
XX 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 2016 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. Гаррi, Рон та Невiл пройшли тест з 5 запитань, на кожне з яких можна вiдповiсти
“так” чи “нi”. Гаррi вiдповiв “нi”, “нi”, “так”, “так”, “так”. Рон вiдповiв “так”, “нi”, “нi”,
“так”, “так”. Невiл вiдповiв “нi”, “так”, “так”, “нi”, “нi”. Виявилося, що Гаррi дав двi
неправильнi вiдповiдi, а Рон лише одну правильну. Скiльки правильних вiдповiдей у
Невiла?
2. У чотирьох кошиках лежить однакова кiлькiсть ягiд. Перший кошик заповнено на
2/3, другий — на 3/4, третiй — на 4/5, а четвертий — на 5/6. Чи можна покласти всi
цi ягоди у три кошики?
3. Чи можна пофарбувати частину чисел 1, 2, . . . , 10 у зе-
лений колiр, а решту — у синiй колiр так, аби добуток всiх
зелених чисел дорiвнював сумi всiх синiх чисел?
4. Чи можна розташувати на площинi чотири трикутника
так, аби всерединi кожного трикутника було рiвно по однiй
вершинi трьох iнших трикутникiв?
5. У 2016 акварiумах плавають 1, 2, . . . , 2016 золотих ри-
бок. Двоє ситих котiв по черзi обирають два акварiума з
рiзною кiлькiстю рибок та переселяють декiлька рибок з
одного акварiума в iнший так, аби кiлькiсть рибок у цих
двох акварiумах стала однаковою. Програє кiт, який не мо-
же зробити черговий хiд. Чи має хтось з котiв виграшну
стратегiю? Якщо має, то хто?
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6. Знайти найменше натуральне число, для якого сума кубiв цифр не дiлиться на
суму цифр.
7. Нехай a, b, c — такi додатнi числа, що ab+ bc+ ca = 1. Довести, що
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8. На сторонах BC, AC та AB рiвностороннього трикутника ABC вiдмiтили точки D,
E та F так, що ∠AEF = ∠FDB та ∠AFE = ∠EDC. Довести, що DA — бiсектриса
кута ∠EDF.

9. На яку кiлькiсть нулiв може закiнчуватися добуток всiх дiльникiв натурального
числа?
10. Розв’язати систему рiвнянь

xy + xz = x2 + 4,
yx+ yz = y2 + 10,
zx+ zy = z2 + 9.

11. Нехай ABC — нерiвнобедрений трикутник, Ha, Hb та
Hc — основи висот, проведених з вершин A, B та C вiдпо-
вiдно, а Ma, Mb та Mc — середини сторiн BC, CA та AB
вiдповiдно. Описанi кола трикутникiв AHbHc та AMbMc

перетинаються вдруге в точцi A′. Описанi кола трикутни-
кiв BHcHa та BMcMa перетинаються вдруге в точцi B′.
Описанi кола трикутникiв CHaHb та CMaMb перетинаю-
ться вдруге в точцi C ′. Довести, що точки A′, B′ та C ′

лежать на однiй прямiй.
12. Будемо казати, що два трикутники схожi, якщо вони
обидва гострокутнi, обидва прямокутнi або обидва тупо-
кутнi. У вершинах правильного n-кутника (n ≥ 3) сидiли
n горобцiв по одному в кожнiй вершинi. Потiм вони злетi-
ли у повiтря та знову сiли у вершини цього n-кутника по
одному в кожнiй вершинi, але можливо в iншому порядку.
При яких n обов’язково знайдуться три горобцi, якi до та
пiсля перельоту сидiли у вершинах схожих трикутникiв?
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