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 B E A C  C E C C

Bir markette 5 kutu gazoz alana 2 kutu bedava ga-

zoz veriliyor. 

Marketten toplam 91 kutu gazoz almış olan bir kişi 

bu gazozların kaç tanesini para vererek almıştır? 

A) 60          B) 65         C) 70           D) 75          E)  80

Serkan Serhat ve Sercan eşit hisseli ortaklıkla bir 

şirket kurmuşlardır.

Şirketin sermayesinin 
𝟒

𝟕
si Serkan, 

𝟐

𝟕
si Serhat, 

𝟏

𝟕
si 

Sercan tarafından karşılanmış ve diğer ortaklar Ser-

kan'a 30.000 lira borçlanmışlardır.

Buna göre Sercan'ın Serkan'a olan borcu kaç bin 

liradır? 

A) 14          B) 16         C) 18           D) 21          E)  24

Bir robot her seferinde 6 adım ileri 2 adım geri gi-

derek 21 adım ileriye ilk defa kaç adım attıktan son-

ra ulaşır?

A) 37          B) 38         C) 39           D) 40          E)  41

Can ile Canan'ın yaşları toplamı x tir. Canan

Can'ın yaşındayken Can'ın doğmasına y yıl vardı. 

Buna göre Can kaç yaşındadır?

𝐀)𝐱 − 𝐲 𝐁) 𝐲 𝐂)
𝐱 − 𝐲

𝟑
𝐃)

𝟐𝐱 − 𝐲

𝟑
𝐄) 𝐱

Bir işçi bir işin 
𝟏

𝟑
ünü yaptıktan sonra kalan işi ka-

pasitesini %20 arttırarak yapıyor.

İşçi bu işin tamamını 40 günde bitirdiğine göre işin ilk 
𝟏

𝟑
lük kısmını kaç günde tamamlamıştır?

A) 8            B) 9           C) 10           D) 12          E)  15

60 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu götür-

mektedir. 

Bu sınavda 2. olan 56,25 net yaptıysa 1. olan kaç 

farklı skor elde etmiş olabilir?

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

Bir tarifte yaş mısır kurutulduğunda %20 hafifle-

diği, kurutulmuş mısır patlatıldığında ise %10 ha-

fiflediği yazıyor.

Bu tarife bakarak 720 gr patlamış mısır elde etme-

yi uman bir kişi ihtiyacı olan yaş mısırı alıp patla-

tınca 720 gramdan az mısır elde ediyor ve tarifin 

hatalı olduğunu anlıyor. 

Yaptığı hesaplamalarda %20 olarak verilmiş olan 

oranın %30 olması gerektiğini anlıyor. 

Buna göre Arif kaç gr patlamış mısır elde etmiştir?

A) 540      B) 600      C) 630      D) 660     E) 700

8.

Selim her seferinde 4 hafta çalışıp 10.000 lira

biriktiriyor ve ardından gelen hafta tatil yapıp o 

tatilde 6.000 lira harcıyor. Sonra hemen ardından 

aynı döngüyü devam ettiriyor.

Selim bu şekilde devam ederse almayı hayal ettiği 

50.000 liralık tekneyi almak için kaç hafta geçmeli-

dir?

A) 48        B) 50        C) 54        D) 59        E) 65 
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 E D E D  E D D D

Bir mağazada tüm gömleklere etiket fiyatı üzerin-

den %20 indirim yapılmıştır. Ayrıca üç ürün alana 

ucuz olanın üzerinden %20 daha indirim yapılmış-

tır.

Bu mağazadan üç farklı gömlek alan bir kişiye eti-

ket fiyatları üzerinden eşit miktarlarda indirim ya-

pılmış ve müşteri toplam 440 lira ödemiştir.

Buna göre bu müşteriye toplam kaç lira indirim 

yapılmıştır?

A) 100       B) 105       C) 115       D) 120       E) 135

3 kg sütü 1 liraya alan bir sütçü her 5 kg süte 1 kg 

su katarak hileli sütün kilogramını yarım liradan sa-

tıyor.

Buna göre  bu  sütçünün  hileli  satıştaki  kar  oranı 

maliyet üzerinden yüzde kaçtır?

A) 60        B) 70         C) 75         D) 80         E) 85          

Bir üniversiteye giriş sınavında %7 lik dilime giren 

öğrencilerin en sonuncusu 203. olmuştur.

Buna göre bu sınavda %71 lik dilime giren ilk öğrenci 

kaçıncı olmuştur.

A) 1931    B) 1998    C) 1999     D) 2000     E) 2031

240 metre uzunluğundaki dairesel bir pistte 1. ko-

şucu yarışı bitirdiğinde 2. nin bitirmesine 20 metre 

3. ünün bitirmesine 31 metre vardı.

Buna göre 2. koşucu yarışı bitirdiğinde 3. koşucu-

nun bitirmesine kaç metre kalmış olur?

A) 20        B) 18       C) 15        D) 12         E) 10  

İşçi bu işin tamamını 40 günde bitirdiğine göre işin ilk 

% 40 ı tuz olan bir miktar tuzlu su bulun-

duran bir kap ocak üzerinde ısıtıldığında 5 saatte 

içindeki su tamamen buharlaşmıştır.

Kap ısıtılmaya başladıktan kaç dakika sonra tuz-

luluk oranı % 50 olmuştur?

A) 65         B) 70        C) 80         D) 95         E) 100

Aralarında 560 km mesafe bulunan iki şehirden 

saatte 60 km ve 80 km hızlarla iki araç birbirine 

doğru saat 13:00 da harekete başlıyor.  

Karşılaştıkları noktadan itibaren aralarında 420 

km mesafe olduğu anda saat kaçı gösterir?

A) 17:00    B) 18:00    C) 19:00   D) 20:00   E) 21:00 

A kasabasındaki Çubukkrakerus ordusu B kasaba-

sındaki Çokomeluslara saldırmak için saatte 8 km 

hız ile yürüyüşe geçmiştir. Çokomeluslardan bir 

gözcü ise aynı anda düşman birliğine doğru at ile 

saatte 40 km hız ile yola çıkmıştır. 

Gözcü düşman ile her karşılaştığında bilgi vermek 

için geri dönüp daha sonra tekrar bilgi toplamak 

için aynı şekilde yola çıkmıştır ve bu Çubukrakerus 

ordusu B kasabasının 400 metre yakınına gelene 

kadar böyle devam etmiştir.

İki kasaba arası 60 km ise gözcü görevi bitene 

kadar toplam kaç km boyunca at sürmüştür?

12.

16.

x (Saat)

y (Yakıt)

O

56

24

4 x (Saat)

y (Yol)

O

300

3

Yukarıdaki grafiklerde bir aracın saate göre ya-

kıt tüketimi ve aldığı yol miktarı verilmiştir. 

Bu aracı kullanacak kişi hızını %10 düşürerek 

ekonomik modda kullanırsa %25 yakıt tasarufu 

yapabileceğini hesaplıyor.

Buna göre bu kişi 56 litre yakıt ile aracı ekono-

mik modda kullanırsa, grafikte verilen hız ile kul-

landığında gideceği mesafeden kaç km fazla gi-

debilir? 

A) 100     B)120     C) 130    D) 140    E) 150
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