
Конкурс “Вiд задачок до задач”
Розв’язання задач 1 — 5

Роздiл веде Олена Харiк1

1. Протягом року зрiст молодшого з братiв збiльшився на 1%, а старшого –– на
4%. Мати зауважила, що сумарний зрiст синiв збiльшився за цей час на 3%. Чи може
вона мати рацiю?

Вiдповiдь: може.
Розв’язок. Позначимо зрiст молодшого брата на початку року x, а старшого y. Тодi

наприкiнцi року зрiст братiв 1,01x та 1,04y вiдповiдно, тобто має виконуватися умова
1,01x+ 1,04y = 1,03(x+ y), або 0,01y = 0,02x. Таким чином, мати має рацiю, якщо на
початку року зрiст старшого брата був вдвiчi бiльшим за зрiст молодшого.

2. Знайти найменше число натуральне число a, яке має таку властивiсть: при
кожному n ≥ 1 у записi числа an + 2014 немає жодної цифри, бiльшої за 4.

Вiдповiдь: 10.
Розв’язок. Якщо 1 ≤ a ≤ 5, то остання цифра числа a+2014 не менша за 5. Якщо

6 ≤ a ≤ 9, то 2050 ≤ a2 + 2014 ≤ 2095 та передостання цифра цього числа не менша
за 5. Нарештi, a = 10 задовольняє умову, бо числа an + 2014, n ≥ 1, це

2024, 2114, 3014, 12014, 102014, 1002014, 10002014, . . .

3. Кожен учасник конференцiї володiє рiвно однiєю з 5 мов, причому кожною
мовою володiє принаймнi один учасник. Яку найменшу кiлькiсть перекладачiв, кожен
з яких володiє трьома з цих мов, треба запросити на конференцiю, аби будь-якi двоє
учасникiв змогли знайти перекладача, який володiє їх мовами?

Вiдповiдь: 4.
Розв’язок. Занумеруємо мови числами вiд 1 до 5. Зрозумiло, що на конферен-

цiю достатньо запросити чотирьох перекладачiв, якi знають такi трiйки мов: (1,2,3),
(1,4,5), (2,4,5) та (3,4,5). Оскiльки двi мови з п’яти можна вибрати 10 способами:

(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,4), (3,5), (4,5),

а перекладач, який знає три мови, може обслуговувати лише три пари мов, то трьох
перекладачiв не вистачить.

4. У трикутнику ABC вiдомо, що AC = 21 см, BC = 28 см та ∠C = 90◦. На
гiпотенузi AB побудували квадрат ABMN з центром O таким чином, що вiдрiзок
CO перетинає гiпотенузу AB в точцi K. Знайти довжини вiдрiзкiв AK та KB.

Вiдповiдь: AK = 15 см, BK = 20 см.
Розв’язок. За теоремою Пiфагора AB = 35 см. Оскiльки ∠ACB = ∠AOB = 90◦, то

точки A,C,B,O лежать на одному колi. Кути ∠ACO та ∠OCB є рiвними, як вписанi
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кути, що спираються на рiвнi хорди AO та BO. Тому AO — бiсектриса кута ∠ACB
та за властивiстю бiсектриси AK : BK = AC : BC, звiдки AK = 15 см, BK = 20 см.

Рис. 1.

5. Знайти усi натуральнi n, для яких
[
n2

3

]
є простим числом (тут [a] — цiла частина

числа a, тобто найбiльше з цiлих чисел, якi не перевищують числа a).
Вiдповiдь: 3, 4.
Розв’язок. Розглянемо випадки в залежностi вiд остачi, яку дає n при дiленнi на 3.
Якщо n = 3k, k ≥ 1, то

[
n2

3

]
=

[
9k2

3

]
= 3k2 є простим лише при k = 1, тобто n = 3.

Якщо n = 3k + 1, k ≥ 0, то
[
n2

3

]
=

[
9k2+6k+1

3

]
= 3k2 + 2k = (3k + 2)k є простим

лише при k = 1, тобто n = 4.

Якщо n = 3k+2, k ≥ 0, то
[
n2

3

]
=

[
9k2+12k+4

3

]
= 3k2 +4k+1 = (3k+1)(k+1). При

k ≥ 1 це число є складеним, бо обидва множники бiльшi за 1. При k = 0 дане число
дорiвнює 1, тобто теж не є простим.

СПИСОК ЧИТАЧIВ, ЩО НАДIСЛАЛИ ПРАВИЛЬНI РОЗВ’ЯЗКИ

Блюмберг Юлiя (5 клас, м. Одеса) 1, 2, 3, 5;
Осташев Данiїл (6 клас, м. Харкiв) 1, 2, 3, 4, 5;
Рачек Владислав (8 клас, м. Черкаси) 1, 2, 4, 5;
Рудавiн Андрiй (6 клас, м. Харкiв) 1;
Сморцов Михайло (6 клас, м. Харкiв) 1, 2, 3, 5;
Тарасенко Данил (6 клас, м. Київ) 1, 3.
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