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1. Daire biçimindeki bir makina parçasının çeperine vidalar takılmıştır. Vidalar 1’den başlayan ardışık sayı-
larla (1, 2, 3, . . . N) numaralanmıştır. Vidalar, yan yana iki vida arasındaki mesafe eşit olacak şekilde ve 
numara sırasıyla dizilidir. 13 numaralı vida ile 32 numaralı vidanın, dairenin merkezine göre karşıt uçlarda 
konumlandığı görülmüştür. Makina parçasının üzerinde kaç tane vida vardır (Diğer bir ifadeyle, N değeri 
nedir)?

A) 19                          B) 26                          C) 38                          D) 40                          E) 45

ÇÖZÜM

13 numaralı vidadan 32 numaralı vidaya gidene kadar arada son vida hariç 19 vida geçilmiştir. O zaman 32’den 13’e gidene 
kadar da 18 vida geçilmelidir. Son kısmı iki parçaya ayıralım. (32’den 1’e giderkenki vida sayısı) + (1’den 13’e giderkenki vida 
sayısı) = 19 olmalıdır. Sağdaki toplamda 1’den 12 ye kadar numaralandırılmış vidalar içerilir, o zaman geriye 7 vida kalır. 
Bunlar da 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 numaralılar olur. O zaman N = 38’dir. 

Doğru Cevap C

2. Öğrenci konseyinde 200 öğrencinin katıldığı bir oylama yapılmıştır. Önerge lehinde oy kullanmış olanla-
rın dörtte biri aleyhte oy kullanmış olsaydı, önerge yine de kabul edilecekti. Oysa lehte oy kullananların 
üçte biri aleyhte oy kullanmış olsaydı, önerge reddedilecekti. Önerge lehinde en az kaç oy kullanılmış 
olabilir? (Çekimser oy yoktur.)

A) 134                          B) 143                          C) 145                          D) 149                          E) 150

ÇÖZÜM

Önerge lehine oy kullananların sayısına X diyelim. Eğer önerge lehine kullananların 1
4

’ü aleyhte oy kullansaydı geriye  
3x
4  lehte oy kullanan kalır. Önerge hala kabul edilebildiğine göre oyların yarısından fazlası lehte olmalıdır. Bu durumda 

3X > 400  denklemi elde edilir. Lehte oy kullananların 1
3 ’ü aleyhte oy kullansaydı ise önerge reddedilecekti, o zaman  

2X < 300  denklemi de sağlanmalıdır.  Bize X’in minimum değeri soruluyor. Bu iki denklemi de sağlayan en küçük X tm 

sayısı 134’tür. 

Doğru Cevap A
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3. Ali, Mete, Ozan ve Bora dört yüzücüdür. Her biri ayrı stilde (serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek) 
yüzmektedir. Onları izleyen biri şu ifadeleri kullanmaktadır: 

• Bora kurbağalama yüzmez.
• Ozan serbest yüzmez.
• Bora serbest yüzer.
• Mete kurbağalama yüzer.
• Ali sırtüstü yüzmez.
• Ozan kurbağalama yüzmez.

Bu ifadelerden tam olarak bir tanesi doğru olduğuna göre, yüzücülerin stillerini bulunuz.

A) Ali: sırtüstü, Ozan: serbest, Bora: kurbağalama, Mete: kelebek

B) Ali: serbest, Ozan: sırtüstü, Bora: kurbağalama, Mete: kelebek

C) Ali: kelebek, Ozan: serbest, Bora: kurbağalama, Mete: sırtüstü

D) Ali: sırtüstü, Ozan: kurbağalama, Bora: serbest, Mete: kelebek

E) Ali: sırtüstü, Ozan: serbest, Bora: kelebek, Mete: kurbağalama

ÇÖZÜM

Eğer Bora serbest yüzer ifadesi doğru olsaydı o zaman Bora kurbağalama yüzmez ifadesi de doğru olurdu, ama 
bize metinde tam olarak bir ifade doğru denmiş. O zaman Bora serbest yüzmez. İlk ve son ifadelere bakarsak ise 
ifadedekilerden birinin kesinlikle kurbağalama yüzmeli olduğu sonucuna ulaşırız. Eğer Ozan kurbağalama yüzmez 
ifadesi yanlış olsaydı Ozan serbest yüzmez ifadesi doğru olacaktı. O zaman ilk ifadeyle beraber ikinci ifade de doğru 
olmak durumunda kalacaktı. O zaman Son ifade doğru kalanlar yanlış olmalıdır. Ardından doğruluk yanlışlığı bilinen 
ifadeleri incelediğimizde cevap A seçeneğindeki gibi bulunur. 

Doğru Cevap A

4. İki oyunculu bir oyun oynanıyor. Başlangıçta, masanın üzerine p adet taş konuluyor. Bir oyuncu, bir ham-
lede, en az 1 en çok m adet taşı masadan alıyor. Oyuncular hamlelerini sıra ile yapıyorlar. Bu oyun hak-
kında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Masadan son taşı alanın kazandığı kabul edilirse, birinci oyuncunun daima kazanma yolu vardır.

B) Masadan son taşı alanın kazandığı kabul edilirse, birinci oyuncunun daima kazanma yolu ancak p ile m  
 sayıları aralarında asal ise vardır.

C) Masadan son taşı alanın kaybettiği kabul edilirse, ikinci oyuncunun daima kazanma yolu vardır.

D) Kazanma kuralı ne olursa olsun, p ile m verilmeden sonuç bilinemez.

E) Oyunun oynanabilmesi için p > m olmalıdır.
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ÇÖZÜM

Tek tek şıkları yanlışlayalım:

• A seçeneğindeki oyunda m sayısı eğer 1’e eşitse p çiftse ikinci oyuncu, tekse ilk oyuncu kazanır. O zaman A’daki ifade 
yanlıştır.

• B seçeneğindeki oyunda m ve p nin birbirine eşit ve 1’den büyük sayılar olduğunu düşünelim. İlk oyuncu ilk hamlede 
tüm taşları alır ve daima kazanır. Ayrıca m ve p aralarında asal olmadıkları için B seçeneği de yanlış olur. 

• C seçeneğindeki oyunda m sayısı eğer 1’e eşitse p çiftse ilk oyuncu, tekse ikinci oyuncu kazanır. O zaman C’deki ifade 
yanlıştır.

• E seçeneği ise yanlıştır, m ve p eşit olsa da oyun oynanabilir.

Yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi m ve p’nin durumuna göre kazanan değişiyor, o zaman kazanma kuralı m ve p ‘den 
bağımsız değildir, bu durumda D seçeneği doğru seçenek olur.

Doğru Cevap D

5. Bir çiftlikte, toplam adedi 5 olan, üç tip pamuk toplama makinası kullanılmaktadır. Bunlara, gücü çok 
olandan az olana doğru, A, B ve C tipleri diyelim. Makinaların gücü, birbirine kıyasla şu şekilde ifade 
ediliyor:

• 2 adet A tipi makina, 3 adet B tipi makina artı bir C tipi makinaya denktir.
• 5 adet B tipi makina, 3 adet A tipi makina artı 2 adet C tipi makinaya denktir. 

 
Bir haftada toplanan pamuk 62 tondur. Her bir makinanın üretimi ton birimli tamsayı olarak kabul edile-
cektir. Her bir tipte kaç tane makina olduğunu bulunuz.

A) A:1, B:2, C:2                     B) A:2, B:1, C:2                     C) A:2, B:2, C:1                     D) A:3, B:1, C:1                     E) A:1, B:1, C:3

ÇÖZÜM

A, B, C makinelerinin güçlerine sırasıyla a, b, c diyelim. İlk ifadedeki denklemi 2 ile genişlettiğimizde 4a = 6b + 2c   denklemi 
elde edilir. İkinci ifadeden ise 5b = 3a + 2c  denklemi elde edilir. İki denklemi ortak çözersek 11b = 7a = 77c  ifadesi elde edilir. 
O zaman k bir tamsayı olmak üzere A, B, C’nin güçleri sırasıyla 11k, 7k, k olarak ifade edilebilir. Eğer k = 2 dersek 2’şer A ve 
C tipi, 1 tane de B tipi makine alırsa toplamda 62 ton pamuk toplanmış olur. O zaman B seçeneği doğru cevaptır. 

Doğru Cevap B

[6-8] soruları için açıklama

Sıralı ikililerden oluşmuş kümeler düşünelim. Bunlara ilinti diyeceğiz. Örnek olarak, R ve S şu şekilde tanımlanmış iki ilinti olsun:

R = {(a, b), (a, c), (c, b)}, S = {(a, d), (b, b), (b, a), (e, f)}. İkilileri oluşturan elemanları kapsayan bir E evrensel kümesinin 
bulunduğunu var sayaca ğız. Bu örnekte, E = {a, b, c, d, e, f, g} olabilir.

İki ilinti arasında tanımlanan ⊙ işlemi, birinci ilintinin bütün ikilileriyle ikinci ilintinin bütün ikililerini karşılaştırmakta, 
birinciden gelen ikilinin ikinci elemanıyla, ikinciden gelen ikilinin birinci elemanı eşitse, birincinin birinci elemanı ve ikincinin 
ikinci elemanından yeni bir ikili oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşturulan tüm ikililer sonuç ilintisini meydana getirmektedir. 
Örneğin, yukarıda verilen R ve S için, R ⊙ S = {(a, b), (a, a), (c, b), (c, a)}.
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6. A = {(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)} ve A⊙B = {(1, 2), (2, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (4, 2), (4, 3)} olduğuna göte 
olabilecek en küçük B ilintisi nedir? (“En küçük” ilintideki ikililerin sayısının, istenen koşulu sağlamak 
kaydıyla, en az olması anlamındadır.)

A) {(1, 2), (1, 3), (4, 4)}

B) {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}

C) {(1, 2), (2, 2), (2, 3)}

D) {(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3)}

E) {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 3)}

ÇÖZÜM

A’dan gelen (1, 1) ile B’den öyle bir ikili işleme girmeli ki (1, 2) çıksın. O yüzden B’de (1, 2) olmalıdır. Aynı şekilde A’daki (2, 
1) ile B’den sadece (1, 3) işleme girerse sonda (2, 3) oluşur. O zaman B’de (1, 3) de olmalıdır. Sonuç ilintisinde (3, 3) varsa 
sadece A’daki (3, 2) ile B’den (2, 3)’ün işleme girmesiyle oluşur. B’de başka bir ikiliye ihtiyaç yoktur. O zaman cevap B olur. 

Doğru Cevap B

7. Aşağıdakilerden hangisi için A ⊙ A = {(3, 3), (3, 4), (4, 4), (5, 1)} sağlanır?

A) A = {(2, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 2), (6, 1)}

B) A = {(3, 3), (3, 4), (4, 4), (5, 2), (6, 1)}

C) A = {(2, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 4), (4, 2)}

D) A = {(2, 1), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)}

E) A = {(3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4), (5, 4)}

Soru İptal

8. Verilen bir A ilintisi için ∼A, ilintisindeki bütün ikililerin birinci ve ikinci elemanlarının yer değiştirmesiyle 
oluşan ikililerden oluşan ilintiyi göstersin. Yukarıdaki R örneği için,

        ∼R = {(b, a), (c, a), (b, c)}
 
       Herhangi A ve B ilintileri ele alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) ∼(A ⊙ B) = ∼B ⊙ ∼A

B) A⊙∼A = ∼A ⊙ A

C) A ⊙ (A⊙ ∼A) = A

D) ∼(A ⊙ B) = ∼A⊙ ∼B

E) (∼A) ⊙ B = B ⊙ (∼A)
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ÇÖZÜM

(a, b) ile (b, c) işleme sokulunca (a, c) çıkar. İlk ikili A’dan ikinci ikili B’den gelsin. Eğer (c, b) ile (b, a) işleme girerse ise (c, a) 
çıkar. Yani ∼B ⊙∼A= ∼(A ⊙ B) olur. Cevap A’dır. 

Doğru Cevap A

[9-11] soruları için açıklama

Bir sıralama çizeneği düşey çizgiler halinde çizilen yaşam çizgilerinden ve iki yaşam çizgisi arasında yatay olarak çizilen oklardan 
oluşmaktadır. Bir ok bir yaşam çizgisinden diğerine bir mesaj gönderildiğini belirtmektedir. Bir yaşam çizgisi üzerinde, içi dolu 
küçük daireler ile gösterilen olaylar, yukarıdan aşağıya doğru sıra ile meydana gelmektedir. Bir mesajın gönderilmesi ve 
alınması da yaşam çizgileri üzerinde gösterilen olaylardır. Bir mesajın gönderilme olayının aynı mesajın alınmasından önce 
gelmesi gerektiği açıktır. İki farklı yaşam çizgisi üzerindeki olayların birbirine göre önceliğini belirleyen başka bir kural yoktur.

Örneğin, verilen sıralama çizeneğinde a1 ve b3 olaylarının birbirine göre sırası belirlenmemiştir. Öte yandan, a3 olayının 
b2’den sonra gelmesi gerektiği bellidir, ancak a3 b3’ten önce veya sonra gelebilir.

9. Aşağıda verilen olay akışlarından hangisi yukarıdaki çizenek ile uyumlu değildir?

A) b1, a1, b2, b3, a2, a3 B) a1, b1, b2, a2, a3, b3    C) a1, b1, b2, a2, b3, a3

D) a1, b1, a2, a3, b2, b3 E) b1, b2, b3, a1, a2, a3

ÇÖZÜM

Çizeneğe göre b2, a2’den önce gelmelidir. Fakat D seçeneğinde b2 daha sonra gelmiş. Bu çelişkiden dolayı cevap D 
olmalıdır. 

Doğru Cevap A

[10-11] soruları için açıklama

Takip eden iki soru için aşağıda gösterilen sıralama çizeneğini dikkate alınız.

10. Aşağıda verilen ikili olay önceliklerinden hangisi verilen çizenek ile uyumludur?

A) b2 — a1 (b2 a1’den önce gelir) B) a3 — c1       C) b3 — a3

D) c2 — a2  E) a4 — c2
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ÇÖZÜM

Olay önceliklerini tek tek inceleyelim:

• A seçeneğinde b2’den sonra a1 gelmesi gerektiği belirtilmiş, fakat b2 a2’den sonra a1 de a2’den önce gelmesi gerekli 
olduğundan A’daki ifade yanlıştır.

• B seçeneği de yanlıştır çünkü a3, c2’den sonra, c1 de c2’den önce gelmelidir.

• b3, a4’ten dolayısıyla da a3’ten sonra gelmelidir. O zaman C seçeneği de yanlış olur. 

• c2, a3’ten önce gelmelidir, o zaman a4, c2’den sonra gelmelidir. E seçeneği de yanlıştır.

• D seçeneği herhangi bir çelişki oluşturmamaktadır, o zaman doğru seçenek D seçeneği olur.

Doğru Cevap D

11. Aşağıda verilen olay önceliklerinden hangisi verilen çizeneğe göre zorunludur?

A) b2 — a1                          B) a3 — c3                          C) a1 — c2                          D) c2 — b3                          E) b2 — a3

ÇÖZÜM

Doğru cevap D seçeneği olmalıdır çünkü c2, a3’ten, a3, a4’ten, a4 ise b3 ten önce gelmelidir. O zaman c2 de b3’ten 
önce gelmelidir. 

Doğru Cevap D

[12-16] soruları için açıklama

Aşağıda üç adet karşılıklı özyinelemeli yapının sözdizim kuralları verilmiştir. Bu tanımlarda yer alan Ai, Bj , Ck ve • gibi 
semboller tanımlanan yapıların sözdizimlerinde yer almaktadırlar, fazla ya da eksik kullanılamazlar. T pozitif tamsayıları 
ifade etmektedir. Bu tanımlara uygun olarak oluşturulan ifadeleri aşağıdaki sorularda X1, X2 ve X3 nesneleri olarak 
adlandıracağız.
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X1, X2 ve X3 nesneleri üzerinde aşağıdaki fonksiyonlar tanımlanmaktadır. Fonksiyonların parametrelerinin türleri 
parametreden sonra | ile belirtilmiştir ve T pozitif tamsayıları ifade etmektedir. Bu fonksiyon tanımlarında f1, f2, f3, g1, g2, 
g3, h1, h2, h3, fonksiyon adlarını, px1 ve px′ 1 X1 nesnelerini, px2 ve px′ 2 X2 nesnelerini, px3 ve px′ 3 X3 nesnelerini, n, n1 ve 
n2, ise pozitif tamsayıları göstermektedir. f1 ve g1 fonksiyonları X1 nesnelerini, f2 ve g2 fonksiyonları X2 nesnelerini, f3 ve g3 
fonksiyonları X3 nesnelerini parametre olarak alıp (pozitif veya negatif) tamsayılar üretirken, h1, h2 ve h3 fonksiyonları ise 
iki adet pozitif tamsayıyı parametre olarak alıp, birincisi X1 nesnelerini, ikincisi X2 nesnelerini, üçüncüsü de X3 nesnelerini 
oluşturmaktadır.

Tüm fonksiyonlar yukardan aşağıya doğru işleme alınmaktadır.



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

8

12. f1(A3 • C2 • B2 • B1 • A1 • A2 • B3 • C3 • C1 • A0 • 0) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) −666                          B) −541                          C) −358                          D) −243                          E) −161

ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz f fonksiyonları toplama A1 için -1, A2 için -2, A3 için -3, B1  için -10, B2 için -20, B3 için -30, C1 için -100,  C2 
için -200, C3  için -300 ekler. O zaman bize kalan sadece yapıda verilen ifadeler için bu sayıları yazıp toplamak. Bu işlem 
yapılırsa toplam -666 olarak bulunur.

Doğru Cevap A

13. g1(A3 • C2 • B2 • B1 • A1 • A2 • B3 • C3 • C1 • A0 • 0) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) −666                          B) −541                          C) −358                          D) −243                          E) −161

ÇÖZÜM

İfadeyi g fonksiyonuna göre açarsak (3 – 200 + 20 – 10 + 1 – 2 + 30 – 300 + 100) ifadesi gelir. Bu ifadenin sonucu 
da -358 olur. 

Doğru Cevap C

14. f1(h1(5, 0)) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) −666                          B) −541                          C) −358                          D) −243                          E) −161

ÇÖZÜM

Verilen h1 (5,0) fonksiyonu işersek A1 οA2 οB3 οC2 οB1 οA0 ο0 ifadesi çıkar. Bu ifadeyi de 12.sorudaki yöntemle f’e sokarsak 
-243 bulunur.  

Doğru Cevap D

15. g1(h1(5, 0)) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) −666                          B) −541                          C) −358                          D) −243                          E) −161

ÇÖZÜM

Verilen h1 (5,0) fonksiyonu işersek A1 οA2 οB3 οC2 οB1 οA0 ο0 ifadesi çıkar. Bunu da 13.sorudaki yöntemle g’ye sokarsak 
(1 – 2 + 30 – 200 + 10) ifadesi çıkar. Buradan da -161 elde edilir.  

Doğru Cevap E
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16. f3(h3(3, f2(h2(2, f1(h1(1, 0)))))) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) −666                          B) −541                          C) −358                          D) −243                          E) −161

ÇÖZÜM

Verilen ifadeyi tek tek işleyelim:

Cevap B olur. 

Doğru Cevap B

17. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} kümesinin ardışık sayılar içermeyen kaç farklı altkümesi vardır?

A) 33                          B) 34                          C) 38                          D) 49                          E) 55

ÇÖZÜM

Bir F fonksiyonu tanımlayalım. F(x), x’ten küçük eşit pozitif tam sayılar kümesinin ardışık sayı içermeyen alt küme sayısını 
versin. O zaman cevap F(8) olmalıdır. Peki F(x) neye eşit olur?

F(x) i hesaplarken eğer x sayısını alt kümeye katarsak diğer aldığımız sayılar x-2’den küçük eşit olmalı –F(x-2)–, eğer x 
i alt kümeye almazsak kalan alt küme elemanları x-1’den küçük eşit olmalıdır –F(x-1)–. O zaman F(x) = F(x - 1) + F(x - 2) 
olur. F(1) = 2, F(2) = 3 (boş kümeyi unutmayın!) olduğuna göre F(8) de 55 olur.

Doğru Cevap E

18. 4 adet rakamdan oluşan ve içinde çift sayıda 0 bulunan kaç farklı şifre oluşturulabilir?

A) 6042                          B) 6189                          C) 6816                          D) 7048                          E) 8101
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ÇÖZÜM

Şifrede geçen 0 sayısına göre ayrı ayrı çözelim. 

• 0 sayısı 0 olursa:

 Her rakam için 9 seçenek vardır (1 … 9), o zaman toplam 94=6561 durum olur.

• 0 sayısı 2 olursa:

0 olmayan her rakam için 9 seçenek vardır (1 … 9), o zaman toplam 9^2 farklı şekilde onları seçeriz. Sonra bu seçilen 
sayıları da C(4, 2) şekilde 4 rakamlık şifrenin iki konumunu seçip buralara sırasıyla seçtiğimiz rakamları, kalan 2 boşluğa 
da 0 koyarız. Toplam durum sayısı C(4, 2)×92=486 olur. 

 0 sayısı 4 olursa:

Tek durum vardır, o da 0000 durumudur. 

Hepsini toplarsak ise 6561 + 486 + 1 = 7048 olur.

Doğru Cevap D

19. (x+y+z)100 ifadesi açıldığında, herbir xi yj zk (i+j+k = 100) şeklindeki ortak terimlerin toplandığı varsayılırsa, 
toplam kaç farklı terim elde edilir?

A) 5025                          B) 5151                          C) 5216                          D) 5218                          E) 5316

ÇÖZÜM

Soruda bize (i + j + k) = 100 denklemini sağlayan ve i, j, k sayılarının negatif olmayan tamsayılar olduğu kaç farklı çözüm 
vardır diye sorulmuş. Bu da C(102, 2) = 5151’e eşittir. 

Doğru Cevap B

20. 1529 ve 14038 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1                          B) 3                          C) 7                          D) 9                          E) 11

ÇÖZÜM

Eğer x ve y > 0 ise OBEB(x, y) = OBEB(y’nin x ile bölümünden kalan, x) olduğunu hatırlayın. O zaman adım adım ilerleyelim. 

• OBEB(1529, 14038) = OBEB(277, 1529)

• OBEB(277, 1529) = OBEB(144, 277)

• OBEB(144, 277) = OBEB(133, 144)

• OBEB(133, 144) = OBEB(11, 133)

• OBEB(11, 133) = OBEB(1, 11) = 1

O zaman cevap 1’dir, yani 1529 ile 14038 aralarında asaldır. 

Doğru Cevap A
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21. 2x ≡ 7 (mod 17) lineer denklik denkleminde x aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 10                          B) 28                          C) −28                          D) −4                          E) −5

ÇÖZÜM

Soruda bize 2x ≡7 (mod 17) denklemi verilmiş. Sağ tarafa 17 eklersek 2x ≡24 (mod 17) denklemi elde edilir. Buradan da x=12 
(mod 17) denklemine geçilir. O zaman herhangi bir k tam sayısı için x = 12 + 17k şeklinde ifade edilebilir. k’ya -1 verirsek -5 
elde ederiz. O zaman -5 x’in çözüm kümesinden bir elemandır.  

Doğru Cevap E

22. x +( (1
x ifadesi açıldığında xk (k, −100 ile 100 arasında bir çift tamsayıdır) teriminin sabit çarpanı aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) 100,( (100 + 2k
2C

B) 100,( (100 - k
2C

C) 100,( (100 + k
3C

D) 100,( (100 - k
3C

E) 99,( (100  - k
3C

ÇÖZÜM

Binom açılımından ifadenin tüm terimleri 0 ≤ i ≤ 100 ve i bir tam sayı olmak üzere xi ×C(100,i) x ( 1
x )

j 
şeklinde 

ifade edilebilir. İfadeyi sadeleştirirsek terim xi-j× C (100,i) olur. i-j = k ve i+j = 100 olduğundan i = 100 + k
2

  olur.  

 100,( (100 + k
2C  = 100,( (100 - k

2C  olduğundan cevap B seçeneği olur.

 Doğru Cevap B

23. m adet birbirinin aynı kalemi n adet farklı kalem kutularına (m ≥ n) her bir kutu boş kalmayacak şekilde 
kaç farklı şekilde dağıtabiliriz?

A) C(m, n)                     B) C(m, n − 1)                     C) C(m − 1, n)                     D) C(m − 1, n − 1)                     E) C(m, m mod n)

ÇÖZÜM

 
Haydi i.kalem kutusundaki kalem sayısını ai ifade etsin. O zaman her ai pozitif bir tam sayı olmak üzere  
a1+a2+a3+.....+ an-1+ an=m denkleminin çözüm kümesi sayısı bize cevabı verir. Eğer en sonda her kalem kutuya 1’er kalem 
daha koymak için n kalemi ayırırsak denklem b1+b2+b3+.....+ bn-1+ bn=m-n haline gelir ve artık sayılar 0 dan büyük eşit tam 
sayılar olmalıdır(bi+1=ai). Bu da bilinen bir probleme dönüşür ve cevap C(m-n+n-1,n-1)=C(m-1,n-1)olur.

Doğru Cevap D
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24. Bir programcı çalışması gereken toplam 15 saati, günde en az 2 saat çalışmayı sağlayacak şekilde, toplam 
5 güne dağıtmak istiyor. Programcının zamanını birer saatlik birimlerin katları ile dağıtabildiğini varsayar-
sak, kaç farklı dağıtım yapılabilir?

A) C(10, 5)                          B) C(12, 4)                          C) C(15, 4)                          D) C(14, 4)                          E) C(9, 4)

ÇÖZÜM

Eğer i.günde programcının ai  saat çalıştığını varsayalım.

O zaman bizden istenen a
1
 + a

2
 + a

3
 + a

4
 + a

5
 = 15 denkleminin her ai'nin 2’den büyük eşit olduğu çözümler sayısıdır. 

Eğer bi = ai -2  dersek, cevap b
1
 + b

2
 + b

3
 + b

4
 + b

5
 = 5 denkleminin her bi’nin 0’dan büyük eşit tam sayı olduğu çözüm 

kümesinin eleman sayısı olur. Bu da C (5 + 4,4)’e denk olur. 

Doğru Cevap E

25. Bir tiyatro salonunda 10 adet yan yana dizilmiş koltuk olup bunlardan 7 tanesinin dolu olduğu bilinmek-
tedir. Buna göre yan yana iki adet boş koltuk bulunma olasılığı nedir?

A) 9
15

B) 8
15

C) 9
14

D) 11
15

E) 11
14

ÇÖZÜM

Tüm durumlar C(10,7) olarak bulunur. Bizden istenen durumların dışında kalan durum sayısını hesaplayalım. Bu durumlar 
da hiçbir ardışık 2 koltuğun beraber boş olmadığı durum sayısına denktir. 7 boş koltuğu yan yana düşünün. Bu koltukların 
aralarında 8 tane boşluk bulunur.

([|d|d|d|d|d|d|d|]), d’lerin dolu koltukları temsil ettiğini düşünün, eğer biz bu |’lerin 3 tanesini seçersek, bunların yerine b 
yazarsak, sonra da kalan tüm |’leri kaldırırsak geriye kalan durumlar, tam da soruda istenen durumların tümleyeni olan 
durumlar kümesine denk gelecek. O zaman soruda istenen durum sayısı C(10,7)-C(8,3)= 64 olur. Olasılık ise 

  64
120

  =  8
15  olur.

Doğru Cevap B

26. 8 × 8’lik bir satranç tahtasında, aynı satır veya aynı sütün üzerinde olmayan iki kare, kaç farklı şekilde 
seçilebilir?

A) 32 X 49

B) 64 X 63
2

C) 64 X 52
2

D) 1508

E) 1982
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ÇÖZÜM

64 farklı şekilde ilk kareyi seçtiğimizi düşünün. Kalan kare için seçebileceğimiz 49 kare vardır, çünkü seçebileceğimiz 7 
farklı satır, 7 farklı sütun vardır (7x7=49). O zaman bu kareleri sıralı şekilde 49 x 64 farklı şekilde seçebiliriz. Ama soruda 
bu kareleri sıralı seçmemiz istenmemiş, yani ilk kare ya da ikinci kare yok, sadece seçilen kareler var. O zaman kareleri 
seçmenin kendi içindeki sıralaması aynı durumları temsil ettiği için cevabı 2!’e bölmeliyiz. 

Doğru Cevap A

[27-31] soruları için açıklama

Özel bir masa oyununuz var. Bu oyunda kasanın sınırsız parası var, 3 adet sanal oyuncumuz Ali, Batu ve Can ise oyuna 
0 TL para ile başlıyor. Oyun hamlelerini hep kasa yapıyor. Kasa oyuna tablonun dışında başlıyor ve zar atıyor. Attığı zar 
kadar ilerleyerek o kutudan itibaren kutudaki komutları yapmaya başlıyor. Bir kutudaki komutu yaptıktan sonra bir sonraki 
kutuya gidip devam ediyor. Eğer kutuda bir “git” komutu varsa belirtilen numaralı kutuya gidip oradaki komutu yapıyor 
ve devam ediyor. Kasa “DUR” komutunu görmediği sürece sırayla komutları yapmaya devam ediyor. “DUR” komutunda 
durup yeniden zar atıyor. Masanın üzerinde kart destesi için bir yer var. Oyundaki komut bunu belirttiği takdirde boş bir 
kart üzerine bir komut yazılıp destenin en üstüne konulabiliyor. Yine komuta göre destenin sadece en üstündeki kart 
çekilip işlenebiliyor.

Kasa oyuna her zaman dışarıdan (0. kutu) zar atarak başlar ve komutları DUR komutu gelene kadar yerine getirir. Oyuncuların 
başlangıçta hiç parası yoktur. Destede hiç kart yoktur. Aşağıdaki 5 soruya bu başlangıç varsayımıyla yanıt veriniz.
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27. Kasa 1 atarsa durduğunda Ali, Batu ve Can’ın paraları ne olur?

A) Ali 10, Batu 40, Can 30 TL

B) Ali 10, Batu 30, Can 40 TL

C) Ali 30, Batu 40, Can 10 TL

D) Ali 40, Batu 30, Can 10 TL

E) Ali 40, Batu 10, Can 30 TL

ÇÖZÜM

Numara Ali Batu Can Deste
1 0 TL 0 TL 0 TL -
9 30 TL 10 TL 40 TL -
13 40 TL 10 TL 30 TL -
15 40 TL 30 TL 10 TL -

Dikkat ederseniz işlemler paraları azalan sıraya sokar. Cevap D seçeneği olur.

Doğru Cevap D

28. Kasa 2 atarsa durduğunda Ali ve Batu’nun paraları ne olur?

A) Ali 11, Batu 5 TL

B) Ali 12, Batu 5 TL

C) Ali 13, Batu 6 TL

D) Ali 12, Batu 6 TL

E) Ali 11, Batu 6 TL

ÇÖZÜM

İlk başta Batu’ya 90 TL verilir. Ardından Batu’nun parası 7 TL’den fazla olduğu sürece ondan 7 TL alınıp Ali’ye her 
defasında 1 TL verilir. Yani 90=7 × x+y ifadesindeki x ve y negatif olmayan bir tam sayı olacak şekilde en büyük x değeri 
Ali’nin parasını, bu x’e karşılık gelen y değeri ise Batu’nun son parasını ifade eder. Sonra da x sayısı 12, y sayısı ise 6 olarak 
bulunur. Cevap D olur.

Doğru Cevap D

29. Kasa 3 atarsa durduğunda Ali’nin parası ne olur?

A) 1 TL                          B) 2 TL                          C) 3 TL                          D) 4 TL                          E) 8 TL

ÇÖZÜM

Ali’nin parasına x, Can’ın parasına y diyelim. Dikkat ederseniz işlemler sırasında ilk başta Batu’ya 7 TL veriliyor. Sonraki her 
işlemde 2x=y  ilişkisi sağlanıyor, x artarken y > 7 olan ilk x’te işlemler bitiyor. Dolayısıyla x’in son değeri 3 olur, Ali 3 TL ile bitirir. 

 
Doğru Cevap C
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30. Kasa 4 atarsa durduğunda Ali’nin parası ne olur?

A) 1 TL                          B) 2 TL                          C) 4 TL                          D) 7 TL                          E) 8 TL

ÇÖZÜM

Bu sefer de 29.sorudaki aynı algoritma uygulanmış, ama bu sefer 2x > 240’ı sağlayan en küçük x soruluyor. Bu x ise 8 
olarak bulunur. Cevap E olur. 

Doğru Cevap E

31. Kasa 5 atarsa durduğunda Batu’nun parası ne olur?

A) 4 TL                          B) 5 TL                          C) 8 TL                          D) 10 TL                          E) 16 TL

ÇÖZÜM

İlk adımları incelerseniz Ali’nin 1 TL’si kalana kadar desteye sırasıyla 57, 45, 45, 45‘e git kartları konur. Destede sonda 
bulunan 45’e git kartları sayısına x diyelim. Ardından gelen algoritmada yapılan işlem ise Batu’ya 2x-1 TL para vermek olur. 
x = 3 olduğundan son durumda Batu’nun 4 TL’si olur. 

Doğru Cevap A

[32-36] soruları için açıklama

Size bir kaplumbağa çizim dili veriliyor. Bu dilde çizimler sanal bir kaplumbağayı hareket ettirerek elde ediliyor. Kurallara 
göre kaplumbağanın yüzü her zaman 8 doğrultudan birisine bakar ve kaplumbağa sadece bu yönlerde ileri doğru bir 
sonraki kesişim noktasına kadar hareket eder. Bu hareket sırasında da geçtiği yolu çizer. Kaplumbağanın hareketlerini 
tanımlayan dil aşağıdaki öğelerden oluşur:

i Kaplumbağanın kendi yönünde ileri doğru, bir sonraki kesişim noktasına kadar gitmesini ve bu yolu çizmesini  
sağlayan komut.

< Kaplumbağanın bulunduğu konumda saat yönünün tersinde (soluna doğru) 45 derece dönmesini sağlayan 
komut.

> Kaplumbağanın bulunduğu konumda saat yönünde (sağına doğru) 45 derece dönmesini sağlayan komut.

[  Kaplumbağanın bulunduğu yön ve konumu anımsamasını sağlar. Bu durum karşılık gelen bir ] komutu için geçerlidir.

]  Kaplumbağanın karşılık gelen [ ifadesinde anımsadığı duruma (yön ve konum) dönmesini sağlar. Kaplumbağa bu  
sırada iz ve çizim üretmez.

n (k ) n bir rakam, k de herhangi bir komut dizisidir. Kaplumbağa bu durumda k komutunu n kez yineler.    
Yinelemelerde bir önceki yinelemenin sonunda kaldığı durumdan hareketine devam eder. Örneğin ‘3(<i)’ satırı ‘<i<i<i’ 
satırı ile aynı işi yapar.
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Yukarıda sağdaki çizim A noktasından başlayan kaplumbağanın ‘i>i3(<)ii<<[i]<i’ komutunu çalıştırmasıyla çizilmiştir ve 
kaplumbağa bu komut sonrasında B durumunda kalır.  

Aşağıdaki soruları bu kaplumbağa dil tanımına göre yanıtlayınız. Kaplumbağa komuta her zaman kuzey (y ekseni artı 
yönünde) yönünde başlar. Kaplumbağa bir çizginin üzerinden birden fazla kez geçebilir ve bu çizilmiş yolu etkilemez.

32. ‘>i2(3(<)i)3(>)i’ komutu kaç numaralı şekli çizer?

A) (1)                          B) (6)                          C) (9)                          D) (10)                          E) (14)

ÇÖZÜM

Şeklimizi çizelim:

• Kaplumbağa önce sağ-üste doğru gider. ( >i )

• Sonra 3 kere sola yönelip 1 birim sola gider. Tekrardan 3 kere sola yönelir ve 1 birim sağ-alta doğru gider( 2(3(<)i) ). Şekil 
şöyle olur:

• En son D’den A’ya doğru gider ve 14. Şekli çizmiş olur.

Doğru Cevap E
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33. ‘i4(i<<i3(<)i<)’ komutu kaç numaralı şekli çizer?

A) (8)                          B) (3)                          C) (11)                          D) (5)                          E) (7)

ÇÖZÜM

Şeklimizi çizelim:

• 1 ileri gider ve 4 kere şu şekli çizdirecek bir komutu(i<<i<<<i<) uygular:

Başlangıçta A noktasında yukarı bakan kaplumbağa, komut dizisi bitiminde A noktasında sağa bakar.

• O zaman 1 ileri gittikten sonra bu işlem 4 kere tekrarlanırsa şekil şöyle olur:

• ( A’dan B’ye gider ve 4 kere belirtilen şekli çizer )

• En son 3 numaralı şekil çizilmiş olur.

Doğru Cevap B

34. ‘8(2(i<))’komutu kaç numaralı şekli çizer?

A) (12)                          B) (10)                          C) (8)                          D) (5)                          E) (13)

ÇÖZÜM

Bu işlem 16(i<) işlemine denktir. Her adımda 45 derece sola döneceğinden ve 1 birim ilerleyeceğinden geniş bir sekizgen 
çizer. Bu sekizgen de 12. şekildir.

 

Doğru Cevap A
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35. ‘8(2([i<]>))’komutu kaç numaralı şekli çizer?

A) (12)                          B) (10)                          C) (8)                          D) (5)                          E) (13)

ÇÖZÜM

Bu işlem 16([i<]>) işlemine denk gelir. Anımsamada eski konuma ve yöne geri döneceğinden bu işlem 16([i]>) işlemiyle 
aynıdır. 16([i]>) işleminde ise her yönüne 1 çizgi çizer ki bu şekil 8. şekildir.

Doğru Cevap C

36. Aşağıdakilerden hangisi (4) numaralı şekli çizer?

A) <<3([4(i>>)]>)

B) <<3([4(i>>)])

C) <<3([4(i>>)]<<)

D) <<3([4(i>>)]>>)

E) <<3([4(i>>)>]>)

ÇÖZÜM

4 numaralı şekil bir karenin 3 yöne çizilmesiyle oluşur. Her kare [4(i>>)] dizisiyle oluşur. Yani ilk gidilen kenar karenin sol 
kenarıdır. O zaman ilk olarak sola bakmak, sonraki her adımda ise 90 derece dağa gitmek gerekir. Dediğim işlem ise 
<<3([4(i>>)]>>) dizisiyle gerçekleşir.

Doğru Cevap D

[37-50] soruları için açıklama

Takip eden sorular standart (ANSI) C çerçevesinde cevaplandırılacaktır. Hiçbir soru hesapta taşma (overflow) kavramına 
dayandırılmamıştır. Gerekli başlık dosyalarının (header files) derleme sırasında katılmış olduğunu varsayınız.

37. Aşağıdaki programın çalışması sonucu çıktı ne olur? 

A) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

B) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

C) 1 2 5 4 9 6 13 8 17 10

D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ÇÖZÜM

Üstteki for döngüsünü incelediğimizde dizideki 0’dan büyük ve çift indisli elemanların değerini bir önceki elemanın 
değerince artırıyor. O zaman işlemler sonunda dizi {1, 2, 5, 4, 9, 6, 13, 8, 17, 10} haline döner. O zaman program C 
seçeneğindeki gibi çıktı oluşturur.  

Doğru Cevap C

38. Aşağıdaki programın çalışması sonucu çıktı ne olur?

A) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

B) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

C) 1 2 5 4 9 6 13 8 17 10

D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÇÖZÜM

Üstteki for döngüsünü incelediğimizde dizideki 0’dan büyük indisli elemanların değerini bir önceki elemanın değerince 
artırıyor, döngüde i değişkeni azalarak döngü ilerlediği için ekleme yapılan değişken daha değişmemiş oluyor. O zaman 
işlemler sonunda dizi {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19} haline döner. O zaman program B seçeneğindeki gibi çıktı oluşturur.  

Doğru Cevap B

39. Aşağıdaki programın çalışması sonucu çıktı ne olur?

A) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

B) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

C) 1 2 5 4 9 6 13 8 17 10

D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

20

ÇÖZÜM

Üstteki for döngüsünü incelediğimizde dizideki 0’dan büyük ve çift indisli elemanların değerini bir önceki elemanın 
değerince artırıyor, çünkü dikkat ederseniz if sadece i tek ise doğru oluyor ve i+1. dizi elemanına işlem yapılıyor. O zaman 
işlemler sonunda dizi {1, 2, 5, 4, 9, 6, 13, 8, 17, 10} haline döner. O zaman program C seçeneğindeki gibi çıktı oluşturur.  

Doğru Cevap C

40. Aşağıdaki programın çalışması sonucu çıktı ne olur?

A) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

B) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

C) 1 2 5 4 9 6 13 8 17 10

D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÇÖZÜM

İlk döngüye bakarsak her elemana solundaki elemanın değeri atanıyor. İlk eleman hariç, ilk eleman hala ilk değerini 
koruyor. O zaman dizi {1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} şeklini alır ve E seçeneğindeki gibi çıktı oluşur. 

Doğru Cevap E

41. Aşağıdaki programın çalışması sonucu çıktı ne olur?

A) 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

B) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

C) 1 2 5 4 9 6 13 8 17 10

D) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ÇÖZÜM

Döngüye dikkatle bakarsanız i+1. Elemana atama yaparken i.eleman zaten değiştirilmiş. İlk eleman ilk halini koruyor. İkinci 
eleman ilk dizideki ilk elemanla ikinci elemanın toplamını tutuyor. Üçüncü eleman ise ilk dizideki ilk üç elemanın toplamını 
tutuyor. Genellersek i+1.elemana atama yaparken dizinin i.elemanı dizideki 0’dan i’ye kadar indislenmiş elemanların 
toplamını tutuyor. Sonra buna i+1.elemanı ekleyip dizinin i+1. elemanı yapılıyor. O zaman son dizideki i. eleman ilk dizide 
0’dan i’ye kadar indislenmiş elemanların toplamını tutuyor. O zaman son dizi {1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55} halini alır 
ve A seçeneğindeki gibi çıktı oluşur.

Doğru Cevap A

42. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A)                           B)                           C)                           D)                           E) 

ÇÖZÜM

İlk değeri 1 olan i değişkeni 1 artıp switch kısmında 2 değeri döner. O zaman kod case 2: kısmına girer ve 3 kere ‘ ’ yazdırır. 
Ama dikkat ederseniz break ifadesi yazılmamış o zaman aşağıdaki printfler de çalışır ve 6 defa daha ‘ ’ yazılır. O zaman 
toplamda 9 kere yazılmış olur. 

 Doğru Cevap E

43. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne olur?

A) Bu program derlenemez.

B) EVET yazar.

C) EVETHAYIR yazar.

D) EVETEVET yazar.

E) HAYIREVET yazar.
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ÇÖZÜM

‘!’ işleminin önceliği ‘=’ den fazladır. O zaman ilk if’in içinde 1=x gibi bir işlem yapılmaya çalışılacağı için program derleme 
zamanı hatası verir. 

Doğru Cevap A

44. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A)  1 2 3 4 5                      B)  4 6 8 10 12                      C)  1 3 5 7 9                      D)  0 1 3 5 7 9                      E) 2 4 6 8 10

ÇÖZÜM

Dizinin sizeof’unu integer sizeof’una böldüğümüzde dizi integer dizisi olduğu için dizideki eleman sayısı döner. Yanı for 
döngüsü kısaca sırasıyla dizinin elemanlarını soldan sağa gezer. Dolayısıyla çıktı E seçeneğindeki gibi olur. 

Doğru Cevap E

45. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A) 25                          B) 18475                          C) 0                          D) 1                          E) 57481

ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz f fonksiyonu verilen değişkenin rakamlarının toplamını döndürür. Bunu şu şekilde yapar: Rakamları 10’un 
artan kuvvetleri şeklinde gezer, her adımda Şu anki basamağı 0 yapıp rakamsal değerini sayıya ekler. En sonunda en sol 
basamak da 0’landığında sadece sayının rakamları toplamı kalır.  O zaman cevap 18475 sayısının rakamları toplamı yani 
25 olur. 

Doğru Cevap A
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46. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A) 1                          B) 2                          C) 3                          D) 4                          E) 40

ÇÖZÜM

İlk if’i parantezle düzenlediğimizde şu ifade oluşur: (b %= (((a %= b)  c) >= (3  c) - b)). O zaman işlemleri soldan sağa 
doğru işlersek a, b, c’nin son değerleri sırasıyla (4, 0, 7) olur ve ilk if şartı yanlış çıkar. İkinci if de b=0 olduğu için yanlıştır 
ama 3.if doğru bir şart içerir, o zaman kod 3 yazdırır. 

Doğru Cevap C

47. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

 
A) b:10,b:10,a:4                          B) b:10,b:8,a:4                          C) b:10,b:3,a:0

D) b:10,b:10,a:0                          E) b:8,b:8,a:4

ÇÖZÜM

Verilen fn fonksiyonu aldığı ilk iki sayının ortalamasını (integer bölme ile) 3.parametre olan değişkene atayıp bu ortalamayı 
döndürür. O zaman ana kodu satır satır inceleyelim:

• İlk başta 3, 7, &a ile fn’yi çağırır, fn a değişkenine 5 atar ve “b:10 “ yazdırır. Sonra da b değişkenin 5 atar. Sonra a ve b’nin 
değerleri 5’e eşit olur.

• Ardından fonksiyon 5, 3, &a ile çağırılır, a değişkenine 4 atanıp “b: 8” yazdırılır. Sonrasında da b değişkenine de 4 atanır. 

• En sonda ise “a: 4” yazdırılır.

Cevap B seçeneği olur.

 Doğru Cevap B
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48. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A) 0 1 2 1 0                          B) 5 4 3 2 1                          C) 1 1 1 1 1                          D) 0 1 2 3 4                          E) 0 1 0 1 0

ÇÖZÜM

For döngüsünde sırasıyla şu işlemler yapılır:

• a[1] = a[0]

• a[2] = a[0]

• a[3] = a[1]

• a[4] = a[0]

İşlemler sonunda dizi {1, 1, 1, 1, 1} halini alır. O zaman çıktı C seçeneğindeki gibi olur.

Doğru Cevap C

49. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A) Derleme hatası verir.

B) Sonsuz döngüye girer ve bir şey yazmaz.

C) 1 yazar.

D) 1  4  7 yazar.

E) 1  4  7  10 yazar.

Soru İptal
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50. Aşağıdaki programın derlenip çalıştırılmasında ne yazar?

A) 10  0                          B) 8  8                          C) 8  0                          D) 26  8                          E) 43  25

ÇÖZÜM

İf şartını soldan sağa inceleyelim:

• f(10, &i), 22 döndürür ve i’nin değerini 4 yapar. 22 “TRUE” bir değer olduğu için diğer if içi şartlara bakılmaz. En son da 
n=f(10, &i) işlemi yapılır ve fonksiyon 26 döndürür, i’nin değeri de 8’e eşit olur. O zaman D seçeneği doğru seçenektir. 

Doğru Cevap D


