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Bir yıl mart ayında cuma günü gece ve gündüz süre-

leri eşit oluyor. Sonra her gün gündüz süresi 2 dakika 

artıyor.

Buna göre bu cuma gününden sonra ilk defa hangi 

gün gece ile gündüz süresi arasında 1 saat fark olur? 

A) Cuma                   B) Cumartesi               C) Pazar

D) Pazartesi                   E) Çarşamba

Bir balıkçının sattığı balıkların %25 i bayatladığı için 

kedilere veriliyor.

Buna göre balıkçı kalan balıkların alış fiyatını kaçta

kaçı kadar arttırırsa ne zarar ne kar eder? 
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Her seferinde önce 19 adım ileri sonra 21 adım geri

giden bir kişi 380 adım attıktan sonra başladığı nok-

tadan kaç adım uzaklaşmış olur?

A) 0          B) 38          C) 180         D) 20          D) 90

Bir kampta bulunan 60 izciye 75 gün yetecek erzak 

vardır.

9 gün sonra kamptan kaç izci ayrılırsa kalan erzak 

kalan izcilere 99 gün yeter?

A) 18         B) 20         C) 22         D) 24          D) 26

1976 ve 1965 yıllarında doğan iki matematikçi 

tanışma esnasında birbirlerine yaşlarının tamkare 

olduğunu söylemişlerdir.

Bu matematikçilerin tanıştığı yılın rakamları toplamı 

kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 D) 7

Bir işi Taner x saatte  Özlem y saatte yapıyorlar.  İkisi 

beraber bu işi 20 saatte bitiriyorsalar x < y olmak üze-

re y aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 30          B) 32        C) 36            D) 40           E) 44

Bir kümeste bulunan 3 çeşit hayvandan 11 i dışın-

dakilerin tümü tavuk, 12 si dışındakilerden tümü kaz, 

13 ü dışındakilerden tümü ördektir. Buna göre bu 

kümeste kaç tane ördek vardır?

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

Soru Karya Sarp Alara

1 d b e

2 a d c

3 c a b

4 e c d

5 b e a

Tablodaki tek doğru cevap Karya nın 1. soruya verdiği 

cevap ise 4. sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) a           B) b           C) c           D) d           E) e

Yandaki tabloda her 

sorunun cevabının 

farklı şıkta olduğu 5 

soruya, 3 öğrencinin 

verdiği cevaplar ve-

rilmiştir.

Testin 

Çözümü

8.

Test 5 - Zor Seviye

Problemler
matematikchi.net



9. 13.

10. 14.

11. 15.

12. 16.

Daha fazla test ve konu anlatımı için         matematikchi.net
E   C   B   E D   C   E   D

Günlük yediği ot miktarı sabit olan bir kuzu bir kazığa 

10 metre uzunluğundaki bir iple bağlandığında kuzu-

nun yetişebildiği otlar ona 4 gün yetiyor. Kuzunun ye-

tişebildiği otları 36 gün yetebilmesi için ipin boyunun 

yüzde kaç uzatılması gerekir?

A) 100       B) 120       C) 150        D) 180       E) 200

Bir nehirde sabit hızla 210 km lik yolu 5 saatte gidip 

akıntının etkisiyle 7 sattte dönen teknenin saatteki 

hızı kaç km dir?

A) 28         B) 30        C) 32         D) 34          E) 36

Tartısı %20 eksik tartan bir peynirci ürünlerini %40 kar 

ile sattığını düşünüyor.

Peynircinin gerçek kar yüzdesi kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16          D) 18

Murat okuldan eve giderken yolun çeyreğine geldi-

ğinde tarih kitabını okulda unuttuğunu fark ediyor. 

Yoluna devam ederse evine varacağı süre geri 

dönüp kitabı alıp tekrar evine varana kadar geçen 

süreden 10 dakika daha kısadır. 

Buna göre, okuldan eve dönüş süresi, kaç

dakikadır?

A) 36          B) 30          C) 24           D) 20          E)  18 

Bir ev sahibi yapacağı parti için aldığı aynı özellik-

lerde 7 meşaleden 3 ünü ön rüzgarlı bahçede 2 sini 

arka bahçede yakacaktır. Ön bahçede bir meşale 

250 dakika dayanırken arka bahçede 300 dakika da-

yanmaktadır. 

Buna göre bu 7 meşalenin yerini istediği kadar de-

ğiştirebilen bu ev sahibi bahçede yanan 5 meşaleyi 

en uzun kaç dakika yanık tutabilir?

A) 280      B) 325      C) 350      D) 360     E)375

İki ada arasında her saat başında 24 saat bo-

yunca karşılıklı feribot seferleri yapılmaktadır.

Her sefer 5 saat sürdüğüne göre bu seferi yapan fe-

ribottaki bir kişi sefer sırasında güvertede otururken 

karşı adadan gelmekte olan kaç feribot sayar. 

(Limandan kalkarken ve yanaşırken görülen feribot-

lar hariç)

A) 6            B) 7          C) 8           D) 9           E) 10 

Satış fiyatından %20 indirim yapmasına rağmen %20 

kar eden bir kişi bu malı indirimsiz fiyat ile satarken

% kaç kar ediyordu?

A) 25 B) 40 C) 50 D) 60 D) 80

Bir tren 36 km/sa hız ile 100 metre uzunluğunda bir 

tünelden 20 saniyede geçiyor.

Daha sonra kendisine bakan bir çocuğun yanından kaç 

saniyede geçer?

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