nedir? UMO - 2003

Örnek 248 2n2+5nm�12m2 = 28 eşitli�gini sa�glayan kaç (m;n) pozitif tamsay�
ikilisi vard�r? UMO - 2006

Örnek 249 a = � 9

10
ve b = (a + 1)(a2 + 1)(a4 + 1) ise 19b + 10a8 kaçt�r?

UMO - 2008
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n'nin aşa�g�daki de�gerlerinden hangisi için a2 + ab� 6b2 = n eşitli�gini sa�glayan a,
b tamsay�lar� bulunur? UMO - 2004

A) 17 B) 19 C) 29 D) 31 E)

Örnek 250 x bir gerçel say� olmak üzere (x� 1)(x� 2)(x� 3)(x� 4) çarp�m�n�n
alabilece�gi en küçük de�ger nedir? UMO - 2004

Örnek 251 xyz = 510510 ve x2y + y2z + z2x = xy2 + yz2 + zx2 eşitliklerini
sa�glayan kaç (x; y; z) pozitif tamsay� üçlüsü vard�r? UMO - 2005

Örnek 252 a; b; c; d gerçel say�lar� a2 + b2 + c2 + d2 � ab� bc� cd� d+ 2
5
= 0

eşitli�gini sa�gl�yorsa a kaçt�r? UMO - 2008

Örnek 253 3
p
2 +

p
5 +

3
p
2�

p
5 say�s�n�n ondal�k yaz�m�nda, virgülden sonra

üçüncü basamaktaki rakam nedir? UMO - 2007

Örnek 254 n tamsay�s�n�n kaç farkl� de�geri için, n4 + 4n3 + 3n2 � 2n + 7 say�s�
asald�r? UMO - 2009

Örnek 255 x bir gerçel say� olmak üzere, x (x+ 4) (x+ 8) (x+ 12) çarp�m�n�n
alabilece�gi en küçük de�ger nedir? UMO - 2009

Örnek 256 x =
3
p
11 +

p
337 +

3
p
11�

p
337 oldu�guna göre, x3 + 18x kaçt�r?

UMO - 2009

Örnek 257 3
p
1006012008 ifadesinin sonucu kaçt�r?

Örnek 258 (104; 32)5 ifadesinin de�gerini hesaplay�n�z.

Örnek 259
441

4
kesrini 6 taban�nda yaz�n�z.

Örnek 260 100! say�s� 6 taban�nda yaz�l�rsa sondan kaç basama�g� 0 olur?

Örnek 261 1330 say�s� hangi taban yada tabanlar için üç basamakl�d�r ve say�n�n
basamaklar�ndaki rakamlar toplam� 17'dir?

Örnek 262 Kendisi ile rakamlar�n�n çarp�m� aras�ndaki fark 12 olan kaç tane iki
basamakl� say� vard�r?

Örnek 263 Rakamlar� s�f�rdan ve birbirinden farkl� herhangi üç basamakl� bir
say�n�n rakamlar� toplam�na bölümünden elde edilebilecek en küçük say� kaçt�r?
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Örnek 264 Alper kendi yaş�n� ve sonrada kendi yaş�n�n sa�g taraf�na babas�n�n yaş�n�
yazarak dört basamakl� bir say� elde ediyor. Bu say�ya babas�yla olan yaş fark�n�n
16 kat�n� ekleyince 2007 say�s�n� elde ediyor. Buna göre Alper ve babas�n�n yaşlar�
toplam� kaçt�r?

Örnek 265 111:::1| {z }
2n tane 1

� 222:::2| {z }
n tane 2

say�s�n�n karekökünü bulunuz.

Örnek 266 111:::1| {z }
112 tane 1

say�s� aşa�g�dakilerden hangisine tam bölünmez?

A) 1 000:::0| {z } 1
13 tane 0

B) 1 000:::0| {z } 1
6 tane 0

C) 1 000:::0| {z } 1
27 tane 0

D) 1 000:::0| {z } 1
55 tane 0

E) 1 000:::0| {z } 1
32 tane 0

Örnek 267 �Iki basamakl� say�lar içerisinde karesi rakamlar�n�n toplam�n�n küpüne
eşit olan kaç say� vard�r?

Örnek 268 Rakamlar� toplam�n�n dördüncü kuvvetine eşit olan dört basamakl� kaç
say� vard�r?

Örnek 269
r
444:::44| {z }
n tane

88:::88| {z } 9
n�1 tane

ifadesinin rakamlar� toplam� 1000'den küçük ise n

en fazla kaç olabilir?

Örnek 270 2008 rakaml� n = 99:::99 say�s�n�n karesinin rakamlar� toplam� kaçt�r?

Örnek 271 0'lar�n say�s� çift olmak üzere, 100:::001 formunda yaz�labilen kaç asal
say� vard�r?

Örnek 272 S (n) ; n say�s�n�n rakamlar�n�n toplam�n� göstermek üzere,
n+ S (n) = 106

olacak şekilde kaç tane n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 273 �Ilk rakam� 8 olan ve say�n�n ilk rakam� silindi�ginde
1

35
'i elde edilen kaç

pozitif tamsay� vard�r?

Örnek 274 6 ile başlayan, ve 6 silindi�ginde
1

126
's� elde edilen en fazla 100 basamakl�

kaç say� vard�r?

Örnek 275 Üç basamakl� bir say�n�n birler ve onlar basama�g� yer de�giştirince say�-
n�n de�geri 36 art�yor, yüzler ve birler basama�g� yer de�giştirirse de say�n�n de�geri 198
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azal�yor. Buna göre, e�ger say�n�n onlar ve yüzler basama�g� yer de�giştirseydi say�n�n
de�geri nas�l de�gişirdi?

Örnek 276 N aşa�g�daki üç özelli�gi sa�glayan bir pozitif tamsay� olsun.
i) N bir say�n�n küpüdür.
ii) N 'nin son üç basama�g� s�f�rdan farkl�d�r.
iii) N 'nin son üç basama�g� silinirse elde edilen say� yine bir say�n�n küpüdür.

Buna göre, koşullar� sa�glayan en büyük N say�s� kaçt�r?

Örnek 277 2000'den itibaren say�lar� art arda yazarak, 200020012002::: şeklinde
bir say� dizisi oluşturuluyor. Bu say� dizisinde 1999 dörtlüsünün üçüncü kez yan yana
bulundu�gu anda, yani, 200020012002:::1999:::1999:::1999 say� dizisinde kaç rakam
vard�r? b) Bu say� dizisinde, 0 rakam� kaç kez kullan�lm�şt�r?

Örnek 278 11+22+33+ � � �+999999+10001000 say�s�n�n en soldaki üç rakam�
kaçt�r?

Örnek 279 22004 say�s� 1 ile başlayan 604 basamakl� bir say�d�r.
f20; 21; 22; 23; :::; 22003g

kümesinde 4 ile başlayan kaç say� vard�r? (American Math. Contest 12 - 2004)

Örnek 280 P (n), n say�s�n�n rakamlar�n çarp�m�n� göstermek üzere,
P (1) + P (2) + P (3) + � � �+ P (1000)

toplam�n� hesaplay�n�z.

Örnek 281 S kümesi, a; b ve c farkl� olmas� gerekmeyen rakamlar olmak üzere, 0
ile 1 aras�ndaki tüm 0; abc formundaki devirli ondal�k say�lar�n kümesini göstersin.
Bu formdaki tüm ondal�k say�lar, kesir olarak yaz�l�p, en sadeleşmiş hale gitirilirse,
elde edilen kesirlerin farkl� paylar�n�n say�s� kaç olur? (AIME 1992)

Örnek 282 Soldaki ilk iki rakam�, sa�gdaki iki rakam�ndan 1 fazla olan dört basamakl�
say�lardan kaç tanesi tamkaredir?

Örnek 283 Bir do�gal say�n�n karesi olan ve ve ilk 99 basama�g� 9 olan 200 basamakl�
kaç say� vard�r?

Örnek 284 Tamkare olmayan ve karekökünde virgülden sonra en az dört tane 0
olan en küçük pozitif tamsay� n olsun. dbjajce say�s�, a'dan küçük en büyük tamsay�y�
gösterdi�gine göre, dbj

p
n jce kaçt�r?
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Örnek 285 k, ak = 1; 66:::67 ondal�k say�s�ndaki 6'lar�n say�s�n� belirtmek üzere,
n � ak say�s� 1000'e en yak�n olacak şekilde seçilen n pozitif tamsay�s� kaçt�r?

Örnek 286 A =
�
9k : k 2 Z ve 0 � k � 4000

	
kümesi veriliyor. 94000 say�s� 3817

basamakl� ve en soldaki basama�g� 9 ise, A kümesinin kaç eleman�n�n en soldaki
basama�g� 9'dur? (AIME 1990)

Örnek 287 n2+1 taban�nda, n2(n2+2)2 ve n4(n2+2)2 say�lar�n�n ayn� rakama
sahip fakat ters s�rada dizilmiş say�lar oldu�gunu gösteriniz.

Örnek 288 5 taban�nda basamaklar�ndan birini 2, birini 3, di�ger üçünü de a ; b ve
c rakamlar�n�n oluşturdu�gu ve onluk tabandaki de�geri 125(13a+ 5b+ c)'ye eşit, beş
taban�na göre beş basamakl� kaç say� vard�r?

Örnek 289 x; y 2 Z olmak üzere, x2 + xy + y2 say�s�n�n birler basama�g� 0 ise,
onlar basama�g�n�n da 0 olaca�g�n� ispatlay�n�z.

Örnek 290 n = abcabc alt� basamakl� bir say� ve m = d00d dört basamakl� bir
say� olmak üzere,
a)
p
n tamsay� olamaz. gösteriniz.

b)
p
n+m tamsay� olacak şekilde tüm n vem tamsay�lar�n� bulunuz.

c)
p
nm en büyük tamsay� olacak şekildeki (n;m) çiftini bulunuz.

Örnek 291 En soldaki rakam�, en sa�ga geçti�ginde
3

2
'si elde edilen en küçük say�

kaç basamakl�d�r?

Örnek 292 f (m) ; m say�s�n�n rakamlar�n�n toplam�n� göstersin. m < n ise,

(f (m))
2
= n ve (f (n))2 = m

eşitliklerini sa�glayan kaç (m;n) pozitif tamsay� çifti vard�r?

Örnek 293 Ondal�k gösteriminde rakamlar�n�n çarp�m� x2 � 10x� 22 olan tüm x
do�gal say�lar�n� bulunuz. (IMO 1968)

Örnek 294 111:::1222:::2 say�s� 2000 tane 1 ve 2000 tane 2'den oluşmuştur. Bu
say�n�n, 1'den büyük dört say�n�n çarp�m� olarak yaz�labilece�gini gösteriniz.

Örnek 295 n+ 1 basamakl� x = anan�1:::a1a0 say�s� için,
an � an�1 � � � � � a1 � a0 = 5

ise, x say�s�na güzel say� diyelim. x ve x2 say�lar�n�n her ikisi de güzel say� olacak
şekilde sonsuz say�da güzel say� bulundu�gunu gösteriniz.
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Örnek 296 9n say�s�, n say�s�n�n rakamlar�n�n tersten s�ralanm�ş halidir. En fazla
bir basama�g� 0 olacak şekilde tüm n say�lar�n� bulunuz. (IMO Shortlist 1977)

Örnek 297 Herhangi x pozitif tamsay�s� için, S (x), x say�s�n�n rakamlar�n�n toplam�n�
göstermektedir. T (x) = jS (x+ 2)� S (x)j oldu�guna göre, T (x) � 1999 olacak
şekilde kaç T (x) de�geri vard�r? (AIME 1999)

Örnek 298 �Ilk rakam� 6 olan ve say�n�n ilk rakam� silinince say�
1

25
'i elde edilen

kaç tane pozitif tamsay� vard�r? (KANADA M.O. 1970)

Örnek 299 En soldaki rakam� silindi�ginde
1

29
'u elde edilen en küçük pozitif tam-

say�n�n rakamlar� toplam�n� bulunuz. (AIME 2006)

Örnek 300 511 999:::999| {z }
n tane

say�s�n�n 1999'e tam bölünebilmesi için n say�s� kaç ol-

mal�d�r?

Örnek 301 M = 111:::1| {z }
2008 tane 1

�1 000:::0| {z } 5
2007 tane 0

+1 say�s�n�n karekökünün rakamlar� toplam�

kaçt�r?

Örnek 302
r
444:::44| {z }
n tane

88:::88| {z } 9
n�1 tane

ifadesinin rakamlar� toplam� 100'den küçük ise n

en fazla kaç olabilir?

Örnek 303 2007 rakaml� bütün pozitif tamsay�lar�n toplam�n�n sonunda kaç tane
s�f�r vard�r?

Örnek 304 111:::1| {z }
200 tane 1

� 222:::2| {z }
100 tane 2

say�s�n�n karekökünün 9'a bölümünden kalan kaçt�r?

Örnek 305
r
444:::44| {z }
2n tane

+ 111:::11| {z }
n+1 tane

� 666:::66| {z }
n tane

say�s�n�n rakamlar� toplam� 2007'den

küçük ise, n en fazla kaç olur?

Örnek 306 a = b+c ve b (c+ 1) = 23�4a olacak şekilde kaç abc üç basamakl�
say�s� vard�r?

Örnek 307 k1; k2; :::; k7 ve n tamsay�lar� için, n = k1 + 10k2 + � � �+ 106k7 ve
3n = k7 + 10k6 + � � � + 106k1 oldu�guna göre, n say�s� aşa�g�dakilerden hangisi
olabilir?
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A) 1109889 B) 1109888 C) 2209889 D) 1009999 E) 1109999

Örnek 308 6 ile sona eren ve 6 en sol başa getirildi�ginde 4 kat� elde edilen, basamak
say�s� 10'dan az say�n�n rakamlar� toplam� kaçt�r?

Örnek 309 n say�s�, 3 basamakl� m say�s�n�n rakamlar�n�n yerleri de�giştirilerek
elde edilebiliyor. m � n = 114 678 oldu�guna göre, n say�s�n�n ortas�ndaki rakam
kaçt�r?

Örnek 310 Son rakam� 1 olan ve 1 en sola yaz�ld��g�nda, 1/3'ü elde edilen en küçük
pozitif say�n�n 9'a bölümünden kalan kaçt�r?

Örnek 311 n tamsay� olmak üzere, aabb = n4�6n3 eşitli�gini sa�glayan, rakamlar�
s�f�rdan farkl� kaç tane aabb dört basamakl� say�s� vard�r?

Örnek 312 abc; cba ve efg üç basamakl� say�lar� için, a � c+2 ve abc� cba =
efg eşitli�gi sa�gland��g�na göre, efg + gfe toplam�n� hesaplay�n�z.

Örnek 313 n tane 4 ve 1 tane 1'den oluşan 144:::44 say�s�n�n tamkare olmas� için
n kaç farkl� de�ger alabilir?

Örnek 314
�
cda� abc = 297
a+ b+ c = 23

oldu�guna göre d kaçt�r?

Örnek 315 �Iki tane iki basamakl� say�n�n çarp�m�, say�lar�n tersten yaz�l�ş�n�n çarp�m�na
eşit ise bu say� çiftine iki yüzlü say� çifti diyelim. Örne�gin, 12 ile 63 say�lar� iki yüzlü
say� çiftidir. 12 � 63 = 21 � 36'd�r. Say�lardan biri 20 ile 30 aras�nda, di�gerinin ise
birler basama�g� tek asal olacak şekilde kaç tane iki yüzlü say� çifti vard�r.

Örnek 316 A = 9+99+999+ � � �+99:::9| {z }
100 tane

say�s�n�n rakamlar� toplam�n� bulunuz.

Örnek 317 A = 333:::3| {z } 4
n tane 3

oldu�guna göre, 9A3 say�s�ndaki 3'lerin say�s� kaçt�r?

Örnek 318 Verilen bir n pozitif tamsay�s� için, d (n) ; n say�s�n�n s�f�rdan farkl� olan
rakamlar�n�n çarp�m�n� göstersin. Buna göre, S = d (1)+d (2)+� � �+d (999) ifadesi
aşa�g�dakilerden hangisine eşittir? (AIME 1994)

Örnek 319 Bir say�n�n karesinin son iki basama�g� kaç farkl� say� olabilir?
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Örnek 320 Rakamlar� birbirinden farkl�, iki basamakl� bir say�n�n, rakamlar�n�n
toplam�, fark�, büyü�günün küçü�güne bölümü ve çarp�mlar� toplanarak 36 bulunuyor.
Bu şekilde kaç tane say� vard�r?

Örnek 321 Onluk gösteriminde son rakam� 6 olan ve son rakam� 6 silinip geri kalan
rakamlar�n en baş�na yaz�ld��g�nda orjinal say�n�n 4 kat� elde edilen en küçük say�n�n
rakamlar� toplam� kaçt�r? (IMO - 1962)

Örnek 322 Pozitif tamsay�lar� bir s�rada 1234567891011121314115::: şeklinde
yazarak bir say� elde ediliyor. Bu say�n�n 1000'inci rakam� aşa�g�dakilerden hangi-
sidir?

Örnek 323 Bir say� rakamlar� toplam�ndan 666 daha büyükse bu say�ya şeytan say�
denilsin. Kaç tane şeytan say� vard�r?

Örnek 324
r
111:::1| {z }
2m tane

+ 444:::4| {z }
m tane

+ 1 say�s�n�n 9'a bölümünden elde edilebilecek farkl�

kalanlar�n toplam� nedir?

Örnek 325 Bir beş basamakl� say�n�n ortadaki rakam� silinirse, elde edilen say�,
orjinal say�y� bölmektedir. Bu koşulu sa�glayan kaç tane beş basamakl� say� vard�r?
(KANADA M.O. 1971)

Örnek 326 n say�s�, tüm rakamlar� 7'den küçük olan bir tamkaredir. Her bir rakam�
3 artt�r�rsak elde edilen say� yine bir tamkare oluyor. Buna göre n say�s�n�n rakamlar�
toplam�n� bulunuz.

Örnek 327 Son rakam� ile ilk rakam� yer de�giştirildi�ginde, iki kat� elde edilen kaç
say� vard�r? (KANADA M.O. 1985)

Örnek 328 1987 say�s� hangi taban için üç basamakl� ve basamaklar�ndaki say�lar
toplam� 25'dir? (KANADA M.O. 1987)

Örnek 329 Rakamlar� toplam�n�n beşinci kuvvetine eşit olan beş basamakl� kaç say�
vard�r?

Örnek 330 Hangi say� sisteminde 297 say�s� 792 say�s�n� böler?

Örnek 331 Birincisinin yüzler basama�g�, ikincisinin birler basama�g�na ve birin-
cisinin birler basama�g� da ikincisinin yüzler basama�g�na eşit olacak şekilde iki tane
üç basamakl� say� veriliyor. Bu iki say� aras�ndaki fark 297 ve küçük say�n�n rakamlar�
toplam� 23 ise büyük say�n�n rakamlar� çarp�m� kaçt�r?
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Örnek 332
9

2
ile çarp�ld��g�nda, say�n�n rakamlar�n�n ters s�rada dizilimi elde edilen

dört basamakl� kaç say� vard�r?

Örnek 333 abc üç basamakl� say�s� için, acb + bca + bac + cab + cba = 3194
oldu�guna göre, abc kaçt�r? (AIME 1986)

Örnek 334 N say�s� herhangi iki basama�g� ayn� olmayan 8'in kat� olan en büyük
say�d�r. N say�s� kaçt�r?

Örnek 335 N say�s�n�n soldan itibaren her ard�ş�k iki rakam�n�n oluşturdu�gu say�
bir tamkare olsun. Buna göre, en büyük N say�s�n�n en solundaki üç rakam kaçt�r?
(AIME 2001)

Örnek 336 Her bir rakam�na bölünebilen tüm iki basamakl� say�lar�n toplam�n�
hesaplay�n�z.

Örnek 337 S (n) ; n say�s�n�n rakamlar�n�n toplam�n� göstermek üzere, n+S (n) =
109 olacak şekilde kaç tane n pozitif tamsay�s� vard�r?

Örnek 338 Nedim, bir işlem s�ras�nda üç basamakl� iki say�y� çarpmak isterken,
aradaki çarpmay� unutuyor ve say�y� 6 basamakl� olarak yazarak bulmas� gereken
say�n�n 7 kat�n� buluyor. Bu say�lar�n toplam�n� bulunuz.

Örnek 339 A say�s� n basamakl� ve A3 say�s� da m basamakl�d�r. n + m say�s�
aşa�g�dakilerden hangisi olamaz?

A) 2007 B) 2010 C) 2009 D) 2008 E) Hiçbiri

Örnek 340 Rakamlar� toplam�n�n karesine eşit olan kaç say� vard�r?

Örnek 341 Basamaklar� toplam�na eşit olan kaç pozitif tamsay� vard�r?

Örnek 342 P (n), n say�s�n�n 4 taban�na göre yaz�l�ş�ndaki rakamlar�n çarp�m�n�
göstermek üzere, P (1) + P (2) + P (3) + � � � + P (255) toplam�n� hesaplay�n�z.
(Örne�gin, 22 = (112) için P (22) = 1 � 1 � 2 = 2'dir.)

Örnek 343 Rakamlar�n�n karelerinin toplam�ndan 1 fazla olan kaç pozitif tamsay�
vard�r?

Örnek 344 Herhangi komşu iki rakam� 17 veya 23'ün kat� olan 1011 basamakl� n
say�s�n�n rakamlar� toplam� 4852 oldu�guna göre, birler basama�g�ndaki rakam kaçt�r?
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Örnek 345 Rakamlar�n�n yer de�gişmesiyle elde edilecek tüm üç basamakl� say�lar�n
aritmetik ortalamas�na eşit olan üç basamakl� kaç say� vard�r?

Örnek 346 10 ile bölünemeyen bir say�n�n karesinin son iki rakam� at�ld��g�nda geri
kalan say� bir tamkare olacak şekildeki en büyük pozitif tamsay�n�n rakamlar� toplam�
kaçt�r?

Örnek 347 ....

Bu sorular� ve bu sorulara benzer sorular�n çözümlerini Matematik
Olimpiyatlar�na Haz�rl�k Kitaplar�n�n birinci cildinde bulman�z mümkündür.
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38. Nesin A.,Matemati�ge Giriş III, Sayma, Nesin Yay�nc�l�k, 2009.
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