
XVIII Всеукраїнська заочна математична олiмпiада
журналу “У свiтi математики”

Цього року було проведено вiсiмнадцяту Всеукраїнську заочну математичну олiм-
пiаду журналу “У свiтi математики”. В нiй мiг взяти участь кожен учень 5-12 класiв.
Переможцями та призерами олiмпiади стали:

I мiсце
Рачек Владислав (м. Черкаси, 8 клас)
Шлапак Ярина (м. Київ, 7 клас)

II мiсце
Кльоз Вiталiй (м. Кобеляки, Полтавська обл., 8 клас)
Блюмберг Юлiя (м. Одеса, 5 клас)
Бiлусяк Дмитро (м. Львiв, 6 клас)
Пожидаєв Олександр (м. Одеса, 9 клас)
Пожидаєв Максим (м. Одеса, 10 клас)

III мiсце
Матвейшин Дмитро (м. Харкiв, 5 клас)
Дулгер Лiя (м. Харкiв, 6 клас)
Купрiянов Михайло (м. Харкiв, 6 клас)
Кутах Анастасiя (м. Харкiв, 6 клас)
Савченко Антон (м. Харкiв, 7 клас)
Скорик Iлля (м. Харкiв, 5 клас)
Бiлова Юлiя (м. Днiпропетровськ, 8 клас)

Вiтаємо всiх переможцiв та призерiв олiмпiади з їх досягненнями, якi для когось
були першими, i, сподiваємось, не останнiми!

Тепер нагадаємо умови та наведемо розв’язки задач олiмпiади.

1. Є дванадцять мишей, одинадцять з яких їдять сир з однаковою швидкiстю, а одна
швидше за iнших. Чи можна знайти найшвидшу мишу, використавши п’ять однакових
шматкiв сиру?

Розв’язок. Розiб’ємо мишей на чотири групи по 3 мишi та дамо трьом групам
мишей по шматку сиру. Якщо одна з груп мишей з’їсть сир швидше за iнших, то най-
швидша миша знаходиться у цiй групi, а якщо всi три групи з’їдять сир за однаковий
час, то найшвидша миша у четвертiй групi. Тепер вiзьмемо групу з трьох мишей,
у якiй знаходиться найшвидша миша, та дамо двом мишам по шматку сиру. Якщо
одна з мишей з’їсть сир ранiше, то вона i є найшвидшою, а якщо вони з’їдять сир за
однаковий час, то найшвидшою є миша, яка знову лишилася голодною.

Вiдповiдь: можна.
2. Назвемо число сумнiвним, якщо воно є найменшим серед усiх натуральних чисел
з такою ж, як у нього сумою цифр. Скiльки iснує сумнiвних тризначних натуральних
чисел?
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Розв’язок. Сумнiвнi числа з сумами цифр вiд 1 до 18 є однозначними або двозна-
чними. Тому тризначнi сумнiвнi числа можуть мати суму цифр вiд 19 до 27. Кожнiй
такiй сумi вiдповiдає єдине сумнiвне число, тому їх 9.

Вiдповiдь: 9.
Зауваження. Неважко показати, що всi цифри сумнiвного числа крiм, можливо,

першої обов’язково мають бути дев’ятками. Тому серед тризначних чисел сумнiвними
є числа 199, 299, . . . , 999 та лише вони.
3. Якщо Гаррi вiддасть Рону 3 яблука, то у Рона стане вдвiчi бiльше яблук, нiж у
Гаррi, а якщо Рон вiддасть Гаррi 2 яблука, то у Гаррi стане втричi бiльше яблук, нiж
у Рона. Скiльки яблук у обох чарiвникiв разом?

Розв’язок. I спосiб. Нехай у Гаррi x, а у Рона y яблук. Тодi y + 3 = 2(x − 3) та
x+ 2 = 3(y − 2), звiдки x = 7, y = 5.

II спосiб. У першому випадку Гаррi отримає третину, а у другому — три чвертi
вiд загальної кiлькостi яблук, або на 5 яблук бiльше. Отже, 3

4
− 1

3
= 5

12
вiд загальної

кiлькостi яблук це 5 яблук, а загальна кiлькiсть — 12 яблук. Залишається зробити
перевiрку: у першому випадку Гаррi має дiстати 4 яблука, а у другому — 9 яблук. Це
справдi можливо, якщо у нього 7 яблук, а у Рона 5.

Вiдповiдь: 12 яблук.
4. На столi лежать у ряд 50 карток, занумерованих у деякому порядку числами вiд 1
до 50. Двоє гравцiв по черзi забирають собi одну з крайнiх карток, поки у кожного з
них не опиниться по 25 карток. Виграє гравець, у якого сума номерiв карток виявиться
бiльшою, нiж у iншого. Чи має хтось з гравцiв виграшну стратегiю? Якщо має, то хто?

Розв’язок. Розбарбуємо картки у чорний та бiлий колiр так, щоб кольори чергу-
валися. Зауважимо, що серед чисел вiд 1 до 50 є 25 парних та 25 непарних, тому
сума всiх чисел є непарною, а отже суми чисел на чорних та бiлих картках не можуть
виявитися однаковими. Нехай, наприклад, бiльшою є сума чисел на бiлих картках.
Покажемо, що перший гравець може забрати всi бiлi картки собi. Справдi, спочатку
одна з крайнiх карток бiла, вiн може її взяти та обидвi крайнi картки стануть чорни-
ми. Другий гравець вiзьме чорну картку та знову одна з крайнiх карток стане бiлою, i
так далi. Таким чином, перший гравець збере всi бiлi картки та виграє. Якщо ж бiль-
шою є сума чисел на всiх чорних картках, то цiлком аналогiчно вiн збере всi чорнi
картки.

Вiдповiдь: виграшну стратегiю має перший гравець.
5. Запис деякого 2013-значного числа складається лише з цифр 5 та 8. Довести, що
можна викреслити з нього одну цифру так, аби дiстати число, яке дiлиться на 11.

Розв’язок. I спосiб. Доведемо твердження задачi для (2k + 1)-значних чисел iнду-
кцiєю за k ≥ 1. При k = 1 маємо тризначне число, яке мiстить принаймнi двi однаковi
цифри. Тому можна викреслити одну цифру так, щоб залишилося число 55 або 88.
Нехай тепер твердження доведено для (2k+1)-значних чисел при всiх 1 ≤ k < n. До-
ведемо його для k = n. Добре вiдомо, що число дiлиться на 11 тодi й лише тодi, коли
рiзниця мiж сумами цифр на парних та на непарних мiсцях дiлиться на 11. Таким чи-
ном, викреслювання з числа двох сусiднiх однакових цифр не впливає на подiльнiсть
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на 11. Тому якщо в (2n + 1)-значному числi є двi сусiднi однаковi цифри, то з нього
можна викреслити цi двi цифри та отримати (2n−1)-значне число, з нього викреслити
ще одну цифру так, аби дiстати число, яке дiлиться на 11, а потiм вiдновити викре-
сленi цифри. Залишилось довести твердження лише для двох (2n+1)-значних чисел,
у записi яких цифри 5 та 8 чергуються. З цих чисел достатньо викреслити середню
цифру, адже пiсля цього суми цифр на парних та непарних мiсцях очевидно стануть
рiвними.

II спосiб. Позначимо f(i) рiзницю мiж сумами цифр на парних та на непарних мi-
сцях числа, яке утворюється з даного пiсля викреслювання i-ої цифри, 1 ≤ i ≤ 2013.
Покажемо, що iснує таке i, що f(i) = 0. Звiдси за ознакою подiльностi на 11 випли-
ватиме твердження задачi. Припустимо, що f(i) ̸= 0 при жодному i. Зауважимо, що
всi числа f(i) дiляться на 3, тому за припущенням кожне з них є не бiльшим за −3
або не меншим за 3. Неважко перевiрити, що модуль рiзницi f(k+1)− f(k) дорiвнює
модулю рiзницi (k + 1)-ої та k-ої цифри вихiдного числа, 1 ≤ k ≤ 2012. Таким чином,
числа f(k + 1) та f(k) є рiвними або вiдрiзняються на 3, а тому вони або одночасно
додатнi, або одночасно вiд’ємнi. Справдi, iнакше вони вiдрiзнялися би принаймнi на
6. Отже, всi числа f(1), . . . , f(2013) мають спiльний знак. Але f(1)+f(2013) дорiвнює
рiзницi мiж останньою та першою цифрами вихiдного числа, тобто 0 або ±3, тому
f(1) та f(2013) не можуть одночасно бути не бiльшими за −3 або одночасно бути не
меншими за 3, суперечнiсть.
6. Круть та Верть їдуть на машинi з пункта А в пункт Б. Машина виїжджає з А у
напрямку до Б, проте через кожнi 3 км шляху Круть повертає на 90◦ влiво, а через
кожнi 7 км шляху Верть повертає на 90◦ вправо (якщо вони намагаються повернути
одночасно, то машина продовжує їхати у тому ж напрямi). Чи зможуть Круть та
Верть дiстатися до Б, якщо вiдстань мiж А та Б становить 100 км?

Розв’язок. Траекторiю руху машини зручно зображати на клiтчастому паперi,
прийнявши довжину сторони клiтинки за 1 км та вiдмiчаючи бiля точок повороту
пройдену машиною вiдстань (рис. 1). Як бачимо, якщо спочатку машина їхала впра-
во, то пiсля 21 км шляху вона опиниться на 1 км правiше та знову буде рухатися
вправо. Тому пiсля 97 · 21 км машина опиниться на 97 км правiше вiд А, а ще через
3 км шляху Круть та Верть дiстануться до Б.

Вiдповiдь: зможуть.

Рис. 1.
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7. На гiпотенузi AB прямокутного трикутника ABC вiдмiтили довiльну точку D.
Коло, описане навколо трикутника ACD, вдруге перетинає пряму BC у точцi E,
а коло, описане навколо трикутника BCD, вдруге перетинає пряму AC у точцi F.
Довести, що пряма EF проходить через точку D.

Розв’язок. Оскiльки ∠ACE = ∠BCF = 90◦ (рис. 2), то AE та BF є дiаметрами
кiл, описаних навколо трикутникiв ACD та BCD. Звiдси ∠ADE = ∠BDF = 90◦.
Тому обидвi прямi DE та DF є перпендикулярними до AB, а отже збiгаються.

Рис. 2.

8. Дано 11 прямокутникiв рiзного розмiру, усi сторони яких є цiлими та не переви-
щують 10. Довести, що знайдуться такi три з цих прямокутнiкiв, що перший можна
розмiстити всерединi другого, а другий — всерединi третього.

Розв’язок. I спосiб. Назвемо прямокутник k-прямокутником, де 1 ≤ k ≤ 5, якщо
його менша сторона дорiвнює k, а бiльша не перевищує 11− k, або менша сторона
не менша за k, а бiльша дорiвнює 11− k. Тодi кожен прямокутник, сторони якого
є цiлими та не перевищують 10, є k-прямокутником для деякого k. Отже, серед 11
прямокутникiв знайдуться три k-прямокутники зi спiльним k. Легко перевiрити, що
цi прямокутники є шуканими.

II спосiб. Назвемо меншу зi сторiн прямокутника шириною, бiльшу — довжиною, а
їх рiзницю — видовженiстю. Оскiльки сторони прямокутникiв є цiлими та не переви-
щують 10, то видовженостi цих прямокутникiв можуть набувати значень лише вiд 0
до 9. Розiб’ємо прямокутники на 5 груп з видовженiстю 0 або 1, 2 або 3, 4 або 5, 6 або
7, 8 або 9. Тодi одна з груп мiстить принаймнi три прямокутника. Цi прямокутники є
шуканими. Справдi, якщо з деяких двох прямокутникiв жоден не можна розмiстити
всерединi iншого, то прямокутник з бiльшою довжиною має меншу ширину, а тому
його видовженiсть принаймнi на 2 бiльша, нiж видовженiсть iншого прямокутника.
Тому довiльнi прямокутники з однiєї групи можна розмiстити один всерединi iншого.
9. Нехай E — точка перетину дiагоналей вписаного чотирикутника ABCD, а K, L,
M та N — середини сторiн AB, BC, CD та DA вiдповiдно. Довести, що радiуси кiл,
описаних навколо трикутникiв KLE та MNE, є рiвними.

Розв’язок. Вiдкладемо на продовженнi BE за точку E вiдрiзок B′E = BE, а на
продовженнi DE за точку E вiдрiзок D′E = DE (рис. 3). Тодi трикутник KLE пере-
ходить у трикутник ACB′ при гомотетiї з центром B та коефiцiєнтом 2, а трикутник
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MNE переходить у трикутник CAD′ при гомотетiї з центром D та коефiцiєнтом 2.
Тому достатньо показати, що рiвними є радiуси кiл, описаних навколо трикутникiв
ACB′ та CAD′. Це так, бо B′E · D′E = BE · DE = AE · CE, а отже чотирикутник
AB′CD′ є вписаним.

Рис. 3.

10. Довести, що при всiх натуральних a, b ≥ 2 має мiсце нерiвнiсть

1

НСД(a, b− 1)
+

1

НСД(b, a− 1)
>

2√
a+ b

.

Розв’язок. Числа НСД(a, b−1) та НСД(b, a−1) є дiльниками числа a+b−1, причому
вони взаємно простi, оскiльки перше з них є дiльником a, а друге — дiльником a− 1.
Тому добуток цих чисел не перевищує a+ b−1. За нерiвнiстю мiж середнiми дiстаємо

1

НСД(a, b− 1)
+

1

НСД(b, a− 1)
≥

≥ 2√
НСД(a, b− 1) · НСД(b, a− 1)

≥ 2√
a+ b− 1

>
2√
a+ b

.

11. Дано трикутник ABC. Коло ω1 проходить через вершину B та дотикається до
сторони AC у точцi A, а коло ω2 проходить через вершину C та дотикається до сторони
AB в точцi A. Кола ω1 та ω2 перетинаються вдруге в точцi D. Пряма AD перетинає
описане коло трикутника ABC у точцi E. Довести, що D — середина AE.

Розв’язок. I спосiб. За властивiстю вписаних кутiв та кута мiж хордою та дотичною

∠EBC = ∠EAC = ∠DBA, ∠ECB = ∠EAB = ∠DCA.

Тому трикутники ABD та CAD подiбнi за двома кутами, AD/BD = CD/AD та
AD2 = BD · CD. Але

∠EBD = ∠EBA− ∠ABD = ∠EBA− ∠EBC = ∠ABC = ∠AEC
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та аналогiчно ∠ECD = ∠AEB (рис. 4). Тому трикутники EBD та CED теж подiбнi
за двома кутами, ED/BD = CD/ED та ED2 = BD · CD = AD2, тобто ED = AD.

Рис. 4. Рис. 5.
II спосiб. Нехай O1, O2 та O — центри кiл ω1, ω2 та кола ω, описаного навколо

трикутника ABC (рис. 5), а R1, R2 — радiуси кiл ω1 та ω2. Пряма AB є дотичною до
кола ω2 та мiстить спiльну хорду кiл ω та ω1. Отже, AO2 ⊥ AB та O1O ⊥ AB, звiдки
AO2 ∥ O1O. Аналогiчно AO2 ∥ O1O, тому AO1OO2 — паралелограм. Звiдси

O1O = AO2 = O2D = R2, O2O = AO1 = O1D = R1.

Таким чином, трикутники O1O2O та O2O1D є рiвними за трьома сторонами. Тодi
O1O2DO — рiвнобiчна трапецiя та OD ∥ O1O2. Але AD — спiльна хорда кiл ω1 та ω2,
тому O1O2 ⊥ AD, а отже OD ⊥ AD. Залишилося зауважити, що у рiвнобедреному
трикутнику AOE (AO = OE як радiуси кола ω) висота OD є медiаною, звiдки D —
середина AE.

12. Чи iснує арифметична прогресiя, яка складається з 2014 нескоротних дробiв
a1
b1
,
a2
b2
, . . . ,

a2014
b2014

,

причому серед чисел a1, b1, a2, b2, . . . , a2014, b2014 немає однакових?
Розв’язок. Для k = 2014 розглянемо арифметичну прогресiю

(k!)2 + 1

k!
,
(k!)2 + 2

k!
,
(k!)2 + 3

k!
, . . . ,

(k!)2 + k

k!
.

При 1 ≤ i ≤ k маємо НСД
(
k!, (k!)2 + i

)
= i, тому якщо покласти

ai =
(k!)2 + i

i
, bi =

k!

i
, 1 ≤ i ≤ k,
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то дiстанемо прогресiю з k нескоротних дробiв. Залишилось перевiрити, що усi числа
a1, b1, a2, b2, . . . , ak, bk є рiзними. Це так, бо при всiх 1 ≤ i < j ≤ k маємо

ai =
(k!)2 + i

i
> aj =

(k!)2 + j

j
> k! ≥ bi =

k!

i
> bj =

k!

j
.

Вiдповiдь: iснує.
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