
XXI Всеукраїнська заочна математична олiмпiада
журналу “У свiтi математики”

Олiмпiаду проводять журнал “У свiтi математики”, газета “Математика”, Україн-
ське математичне товариство та Мала Академiя Наук. В олiмпiадi може взяти участь
кожен учень 5 – 12 класiв.

Наполегливо радимо потренуватися та випробувати свої здiбностi всiм претенден-
там на участь в обласних та Всеукраїнськiй олiмпiадах, а також вiдбiркових змаганнях
на Мiжнародну математичну олiмпiаду.

Розв’язання задач слiд надсилати до 25 лютого 2017 року (за поштовим штемпе-
лем) на адресу

01601 МСП, Київ,
Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка

механiко-математичний факультет
кафедра математичного аналiзу

“Олiмпiада 5-12”

Пiдсумки олiмпiади буде пiдведено наприкiнцi березня на сайтi

http://www.mechmat.univ.kiev.ua.

Умови задач

1. На площинi розташували чотири рiвних трикутника так,
що кожнi два трикутника мають двi спiльнi вершини. Чи
обов’язково знайдеться вершина, яка є спiльною для всiх
чотирьох трикутникiв?
2. Знайти найменше число, яке можна записати i як суму
2016 натуральних доданкiв з однаковими сумами цифр, i
як суму 2017 натуральних доданкiв з однаковими сумами
цифр.
3. Сiм чугайстрiв зiбрали 100 грибiв: пiдберезникiв, пiдосич-
никiв та бiлих. Виявилося, що кожнi два чугайстри разом зi-
брали не бiльше за 10 пiдберезникiв та кожнi три чугайстри
разом зiбрали не бiльше за 20 пiдосичникiв. Яку найменшу
кiлькiсть бiлих грибiв могли назбирати чугайстри?
4. У деяких клiтинках таблицi n × n, n ≥ 2, сидять свiтля-
чки. Кожен свiтлячок освiтлює всi клiтинки рядка та стов-
пчика, у яких вiн знаходиться (зокрема клiтинку, в якiй вiн
сидить). У кожнiй клiтинцi таблицi записали кiлькiсть свi-
тлячкiв, якi її освiтлюють. При яких n може статися так,
що на кожнiй з дiагоналей числа не повторюються?
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5. Двоє гравцiв по черзi пишуть на дошцi двоцифровi числа. Числа можна повто-
рювати, але жодна цифра не повинна з’явитися на дошцi чотири або бiльше разiв.
Гравець, який не може зробити хiд, програє. Хто з гравцiв має виграшну стратегiю?
6. Про цiлi числа a < b < c вiдомо, що a+ b+ c = 45 та a2 + b2 + c2 = 2339. Знайти цi
числа.
7. Вписане у рiвнобедрений трикутник ABC (AC = BC) коло ω дотикається до бiчної
сторони BC у точцi D. На продовженнi вiдрiзка AB за точки A та B вiдповiдно
вiдмiтили точки K та L так, що AK = BL. Прямi KD та LD вдруге перетинають
коло ω у точках G та H вiдповiдно. Довести, що точка A належить прямiй GH.
8. Нехай x, y, z > 0 та x+ y + z = 1. Довести, що

x+ y√
z + xy

+
y + z√
x+ yz

+
z + x√
y + zx

≥ 3.

9. Трикутник, пряма та три прямокутники розташованi на площинi так, що одна
зi сторiн кожного прямокутника паралельна данiй прямiй та прямокутники повнiстю
покривають всi сторони трикутника. Довести, що прямокутники покривають весь три-
кутник.
10. На обох шальках терезiв лежить по 21 монетi. Всi монети виглядають однаково
та кожна з них важить 10 або 11 грамiв. Вiдомо, що не всi монети мають однакову
вагу, але терези знаходяться у станi рiвноваги. За один раз дозволяється перекласти
будь-яку кiлькiсть монет з лiвої шальки терезiв на праву та таку ж кiлькiсть монет з
правої шальки на лiву. Чи завжди можна за сiм або меншу кiлькiсть таких операцiй
досягти того, аби терези не були зрiвноваженi?
11. Всерединi квадрата ABCD вiдмiтили точку P, для якої ∠BAP = ∠30◦ та
∠BCP = 15◦. Точку Q обрали так, що APCQ — рiвнобiчна трапецiя (PC ∥ AQ). Зна-
йти кути трикутника CAM , де M — середина PQ.
12. Назвемо цiле невiд’ємне число нецiкавим, якщо його десятковий запис складає-
ться лише з одиниць та нулiв. Знайти найменше натуральне число k таке, що кожне
натуральне число n можна подати у виглядi

n = a1 ± a2 ± a3 ± . . .± ak,

де a1, . . . , ak — деякi нецiкавi числа.
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