
 Uluslararası Matematik Olimpiyatı 
«Birlik Formülü» / Üçüncü Milenyum» 

2020–2021 Eğitim Yılı. ElemeTuru 

5. Sınıf / Problemler
     Kağıdınızı elektronik bir şekilde (örneğin .doc formatı veya tarama) yollayınız. Bazı detaylar 
formulo.org/tr/olymp/2020-math-tr/ web sitesindedir. Kağıdınızı yollamak için son tarih 12 Kasım 2020’dir. Lütfen 
soruları tek başınıza çözünüz. Soruların çoğunun çözümlerin yanısıra kanıtlarıda gerektirdiğini unutmayın. Kağıtta 
katılımcının hiçbir kişisel verisi bulunmamalıdır, kağıdınıza isim ve soyisim yazılmamalıdır. 

1. Kağıtta dijital sayılarla ‘56789’ sayısı yazılmıştır. Bu kağıdı üç parçaya öyle bir 
şekilde kesin ki, parçalardaki sayıların toplamı 170 olsun. 
                   (A. Tesler )

2. Bir gün 91 kişiden oluşan “Formula of Unity” yaz kampı öğrencileri sinemaya gitmişlerdir. Bir sene önce aynı 
salonda sinemaya gittiklerinde bütün grup (7 sıraya sığamayıp) 8 sıraya sığmıştır. Ancak bu sene tıbbi 
önlemlerden dolayı her dördüncü koltuğun boş bırakılması gerekmektedir (Her sırada 4 ile tam bölünebilen 
koltuklar boş bırakılmalı). Bu kural yüzünden gruptan bir kişi salona sığmamıştır. Her sıradaki koltuk 
sayısının eşit olduğu bilinmektedir. Salondaki sıra sayısını ve her sırada kaç koltuk olduğunu bulunuz. 
                                                                                                                                                      (P. Mulenko)

3. Dört yolun birleştiği bir yol ayrımında yandaki şekilde gösterildiği gibi bir tabela 
direği bulunmaktadır. Direğin dört tarafında birer tabela asılıdır ve tabeladaki 
yazılar şöyledir: 

1 2 3 4 
←   Hazine 
↑     Ölüm    
→   Şehir 

←   Ölüm 
↑    Şehir       
→   Ejderha 

←   Şehir 
↑    Ölüm  
→  Ejderha 

←   Şehir 
↑   Ejderha    
→   Ölüm 

Ancak bu taşı sadece bilge insanlar kullanabilir, çünkü her tabeladaki satırlardan biri yanlıştır. 
Yollardan hangisinin hazineye, hangisinin şehre, hangisinin ejderhaya ve hangisinin ölüme 
gittiğini bulup, sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayınız.                                                  (P. Mulenko)

4. Aşağıdaki şeklin 5 eşit parçaya nasıl bölünebileceğini gösteriniz. İki parça, 
döndürüldüğünde (gerekirse yansıtıldığında) birbirlerinin üstüne tam olarak 
oturuyorsa eşit sayılır.       (O. Pyaive) 

5. Tom ve Jerry’nin üstlerinde 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarından yalnızca birinin yazılı olduğu, hepsinde 
birbirinden farklı sayılar yazan 5 kartları vardır. Bu kartlarla bir oyun oynamak isterler. İkisi de sırayla 
birer kart seçerler ve ilk seçim yapan hep Tom oluyor. Bütün kartlar seçildikten sonra eğer ikisinden 
birinin (veya her ikisinin) destesindeki iki sayının farkı yine aynı destedeki bir kartta yazıyor ise Tom 
kazanıyor, aksi takdirde Jerry kazanıyor.
a) Tom, Jerry’nin seçimleri ne olursa olsun kendisi kazanacak şekilde oynayabilir mi?
b) Eğer Tom bilerek yenilmek istese, Jerry’nin kazanma ihtimali var mı?   (L. Koreshkova)

6. Sudoku çeşitlerinden biri olan Sumdoku’da tabloda sayılar yerine bazı renk 
grupları vardır ve bu gruplardaki kutucuklarda olması gereken sayıların toplamı 
yazmaktadır. Örneğin, sağdaki tablodaki boşlukların 1’den 4’e kadar olan sayılarla 
doldurulması gerekmektedir.
• Her sıra ve sütundaki sayılar farklı olmalıdır.
• Aynı renkteki kutucuklardaki sayıların toplamı, köşedeki sayıya eşit olmalıdır. 
Bu sorunun birden fazla çözümü bulunmaktadır. Toplam kaç farklı çözüm bulunabilir?     (P. Mulenko) 

7. Bütün ardışık tek tam sayılar bir spiral şeklinde yazılmıştır. 3 sayısı, 15 sayısı ve 
onlarla aynı çizgide olan sayılara ‘iyi’ sayılar diyelim (Şekilde griye boyananlar). İyi 
sayılar ardışık bir şekilde sıralandığında oluşan dizinin ( 3, 15, 23, 43, …) 2020’inci 
terimi kaç olur?
                                                                                                                     (A. R. Arab)
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3. Öğlen vakti (12:00) iki arkadaş düz bir yol üzerindeki bir ağacın dibinden yola çıkarlar. Birisi batıya 
yürüyerek 4 km/s hızla, diğeri doğuya bisikletle 16 km/s hızla ilerliyor. Bir süre sonra bisikletli geriye 
dönüp, hala batıya yürüyen arkadaşına başlangıçtan 3 saat sonra yetişiyor. Arkadaşlar arasındaki 
maksimum uzaklık ne kadardır ve tam olarak zamanı nedir?
                                                                                                                                               (A. Tesler )

4.

6. Yandaki ifade ‘105+92’ şeklinde okunmaktadır ve 197 sonucunu vermektedir. Ancak, ters 
çevrildiğinde ‘26+501’ şeklinde okunur ve 527 sonucunu vermektedir. Öyle bir ifade yazın ki, ters 
çevrildiğinde, değeri tam olarak 2020 defa artmış olsun. 
• Sadece rakamlar ve  + veya – işaretleri içermeli.
• Hiçbir sayı (çevrildiğinde bile) sıfır ile başlamamalı.
• Toplamlar pozitif olmalı  (A. Tesler ) 

7. 6 × 6 ’lık kare hücrelerin bulunduğu bir tablonun bazı hücrelerinde mayınlar vardır. Toplamda 25 
tane olan 2 × 2’lik hücrelerin n tanesinde tek sayıda mayın bulunmaktayken, kalan 2 × 2’lik 
hücrelerde çift sayıda mayın bulunmaktadır. n’nin alabileceği bütün değerleri bulunuz.*

     (A. Tesler )
 ∗ Bilgi. Sorunun bu formülasyonu, sorulan soruya tüm olası cevapları bulmanız gerektiği anlamına gelir; bunun yanı sıra,
             neden başka cevapların verilemeyeceği çözümden anlaşılmalıdır.
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2. Yüzdelik sayılar tam sayılara yuvarlandığında Matematik grubundaki öğrencilerin %51’inin erkek, 
%49’unun kız olduğu görülüyor. Matematik grubunda en az kaç öğrenci vardır?
                                                                                                                                            (O. Pyaive) 

3.

4. 7 çember şekildeki gibi çizgilerle birleştirilmiştir. Amir’in kırmızı, yeşil ve mavi renkte 
3 kalemi vardır. Amir her çemberi (yalnızca tek renge boyamak şartıyla) öyle bir 
şekilde boyamak istiyor ki, bir çizgiyle bağlanan iki çember farklı renkte olsun. Bunu 
yapabilecek kaç yolu vardır?             (A. R. Arab)

5.
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7. 6 × 6 ’lık kare hücrelerin bulunduğu bir tablonun bazı hücrelerinde mayınlar vardır. Toplamda 25 
tane olan 2 × 2’lik hücrelerin n tanesinde tek sayıda mayın bulunmaktayken, kalan 2 × 2’lik 
hücrelerde çift sayıda mayın bulunmaktadır. n’nin alabileceği bütün değerleri bulunuz.*
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Bütün ardışık tek tam sayılar bir spiral şeklinde yazılmıştır. 3 sayısı, 15 sayısı ve 
onlarla aynı çizgide olan sayılara ‘iyi’ sayılar diyelim (Şekilde griye boyananlar). İyi 
sayılar ardışık bir şekilde sıralandığında oluşan dizinin ( 3, 15, 23, 43, …) 2020’inci 
terimi kaç olur?
                                                                                                                     (A. R. Arab)

Oleg bir m pozitif tam sayısı seçmiştir. Andrew ise 1m + 2m + 3m + . . . + 998m + 999m toplamını 
hesaplamıştır. Bu toplamın son rakamını bulunuz.                                                       (O. Pyaive)
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3. ABC üçgeninde AD açıortaydır. E ve F noktaları sırasıyla AB ve AC kenarları üzerinde alınmıştır. 
∠AEF =∠ACB. I ve J noktaları sırasıyla AEF ve BDE üçgenlerinin iç teğet çember merkezleridir 
(açıortayların kesişim noktaları). ∠EID+∠EJD  toplamını bulunuz.
                                                                                                                                       (A.R.Arab) 

4.

5.

6. Pablo bir küpün her yüzüne birer pozitif tamsayı yazmıştır. Sonrasında Andrew küpün her köşesine o 
köşeye bağlı olan üç yüzündeki sayıların çarpımını yazmıştır. Andrew’un bulduğu çarpımların toplamı 
2020’dir. Pablo’nun yazdığı sayıların toplamının alabileceği tüm değerleri bulunuz.
                                                                                                                                           (P. Mulenko)

7. Bir sınıfta 35 öğrenci vardır. Yıl boyunca her öğrenci 100 matematik dersinden en az 67 sine 
katılmıştır. Her öğrencinin en az birine katıldığı üç matematik dersinin olduğunu kanıtlayınız.
                                                                                                                                                 (K. Knop)

8. Şekilde görülen tetrominolar’ın her çeşidinden eşit sayıda kullanılarak bir kare oluşturulmuştur.
Bu karenin bir kenar uzunluğunun alabileceği minimum değer kaçtır?  
                                                                                                          (I. Tumanova)

Yandaki ifade ‘105+92’ şeklinde okunmaktadır ve 197 sonucunu vermektedir. Ancak, ters 
çevrildiğinde ‘26+501’ şeklinde okunur ve 527 sonucunu vermektedir. Öyle bir ifade yazın ki, ters 
çevrildiğinde, değeri tam olarak 2020 defa artmış olsun. 
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