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

Одинадцятикласники - переможцi олiмпiади будуть запрошенi на очний тур всту-
пної олiмпiади механiко-математичного факультету Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка.

Розв’язання задач слiд надсилати до 25 лютого 2015 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”

Умови задач

1. Вiннi-Пух подарував П’ятачку горщик без меду та повiтрянi кульки: 2 червоних, 4
жовтих, 6 синiх та 8 зелених. П’ятачок витягає з горщика будь-яку кульку навмання
та надуває її, поки кiлькостi надутих кульок кожного кольору не стануть рiзними.
Яку найбiльшу кiлькiсть кульок йому доведеться надути?
2. Чи можна розрiзати прямокутник зi сторонами 1 та 4 на чотири частини та скласти
з них новий прямокутник, в якому одна сторона вдвiчi довша за iншу?
3. Знайти всi двоцифровi числа n, для яких

НСК(4n, 1 000 000) = 4НСК(n, 1 000 000)

(тут НСК(a, b) — найменше спiльне кратне
чисел a та b).
4. У чемпiонатi з жабоксу беруть участь 18
жаб. У кожному матчi зустрiчаються деякi
двi жаби, нiчиїх немає. Жаба, яка двiчi про-
грала, припиняє участь у чемпiонатi. Яка
найбiльша кiлькiсть жаб могла здобути три
або бiльше перемог?
5. На початку гри є число 102015. Двоє грав-
цiв по черзi зменшують це число. За один
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хiд дозволяється або вiдняти вiд нього будь-яке число вiд 1 до 9, або закреслити
останню цифру цього числа. Перемагає гравець, пiсля ходу якого залишиться число
0. Хто з гравцiв має виграшну стратегiю?
6. Про дiйснi числа a, b, c, d, e вiдомо, що

|a− b| = 2|b− c| = 3|c− d| = 4|d− e| = 5|e− a|.

Чи обов’язково всi цi числа є рiвними?
7. Нехай ABC — рiвнобедрений трикутник (AB = AC). На променi AC вiдмiтили
точки D та E так, що AC = 2AD та AE = 2AC. Довести, що BC — бiсектриса кута
∠DBE.

8. Додатнi числа a, b, c задовольняють умову
1

a
+

1

b
+

1

c
= 1. Довести, що

a3 + b3 + c3 ≥ a2 + b2 + c2 + 2abc.

9. На дошцi записано числа 1, 2, 3, . . . , 99, 100. Чи можна закреслити деякi 10 чисел
так, аби серед 90 чисел, якi залишаться, не знайшлося жодної арифметичної прогресiї
з 10 чисел?
10. У трикутнику ABC вiдомо, що AC < AB. Нехай l — дотична до описаного кола
трикутника ABC, проведена в точцi A. Коло з центром A та радiусом AC перетинає
вiдрiзок AB у точцi D, а пряму l у точках E та F. Довести, що одна з прямих DE та
DF проходить через центр вписаного кола трикутника ABC.

11. Банк Марсу випустив ювiлейнi монети трьох номiналiв, цiна кожної монети — цiле
додатне число марсiанських центiв. Вiдомо, що можна заплатити без здачi 20 центiв,
або 23 центи, або 29 центiв, використавши кожного разу рiвно три монети. Знайти
номiнали монет.
12. Нехай ω — описане коло трикутника ABC, а ω′ — коло, яке дотикається до сторони
BC та продовжень сторiн AB i AC. Спiльнi дотичнi до кiл ω та ω′ перетинають пряму
BC в точках D та E. Довести, що ∠BAD = ∠CAE.
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