TRABZON GENELÝNDE
ZEKA KÜPÜ ÇOCUKLAR ORTAOKULLAR
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

RGE DOSYA

SI

Kayýt
Yönerge Anlatýmý
1.Bölüm - Akýl Oyunlarý (20 Dakika) - Bireysel
2.Bölüm - Matematik Oyunlarý (20 Dakika) - Bireysel
3.Bölüm - Ekran Testi (10 Dakika) - Bireysel
4.Bölüm - Mesafeler (10 Dakika) - Bireysel
Öðlen Arasý
5.Bölüm - Sudoku Oyunlarý (20 Dakika) - Takým
6.Bölüm - Mekanik Oyunlar (20 Dakika) - Takým
7.Bölüm - Optimizasyon (10 Dakika) - Takým
Ara
Finalistlerin Açýklanmasý
Bireysel Finaller
Ödül Töreni

NE

09:30-10:00
10:00-10:50
11:00-11:20
11:30-11:50
12:00-12:10
12:20-12:30
12:30-13:45
13:45-14:05
14:20-14:40
14:50-15:00
15:00-15:30
15:30
15:45-16:45
17:00

YÖ

Trabzon Genelinde Zeka Küpü Çocuklar Ortaokullar Zeka Oyunlarý Turnuvasý, 09 Mayýs 2018
tarihinde Ortahisar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ortahisar Belediyesi ev sahipliðinde, Türk
Beyin Takýmý, Akýl Oyunlarý Yayýncýlýk iþbirliði ile düzenlenecektir. Tüm yarýþmacýlara baþarýlar
dileriz.
Yer: Panagia Otel
Devlet Sahil Yolu Caddesi No.391 Ortahisar Trabzon

Yarýþma:
Dünya Zekâ Oyunlarý Federasyonu Türkiye Temsilcisi olan Akýl Oyunlarý Yayýncýlýk ve Türk Beyin Takýmý
olarak, öðrencileri Akýl Oyunlarý ile tanýþtýrmak ve gelecek yýllarda ülkemizi uluslararasý yarýþmalarda temsil
edecek öðrencileri keþfedebilmek amacýyla düzenlediðimiz bu etkinliðe okullar üçer kiþilik takýmlarla
katýlacaklardýr.
Bireysel Sýralama:
Bireysel sýralama "Finaller" ile belirlenecektir. Bireysel olarak yarýþýlacak 3 bölüm sonunda en yüksek puaný elde
eden 15 öðrenci bireysel finallere katýlacaklardýr. Önceki bölümlerde elde edilen puanlarla, finalerde elde edilen
puanlarýn toplamýna göre ilk 3 sýrada yer alan yarýþmacýlar, büyük ödülleri kazanmaya hak kazanacaklardýr.
"FÝNALLER" ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR YARIÞMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.
Takým Sýralamasý:
Takým puanlarý, üç takým bölümünde elde edilen puanlar ile oluþacaktýr. Bu puanlamaya göre oluþan sýralama
takým sýralamasýný belirleyecektir.
Zaman Bonusu: Bireysel 1., 2. ve 4. bölümlerde Zaman Bonusu vardýr. Eðer bir yarýþmacý o bölümdeki tüm
sorularý doðru cevaplayýp bölüm süresi bitmeden teslim ettiyse dakika baþýna 6 puan kazanýr. Eðer bir takým
o bölümdeki tüm sorularý doðru cevaplayýp bölüm süresi bitmeden teslim ettiyse dakika baþýna 10 puan
kazanýr.

1.BÖLÜM - AKIL OYUNLARI - BÝREYSEL

20 DAKÝKA

1.ABC Baðlamaca
Tüm noktalarý kullanarak ayný harfleri birbirine baðlayýn. Yalnýzca
yatay ve dikey çizgiler kullanýn ve baðlantýlarýnýzýn kesiþmemesine
dikkat edin.
Cevap Anahtarý: Ýþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini, o doðrultuda yer alan
çizgilerin hangi harfe ait olduðunu gösterecek þekilde, ok doðrultusunda yazýn.
Örnek için cevap þöyle olurdu:

A B D D D A

D C C D B A

2.Apartmanlar
Her satýr ve her sütunda, verilen aralýktaki rakamlar tam olarak bir
kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun. Her rakam, yüksekliði
o rakam kadar olan bir apartmaný temsil etmektedir. Diyagramýn
dýþýndaki sayýlar, o yönden bakýldýðýnda daha yüksek apartmanlarca
gizlenmeyip görülebilen apartman sayýsýný vermektedir.

1-4

Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok doðrultusunda
yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:

3 4 1 2

2 1 2 2

2
3
4
1

4 1 2 3

1-4

2
2
1
2
1 4 3 2

3.Yýldýz Savaþlarý
Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana bir yýldýz
yerleþtirin. Yýldýzlar birbirlerine çaprazdan da olsa deðemezler.
Cevap Anahtarý: Her satýrdaki yýldýzýn yukarýdan aþaðýya doðru kaçýncý hücrede
olduðunu yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:

3 6 2 4 1 5

4. Farklý Komþular
1' den 4' e kadar sayýlarý diyagrama yerleþtirin. Ayný sayýlarýn içinde bulunduðu
hücreler birbirine çaprazdan da olsa deðmemeli. Satýr ve sütunlarda rakam
tekrarý olabilir.
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok doðrultusunda yazýn. Örnek
için cevap þöyle olurdu:

1 3 4

3 4 3

5.Sihirli Piramit

Piramidin tepesinden birbirine baðlý çemberler boyunca ilerleyerek
tabana ulaþýn. Yol boyunca her sayý (ya da harf) bir kez kullanýlmalýdýr.
Cevap Anahtarý: Yukarýdan aþaðýya doðru yolunuzun üzerindeki rakamlarý sýrayla
yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu.

1 5 3 2 4 6
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2.BÖLÜM - MATEMATÝK OYUNLARI - BÝREYSEL
1.Þifreli Ýþlemler
Örnekte 1-4 arasý rakamlar T-X-Y-Z harfleri ile þifrelenmiþlerdir. Bu harflerle yapýlan
iþlemler ve eþitlikleri verilmiþtir. Bu denklemlerden faydalanarak hangi rakamýn
hangi harfle þifrelendiðini bulun.
Cevap Anahtarý: Rakamlarý yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:

20 DAKÝKA

YT / Z = X
Y + X = Z
12 / 4 = 3
1 + 3 = 4

T X Y Z
2 3 1 4
2.Kendoku
Her satýr ve her sütunda 1den ne tüm rakamlar tam olarak bir kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun. Kalýn çizgiyle belirtilmiþ her bölgenin köþesindeki
sayý, o bölgenin içindeki rakamlarýn gösterilen matematiksel iþaretle
hesaplanmýþ sonucunu vermektedir. Bir bölge içerisinde rakam tekrarý olabilir.
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok doðrultusunda yazýn. Örnek
için cevap þöyle olurdu:

2 3 1 4

4 1 3 2

3.Çarpmaca
Verilen sayýlarýn tümünü her satýr ve sütunda tam olarak iki sayý yer
alacak þekilde diyagrama yerleþtirin. Diyagramýn dýþýndaki sayýlar, o
satýr veya sütunda görülen iki sayýnýn çarpýmýný vermektedir.
Cevap Anahtarý: Ýþaretli hücrelerin içeriklerini yazýn. Boþ için - kullanýn. Örnek için
cevap þöyle olurdu:

A B C D E F G
- 6 10 - 8 - 4

4. Dart
Bir dart tahtasýna (hedef tahtasý) 3 atýþ yapacaksýnýz ve bu 3 atýþ
sonucunda, bu üç sayýnýn toplamý 100 sayýsýný verecek. Bir sayý birden
fazla vurulamaz.
Cevap Anahtarý: Üç sayýyý küçükten büyüðe doðru yazýn. Örnek için cevap þöyle
olurdu:

17

35

48
(1-9)

5.Sütun Ýþlem
Diyagramýn sol üst köþeden belirtilen aralýktaki rakamlarýn tamamýný yalnýzca birer
kez kullanarak sütunlar boyunca tüm iþlemleri saðlayýn. Matematiksel iþlem
öncelikleri geçerli deðildir.
Cevap Anahtarý: Her satýr için rakamlarý soldan saða yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:

1. Satýr

4 9 2

2. Satýr

1 3 8

3. Satýr

6 7 5

/4 /3 x4
+5 +4 -3
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4 9 2
/4 /3 x4
1 3 8
+5 +4 -3
6 7 5

3.BÖLÜM - EKRAN TESTÝ - BÝREYSEL
1.Kibrit Çöpü Çýkarma
Aþaðýdaki iþlem hatalýdýr. Sadece bir kibriti çýkarýn ve iþlemi
doðru hale getirin. Eþitliðin sonucunu þýklarda iþaretleyin.

A)74

B)13

C)14

D)15

B)18

C)87

D)81

B)37

C)43

D)53

A) BAYAT
B) BELGE
C) ÝFADE
D) ÝLAVE
E) ÝMECE
4.Kare Sayma
Verilen þekilde, farklý boyutlarda kaç adet kare vardýr?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

E)67

5.Kibrit Çöpü Deðiþtirme
Aþaðýdaki iþlem hatalýdýr. Sadece bir kibritin yerini deðiþtirin
ve iþlemi doðru hale getirin. Eþitliðin sonucunu þýklarda
iþaretleyin.

A)21

2.Kelime Yerleþtirme
Verilen kelimelerin biri hariç tamamý soldan saða ya da
yukarýdan aþaðýda okunacak þekilde yandaki diyagrama
yerleþtiðinde, yerleþemeyen kelime hangisidir.

E)12

3.Kibrit Çöpü Ekleme
Aþaðýdaki iþlem hatalýdýr. Sadece bir kibriti ekleyin ve iþlemi
doðru hale getirin. Eþitliðin sonucunu þýklarda iþaretleyin.

A)27

10 DAKÝKA

6.Küp Sayma
Verilen þekilde kaç adet küp var? Þeklin görünmeyen taraflarý
dolu olarak kabul edilecektir.

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

E)30

7.Hangi Rakam?
Verilen rakamlar arasýndaki baðlantýyý çözereki sýradaki
rakamý bulunuz.

8.Hangi Þekil?
Verilen þekillerin arasýndaki baðlantýyý çözereki sýradaki
rakamý bulunuz.

A
A)2

B)3

C)4

D)5

B)2

C)3

C

D

E

E)6

9.Farklý Þekil
Verilen þekillerden hangisi, diðerlerinden farklýdýr? Þekiller
döndürülmüþ veya ters çevirilmiþ olabilir. Döndürülmüþ veya
ters çevirilmiþ hali ayný ise o þekil farklý deðildir.

A)1

B

10.En Þiþkin Cep
Hangi cep en fazla sayýda bozuk para içerir?

D)4
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1-C, 2-E, 3-D, 4-D, 5-B, 6-C, 7-D, 8-A, 9-B, 10-D

4.BÖLÜM - MESAFELER - BÝREYSEL

10 DAKÝKA

Aþaðýda verilen uzaklýklarý dikkate alarak hangi harfin nerede olduðunu bulun. Her iki nokta arasý bir birimdir.
Cevabýnýzda hangi harfin nereye yerleþtiðini yazmanýz yeterli olacaktýr. Doðru yerleþtirilen her harf için puan alýnacaktýr.
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5.BÖLÜM - SUDOKU ZÝNCÝRÝ - TAKIM

20 DAKÝKA

Bu bölüm içerisinde yer alan farklý Sudoku türleri bir tane Klasik Sudoku'ya baðlanmýþlardýr. Sýrasýyla 5 farklý türdeki
sudokular: Ardýþý Sudoku, Tek Çift Sudoku, Küp Sudoku, Bölgesel Sudoku ve Köþegen Sudokudur.
Ýlk beþ soruda bazý hücreler harflerle iþaretlenmiþtir. Amacýnýz bu sorularý doðru çözüp harflerle iþaretlenmiþ hücrelerde
hangi rakamlarýn yer aldýðýný bulup, bunu altýncý sorudaki ayný harfle iþaretlenmiþ hücrelere taþýyýp, soruyu çözmektir.
Ýlk verildiði haliyle dördüncü Sudokunun birden fazla çözümü vardýr. Onu tek çözümlü bir soru haline getirecek olan
taþýdýðýnýz ipuçlarý olacaktýr. Herhangi bir sorudan puan alabilmeniz için harflerle belirtilen hücreleri bulmanýz yeterli
deðildir; okla iþeretli satýrlarý bulup cevap istek kaðýdýna yazmanýz gerekmektedir.
1.Ardýþýk Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle çevrili her 2x3lük alanda 1den 6ya rakamlar bir kez yer alacak þekilde diyagramý
doldurun. Tüm ardýþýk komþularýn arasýnda bir siyah nokta vardýr.
2.Tek - Çift Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3lük alanda 1den 6ya tüm rakamlar tam birer kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun. Tüm gri hücrelere çift sayýlar, tüm beyaz hücrelere tek sayýlar yerleþmek zorundadýr.
3.Küp Sudoku
Yüzeyler boyunca ilerleyen tüm satýrlarda ve kalýn çizgilerle çevrili her alanda 1den 8e rakamlar birer kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun.
4. Bölgesel Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle sýnýrlarý belirlenmiþ her bölgede 1'den 6'ya tüm rakamlar tam birer kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun.
5.Köþegen Sudoku
Her satýrda, her sütunda, her iki ana köþegen boyunca ve kalýn çizgilerle çevrili her 2x3 lük bölgede 1den 6ya rakamlar
bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
6.Klasik Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 3x3'lük bölgede 1'den 9'a tüm rakamlar tam olarak bir kez yer
alacak þekilde diyagramý doldurun.
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5.BÖLÜM - SUDOKU ZÝNCÝRÝ - TAKIM

1.Ardýþýk Sudoku

3.Küp Sudoku

5.Köþegen Sudoku

2.Tek - Çift Sudoku

4.Bölgesel Sudoku

6.Klasik Sudoku

ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "11. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI"
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6.BÖLÜM - MEKANÝK OYUNLAR - TAKIM

20 DAKÝKA

1.Dijital Ýþlemler
Size üzerinde rakamlarýn ve matematiksel iþaretlerin bulunduðu þeritler verilecektir. Amacýnýz bu þeritlerin tamamýný
kullanarak (þeritler döndürülürek de kullanýlabilir), þeritler üzerindeki her satýrda soldan saða okunduðunda doðru bir
matematiksel iþlem bulmaktýr.
Bu matematiksel iþlemde matematiksel iþlem öncelikleri kullanýlmayacaktýr; yani çarpma ya da bölmeden sonra toplama
ya da çýkarma yapýlma zorunluluðu yoktur. Bir matematiksel iþlem herhangi bir matematiksel iþaretle baþlayamaz ve
bitemez. Ayný þekilde bir matematiksel iþlem sýfýrla baþlayamaz.
Cevap Teslimi: Tüm þeritleri doðru yerleþtirip, tüm satýrlardaki doðru matematiksel iþlemleri bulduðunuzda, size verilen
cevap kâðýdýna ilk 2 satýrdaki matematiksel iþlemi yazmanýz yeterlidir.
Verilen Parçalar

1.Satýr
2.Satýr
3.Satýr
4.Satýr

2. Renkli Kareler
Size dört adet 4x4 (örnekte 3x3) boyutta parça verilecek ve bu parçalarda örnekte görüldüðü gibi farklý noktalar olacaktýr.
Bu parçalarý bir kare oluþacak (8x8) þekilde bir araya getirdiðinizde her farklý renk bir karenin köþe noktalarý olacaktýr.
Örnekte de göreceðiniz gibi kýrmýzý noktalar bir karenin köþe noktalarý;
mavi noktalar baþka bir karenin köþe noktalarý; yeþil noktalar bir baþka karenin köþe noktalarý ve beyaz noktalar da baþka
bir karenin köþe noktalarýdýr. Parçalarý döndürebilirsiniz.

Cevap Anahtarý: Boþ diyagramda
karelerin köþe noktalarýný belirtin
Örnek için cevap þöyle olurdu:

3.Kart Sýralama
Size verilecek olan kartlarý üzerlerinde yazan açýklamalara göre düzenleyin.

Kart 1

Kart 2

Kart 3

Bu kartýn üstünde
kartlar var ama
hiçbiri beyaz deðil.

Bu kartýn hemen
üstündeki
kart siyah.

Bu kartýn hemen
altýndaki
kart siyah.

Kart 4
Bu kartýn hemen
altýndaki ve hemen
üstündeki kartlar
farklý renkteler.

Kart 5
Bu kartýn hemen
altýndaki
kart siyah.

Çözüm:
Kart 2
Kart 6
Kart 3
Kart 1
Kart 4
Kart 5

Bu kartýn hemen
altýndaki
kart siyah

Kart 6
Bu kartýn hemen
altýndaki ve hemen
üstündeki kartlar
ayný renkteler.

Cevap Anahtarý: Cevabýnýzý sýrayla
yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:

5 4 1 3 6 2
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4.Kare Bulmaca
Size verilecek olan 3x3lük 9 adet parçayý 9x9luk bir diyagram olacak þekilde birleþtirdiðinizde, bir kare bulmaca oluþacaktýr.
Yani soldan saða ve yukarýdan aþaðýya doðru okunduðunda tüm kelimelerin anlamlý olduðu bir kare bulmaca.

5.Pentomino Paketleme
Verilen pentominolarýn tamamýný 4 þekle üçer tane yerleþecek þekilde paylaþtýrýn. Bunu yaptýðýnýzda her þekil 3 pentomino
tarafýndan kapanmýþ olacak. Pentominolar yerleþim esnasýnda üst üste binemezler. Pentominolar döndürülebilir ve ters
çevirilebilir.
Cevap Anahtarý: Çözümlerinizi cevap
kaðýdýndaki þekillere, pentominolarý
çizerek iþaretleyin.

7.BÖLÜM - OPTÝMÝZASYON - TAKIM

10 DAKÝKA

Size bir tane her iki yönü de rakamlar ve matematiksel iþlemlerden oluþan bir iþlem þeridi verilecektir. (Her takým üyesinin rahat çalýþabilmesi
için bu iþlem þeridi her takýma 3 tane olacak þekilde verilir.) Amacýnýz katlamalar yaparak doðru bir matematiksel iþlem oluþturmaktýr.
Verilen þeridi istediðiniz þekle katlayabilirsiniz; katmanlardan sonra elde ettiðiniz doðru matematiksel iþlemdeki her karakter (rakam ve
iþaretler) tam olarak görülmelidir. Tam olarak görülmeden kasýt, iþlemdeki her karakterin içinde bulunduðu hücrenin tamamý, iþlemin
okunduðu tarafta yer almasýdýr.
Bulunan matematiksel iþlemin ilk ve son hücreleri herhangi bir matematiksel iþaretle baþlayamaz ve bitemez. Örneðin þu þekilde bir iþlem
kabul edilmeyecektir: x3+4 = 7 ya da 3 + 4 = 7 Bulunan matematiksel iþlem rakamla baþlamalý ve rakamla bitmelidir.
Þu þekilde bulunan 1=1; ya da 23 =23; ya da 324 = 324 tarzýndaki eþitlikler matematiksel iþlem deðildir ve cevap olarak kabul edilmeyecektir.
Her matematiksel iþlem, eþittir iþaretinden farklý olarak en az bir matematiksel iþaret içermelidir.
Bulunan iþlemler yalnýzca soldan saða doðru okunmalýdýr.
Cevap Teslimi: Yarýþma sýrasýnda elde ettiðiniz matematiksel iþlemi içeren katlanmýþ þerit, size veriler araçlarla, yine size verilen cevap
kâðýdýna iliþtirilir. Dikkat etmeniz gereken bu iliþtirme iþlemi esnasýnda saðlam bir þekilde cevap kâðýdýna þeridinizi eklemelisiniz. Bunu
yaptýktan sonra bulduðunuz matematiksel iþlemi soldan saða doðru cevap kâðýdýndaki ''iþlem'' baþlýklý kutuya yazmanýzdýr. Aþaðýda,
örnek için gösterilmiþtir.
Bu þeritten elde edilen bazý
matematiksel iþlemler.
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