
Конкурс “Вiд задачок до задач”
Розв’язання задач 6 — 10
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6. Розв’язати рiвняння 2x4 + y4 + 1 = 4x2y.

Вiдповiдь: x = 1, y = 1 та x = −1, y = 1.

Розв’язок. Перепишемо рiвняння таким чином:

2(x2 − y)2 + (y2 − 1)2 = 0.

Тодi x2 = y та y2 = 1, звiдки y = 1 та x = ±1.

7. У кiмнатi сiм гномiв, деякi з яких завжди брешуть, а iншi завжди кажуть прав-
ду. Кожного гнома запитали, скiльки у кiмнатi чесних гномiв. Перший гном вiдповiв,
що жодного, другий — що не бiльше одного, третiй — що не бiльше двох, ..., шостий
— що не бiльше п’яти, а сьомий гном промовчав. Скiльки у кiмнатi чесних гномiв
насправдi?

Вiдповiдь: три чесних гнома.
Розв’язок. Якщо в кiмнатi чотири або бiльше чесних гномiв, то брехливих гномiв

не бiльше трьох, але першi чотири гноми сказали неправду, суперечнiсть. Якщо в
кiмнатi двоє або менше чесних гномiв, то правду сказали третiй, четвертий, п’ятий
та шостий гноми, що теж неможливо. Тому чесних гномiв троє (а саме, четвертий,
п’ятий та шостий гноми).

8. Кожне з чисел 1, 2, 3, . . . , 2013, 2014 пофарбували у червоний колiр, якщо його
сума цифр є непарною, та у синiй колiр, якщо парною. Що бiльше: сума всiх червоних
чи сума всiх синiх чисел?

Вiдповiдь: сума червоних чисел.
Розв’язок. Для зручностi будемо вважати число 0 червоним. Зауважимо, що для

кожного числа 0 ≤ a ≤ 499 числа a+500 та a+1000 мають iнший колiр, а число a+1500
— такий самий колiр, причому a+(a+1500) = (a+500)+(a+1000). Звiдси випливає, що
всi числа вiд 0 до 1999 можна розбити на четвiрки так, що кожна четвiрка мiстить два
червонi та два синi числа з рiвними сумами. Отже, сума всiх червоних чисел, менших
за 2000, дорiвнює сумi всiх синiх чисел, менших за 2000. Залишилось врахувати числа
вiд 2000 до 2014. Сiм чисел 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011 та 2013 є синiми, а вiсiм
чисел 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012 та 2014 є червоними, тому сума червоних
чисел є бiльшою.

9. На колi з дiаметром AB вiдмiтили довiльну точку C, яка не збiгається з A та
B. Дотична до кола в точцi A перетинає пряму BC в точцi D. Довести, що дотична
до кола в точцi C дiлить навпiл вiдрiзок AD.
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Розв’язок. Кут ∠ACB спирається на дi-
аметр, тому трикутник ACD прямокутний
(рис. 1). Нехай дотична до кола в точцi C пе-
ретинає AD в точцi E. Тодi EA = EC як
дотичнi до кола, проведенi з точки E. Отже,
∠ECA = ∠EAC. Тому

∠DCE = 90◦ − ∠ECA = 90◦ − ∠EAC = ∠EDC

та ED = EC = EA, тобто E — середина AD. Рис. 1.

10. В кожнiй клiтинцi таблицi 15 × 16 стоїть число 1 або −1. Пiд кожним стов-
пчиком записали добуток чисел, якi стоять у цьому стовпчику, а поруч з кожним
рядком — добуток чисел, якi стоять у цьому рядку. Чи може сума всiх 31 добуткiв
дорiвнювати 1?

Вiдповiдь: не може.
Розв’язок. Якщо сума всiх 31 добуткiв дорiвнює 1, то 15 з них дорiвнюють −1

та 16 дорiвнюють 1. Тому якщо перемножити всi цi добутки, то дiстанемо −1. Але з
iншого боку якщо перемножити всi добутки, то дiстанемо квадрат добутку всiх чисел
в таблицi, який не може бути вiд’ємним, суперечнiсть.

СПИСОК ЧИТАЧIВ, ЩО НАДIСЛАЛИ ПРАВИЛЬНI РОЗВ’ЯЗКИ

Блюмберг Юлiя (6 клас, м. Одеса) 6, 7, 8, 10;
Шлапак Ярина (7 клас, м. Київ) 1, 2, 3, 4, 5 (з попереднього номера);
Рачек Владислав (8 клас, м. Черкаси) 6, 7, 8, 9, 10;
Сморцов Михайло (7 клас, м. Харкiв) 6, 7, 8, 10.
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