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Önce Bilge Kunduz’u tanıyalım 

“Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek 

amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları arttırırken eğlendirmeyi de önemseyen 

uluslararası bir etkinliktir.  

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik 

konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek 

için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç 

ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini 

kullanmalıdır. 

Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. 

Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda 

bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra 

bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların 

hedefi olmalıdır.” 

Neden Bilge Kunduz? 

Kunduz, kökeni Litvanya dilinde “Bebras” olan ve “kunduz” manasına gelen kelimenin Türkçe 

kullanımıdır. Uluslararası enformatik etkinlik fikri, öğrencilere enformatiği öğretme 

konusunda yapılan bir tartışma üzerine 2003 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Valentina Dagiene tarafından ortaya atılmıştır. 

Kunduz’un etkinlik sembolü olarak seçilmesinin nedeni, kunduzların gerçek hayatta hedefine 

ulaşmak için yoğun çaba göstermeleri ve çalışkan olmalarıdır. Kunduz kelimesinin önüne 

eklenen “Bilge” kavramı kunduzların özelliklerini daha iyi ifade etmek amacıyla çalışma grubu 

tarafından eklenmiştir. 
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Deniz Kıyısı  

Yaz ayları, hava çok sıcak ve gitgide daha sıcak oluyor. Andaç (12 yaşında) yakındaki deniz 

kıyısına giderek serinlemek istiyor ve yanında erkek kardeşi Fırat’ı da (6 yaşında) götürmek 

istiyor.  

  

Deniz kıyısına geldiklerinde Andaç tabeladan kuralları okuyor. Tabelada, denize girmek için 

kişinin ya en az 8 yaşında olması ya da yanında en az 10 yaşında bir büyüğünün eşlik etmesi 

gerektiği yazıyor.  

Soru  

Bu durumda denize kim girebilir?  

A) Andaç ve Fırat denize birlikte girebilir.  

B) Andaç girebilir ancak Fırat’ın Andaç ile birlikte girmesine izin verilmez.  

C) Fırat girebilir ama Andaç onunla birlikte giremez.  

D) Hiç kimse giremez.  
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Golfçü Kunduz  

Golfçü Kunduz, başlama yerinden dört deliğe, deliklerdeki sayı sırasına (1, 2, 3, 4) göre 

ilerlemek istiyor. Ancak çalı, su ve kum tuzaklarından kaçınarak en kısa rotayı kullanmak 

istiyor.  

  

Soru  

Bildiğimiz kadarı ile Golfçü Kunduz yalnızca oyun alanındaki çizgiler boyunca yürüyebilir. 

Kunduzun hedefine ulaşması için toplam kaç adım atması gerekecek?  

A) 1200  

B) 1000  

C) 800  

D) 600  
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Görsel Gösterimi  

Bilgisayar görüntüleri, piksel (resim öğeleri) adı verilen küçük karelerden oluşan bir ızgaraya 

bölünmüştür. Siyah beyaz bir resimde, her piksel siyah veya beyazdır. Bir bilgisayar bir resmi 

sakladığında, depolaması gereken tek şey hangi piksellerin siyah, hangilerinin beyaz 

olduğudur. Örneğin, “a” harfinin görüntüsü pikselleri göstermek için aşağıda büyütülmüştür. 

Bu görüntüyü temsil etmenin bir yolu, her satırın 1,3,1 - 4,1 - 1,4 - 0,1,3,1 - 0,1,3,1 - 1,4 

olarak kodlanmasıdır. Her zaman beyaz piksel sayısıyla kodlamaya başlanır ve “-“ satırın 

sonunu belirtir.  

  

Anlatıldığı gibi kodlandığında 2,1,2 – 0, 1,3,1 – 1,1,1,1,1 – 2,1,2 – 1,1,1,1,1 – 0, 1,3,1 ifadesi 

aşağıdaki görsellerden hangisini oluşturur?  

Soru  

A) B)  

   

C) D)  
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Kazınabilen sanat kâğıdını keskin bir nesneyle çizerek güzel resimler oluşturabilirsiniz.  

  
Öncelikle sanat kağıdını  Bu katmanın altında 4 farklı  Kazımaya başladığımızda siyah 

olarak görürüz.  renk gizlidir.  alttaki renkler ortaya çıkar.  

Soru  

Aşağıdaki resimleri sivri uçlu bir nesneyle kazınabilen sanat kâğıdına çizerseniz, hangisi tam 

olarak üç renk gösterir?  

A)  B)  C)  D)  
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Uzayda Yolculuk  

Astronotlar, aşağıdaki haritada görebileceğiniz gibi, bir roket ( ) veya bir uzay gemisi ( ) 

kullanarak gezegenler arasında 

seyahat edebilir.  

Örneğin bir astronot Venüs’e ve Satürn’e  gitmek istiyor. Önce Jüpiter'e  uçmak için bir roket 

seçebilir. O zaman Neptün'e ( ) bir uzay gemisiyle ve 

sonunda da gideceği yere yine bir uzay gemisiyle seyahat etmek 

zorunda kalacak. Astronot bu açıklamayı aşağıdaki gibi kısaltır:  

Astronot Tuna gezegen Neptün’e  () geri dönmek istiyor.  

Uzay ajansı ona aşağıdaki seyahat önerilerini gönderdi.  

Soru  

Bunlardan hangisi Tuna’yı Dünya'ya geri getirmez?  

A)  B)  

    
C)  D)  

    

  

)   sıkışmış ve  Dünya’ya   ( 
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Dijital Sayı  

Kunduz Kaya, ışık yayan diyotları (LED'ler) kullanarak 

sayıları görüntülemek istiyor. Her sayıyı temsil etmek için 

7 LED parçası kullanabiliyor. Parçalar, yanda gösterildiği 

gibi A, B, C, D, E, F ve G olarak etiketlenmiştir.  

  

Belirli bir LED parçasını açmak için, tabloda karşılık gelen 

hücreyi belirtmesi gerekir.  

Örneğin, aşağıdaki tabloda üç basamaklı  sayı 103 

gösterilecektir:  

  

  

  

Soru  

Aşağıdaki tabloyu kullanırsak, ekranda hangi sayı görüntülenir?  

  

A) 423958 

B) 624785 

C) 433968  

D) 624958  

   

    



 

Copyright © 2019 Bebras, International Challenge on Informatics and Computational Thinking. This work is 

licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). Visit:  
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

Doğum Günü Kutlaması  

Bir arkadaşları, Sibel ve Levent’i öğleden sonra saat 15:00’de başlayacak olan doğum günü 

kutlamasına davet etti. Onlar da giderken taze yapılmış kurabiye, kek ve börek götürmeye 

karar verdiler. Hamur İşleri tarifi kitabından aşağıdaki pişirme sürelerini öğrendiler.   

  

  
 İşlemler  Börek  Kurabiye  Kek  

 Hamuru Hazırlama  45 dk.  30 dk.  15 dk.  

  

  Fırında Pişirme   15 dk.  45 dk.  30 dk.  

   Süsleme  0 dk.  15 dk. 30 dk.  

 Hazırlık sürecini 3 aşamaya böldüler. Levent hamuru hazırlayacak ve sonra fırına verecek.  

Kek piştikten sonra Sibel krema ile süsleme yapacak. Fırında aynı anda sadece tek bir yiyecek 

için yer var. Sibel ve Levent aynı anda yalnızca tek bir yiyeceği hazırlayabilir. Saat 13:00 

olunca işe başlayıp saat 15:00’de kutlamaya gitmek istiyorlar. O yüzden aşağıdaki planlamayı 

yaparlar:  

  

      13:00      14:00      15:00       16:00  

 

Börek    

            

  

  

  

  

    
Kurabiye  

      

            

 

Kek  

          

  

    

  
  

Pişirme sürelerinin uzunluğu dikkatlerini çeker ve saat 15:00’e nasıl yetişeceklerini düşünürler. 

Bu yüzden zamanında hazır olabilmek için pişirme sırasını değiştirmeye karar verirler.   

Soru  

Sibel ve Levent bu 3 hamur işini en erken saat kaçta hazırlayabilir?  

A) 14:15

 B) 14:30  

 C) 14:45   

D) 15:00   
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Nehirdeki Karıncalar  

  

On karınca, A taşında bulunur ve F taşındaki yiyeceklere ulaşmaya çalışır. Aynı anda sadece 

bir karınca tek bir pipet üzerinde yürüyebilir ve bir karıncanın bir taştan diğerine yürümesi 1 

dakika sürer.  

  

Soru  

3 dakika sonra F taşı üzerindeki yiyeceğe ulaşabilecek maksimum karınca sayısı kaçtır?  

A) 4 

B) 5 

C) 6  

D) 7  
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Yaşlı Kunduzların Mesajı  

Bilge Kunduz, barajın dibinde eski bir ağaç parçası keşfetti. Yakından baktığında tahtaya 

oyulmuş gizemli işaretleri fark eder. Bu mesajın kunduzların barajda yaşadıkları zamandan 

kaldığını ve bir kodlama tablosu olduğunu düşünür.  

  
Tabloyu uzun süre inceleyen Bilge Kunduz, sonunda nasıl çalıştığını bulur. Yeni işaretler, ilgili 

satırlara ve sütunlara atanan sembollerin birleşimi ile oluşmaktadır. Örneğin: ‹H› harfi 

aşağıdaki şekilde kodlanmıştır:  

  
Bilge Kunduz barajın farklı yerlerinde bu işaretleri gördüğünü hatırlar. Oraya gider ve 

gerçekten bir ağaçta aşağıdaki mesajı bulur:  

  

Soru  

Bu bilgilere göre, yaşlı kunduzların mesajı nedir?  

A) LOVEWATER  

B) SLEEPDAYS  

C) LOVEMYSUN  

D) CAREFORME   
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Ziyaretler  

Küçük Mert Kunduz tatilde ve bütün akrabalarını ziyaret etmek istiyor. Yolların bazılarını 

kullanmak için ücret ödemesi gerekir (aşağıdaki şekilde görülmektedir). Bir yolu birden fazla 

kullanıyorsa, tekrar ücret ödemesi gerekmiyor. Yolların bazıları kayalar tarafından 

engellendiği için kullanılamazlar.  

  

Soru  

Küçük Mert Kunduz’un tüm akrabalarını ziyaret edebilmesi için en az ne kadar paraya ihtiyacı 

vardır?  

A) 25 

B) 27 

C) 29  

D) 32  
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Alerjik Kunduzlar  

Bazı odun türlerini yemek bazı kunduzlarda alerjiye neden oluyor. Bilge Kunduz, farklı odun 

türlerinden yemek yapıyor ve herkesin hastalanmadan yiyebileceğinden emin olmak istiyor. 

Her yemek yalnızca tek bir tür odundan yapılıyor ve kunduzlar yemekleri paylaşmaktan 

mutluluk duyuyorlar. Bilge Kunduz’un, partiye katılan kunduzların hangi odun türüne karşı 

alerjisi olduğunu görebildiği bir listesi vardır:  

   

Bilge Kunduz, altı farklı odun tipinin 

hepsinden yemek yapmak istemiyor.  

Soru  

Bilge Kunduz’un, hiç kimsede alerjik duruma neden olmayacak biçimde partiye getirebileceği 

yemek sayısı en az kaçtır?  

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5  

 

 

 

 

 

 

Kunduzlar  Odun Türü  

Bilge  söğüt, meşe, dişbudak, akçaağaç  

Bilgin  söğüt, meşe, kavak  

Seçil  meşe  

Deniz  dişbudak, kayın  

Elif  söğüt, akçaağaç, kayın  

Fırat  meşe, dişbudak  

Hakan  kavak, akçaağaç  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/di%C5%9Fbudak%20a%C4%9Fac%C4%B1
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/di%C5%9Fbudak%20a%C4%9Fac%C4%B1
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/di%C5%9Fbudak%20a%C4%9Fac%C4%B1
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/di%C5%9Fbudak%20a%C4%9Fac%C4%B1
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/di%C5%9Fbudak%20a%C4%9Fac%C4%B1
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Köprüler ve Adalar  

Aşağıdaki harita her dairenin temsil ettiği adaları göstermektedir. Aralarında seyahat etmek 

için kunduzun bazı köprüler inşa etmesi gerekiyor. Her adada belirtilen sayılar, o adaya kaç 

köprü bağlanması gerektiğini belirtir. Köprüler sadece yatay veya dikey olarak inşa edilebilir. 

Tüm köprüler inşa edildikten sonra, köprüler sistemi herhangi bir adadan diğer adalara 

seyahat etmeyi mümkün kılmalıdır. Örneğin, belirli bir ada grubunun solda gösterilen bir 

haritası vardır. Tüm köprüler inşa edildikten sonra, köprüler sistemi sağda gösterildiği gibi 

olacaktır.  

  

Soru  

Aşağıdaki harita için kaç köprü inşa edilmesi gerekiyor?  

  

A) 7 B) 

8  

C) 9  

D) 10  
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Özel Kuleler  

Aşağıda farklı kuleler görülmektedir.   

  

  

Bir kule, sol tarafındaki tüm kuleler kendinden daha kısa ve sağ tarafındaki tüm kuleler 

kendinden daha uzun ise “özel” kule olarak adlandırılır.  

Soru  

Şekilde kaç tane “özel” kule vardır?  

  

A) 3  

B) 4  

C)  5  

D)  6  
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Renkli Çin Alfabesi  

Çin alfabesi, Küçük Kunduz’un dikkatini çeker ve yapısını detaylı incelemeye karar verir. Bir 

kunduz, aşağıda görülen Renk ve Desen Yapı Panosunu oluşturur:  

  

Bu panoya göre Çince karakterler şu şekilde ifade edilebilir:  

      
"川" sol-orta-sağ 

yapısı  

"儿"  

sol-sağ yapısı  

"吕"  

üst-alt yapısı  

  

Soru  

Hangi seçenek "三", "二", "八" karakterlerini doğru şekilde göstermektedir？  

A)  B)  

  
C)  D)  
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   Sihirbaz Melek  

Sihirbaz Melek, üzerinde 49 adet jeton olan bir masanın önünde durmaktadır. Gözleri kapalı 

iken tek bir jetonu ters çevirmenize izin verir. Gözlerini açtığında hangi jetonun ters 

çevirildiğini hızlıca bulur. Bunu nasıl yaptığını size açıklar:   

 

Soru  

Şimdi sıra sizde! Aşağıdaki jetonlardan hangisinin ters çevirilmiş olduğunu bulunuz.  

  

  
  

A) B4  

B) D6  

C) E7  

D) F2  

  

  

Her satır   ve sütunda çift sayıda yıldız  sembolü   

olan  jeton   vardır.  Jeton dan biri çevirildiğinde,   

o satır ve sütundaki yıldız  sembolü olan  

jetonlar ın sayısı tek olmaktadır. Böylece  

kesişim noktasındaki  jetonun   ters çevirildiği  

kolayca anlaşılır.   

http://www.littlechinesechannel.com/

