
XXII Всеукраїнська заочна математична олiмпiада “5–12”

Цього року було проведено двадцять другу Всеукраїнську заочну математичну
олiмпiаду “5–12”. В нiй мiг взяти участь кожен учень 5-12 класiв. Переможцями та
призерами олiмпiади стали:

I мiсце
Гаврилюк Данило (м. Київ, 9 клас)

II мiсце
Савчук Марiя (м. Київ, 8 клас)
Азаров Володимир (м. Одеса, 8 клас)
Любчич Iлля (м. Луцьк, Волинська обл., 11 клас)
Матвiй Пiрлiк (м. Лисичанськ, Луганська обл., 9 клас)

III мiсце
Москалець Анастасiя (м. Ромни, Сумська обл., 7 клас)
Єгор Тучков (м. Одеса, 8 клас)
Левченко Данило (м. Днiпро)
Власенко Андрiй (м. Одеса, 8 клас)
Козаровицька Полiна (м. Київ, 10 клас)
Точоний Володимир (м. Київ, 9 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. Шоколадна плитка розмiру 5×12 складається з 30 чорних та 30 молочних шматоч-
кiв (не обов’язково розташованих у шаховому порядку). Чи будь-яку таку плитку
можна розламати на три прямокутники так, щоб або у кожному прямокутнику була
парна кiлькiсть чорних шматочкiв, або у кожному прямокутнику була парна кiлькiсть
молочних шматочкiв?

Розв’язок. I спосiб. Розiб’ємо природним чином плитку на 12 смуг розмiру 5 × 1.
Назвемо смугу непарночорною, якщо у нiй непарна кiлькiсть чорних та парна кiль-
кiсть молочних шматочкiв, та непарномолочною, якщо навпаки. Непарночорних або
непарномолочних смуг у плитцi буде принаймнi 6. Нехай для визначеностi у плитцi
принаймнi 6 непарночорних смуг. Вiдламаємо вiд протилежних кiнцiв плитки пря-
мокутники розмiру 5 × a та 5 × b, якi мiстять рiвно по двi непарночорнi смуги. У
вiдламаних прямокутниках парна кiлькiсть чорних шматочкiв, отже у прямокутни-
ку, що лишився, теж парна кiлькiсть чорних шматочкiв.

II спосiб. Розiб’ємо плитку на чотири частини, як показано на рис. 1. Загальна
кiлькiсть шматочкiв у частинi A непарна, тому кiлькiсть шматочкiв деякого сорту
парна, а iншого непарна. Нехай у частинi A парна кiлькiсть чорних шматочкiв. Якщо
у частинi B або у частинi C теж, то плитку можна розламати на прямокутник A,
прямокутник B або C та прямокутник, який складається з двох iнших частин. При
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цьому в кожному прямокутнику буде парна кiлькiсть чорних шматочкiв. Якщо ж у
обох частинах B та C непарна кiлькiсть чорних шматочкiв, то кiлькiсть молочних
шматочкiв у частинах A та C є непарною, а у частинi B — парною. Отже, плитку
можна розламати на прямокутник B, прямокутник D та прямокутник, який складає-
ться з частин A та C разом. При цьому в кожному прямокутнику буде парна кiлькiсть
молочних шматочкiв.

Вiдповiдь: так.

Рис. 1.

2. Знайти найбiльше натуральне число, в якому всi цифри рiзнi та кожнi двi сусiднi
цифри утворюють число, яке дiлиться на 3.

Розв’язок. Сума будь-яких двох сусiднiх цифр числа має дiлитися на 3. Тому якщо
у числi є цифра зi списку 0,3,6,9, то поруч з нею можуть стояти лише iншi цифри iз
цього списку. Звiдси випливає, що всi цифри числа належать списку, а отже у цьому
випадку найбiльше можливе число дорiвнює 9630. Тепер розглянемо випадок, коли
число не мiстить жодної з цифр 0,3,6,9. Найбiльше число, в якому немає цифр 0,3,6,9
та всi цифри рiзнi, дорiвнює 875421. Воно є бiльшим за 9630 та неважко перевiрити,
що це число задовольняє умову.

Вiдповiдь: 875421.
3. У зоопарку кожен п’ятий учасник групової екскурсiї отримує квиток безплатно.
Якщо хлопцi та дiвчата з одного класу пiдуть на екскурсiю окремо, то хлопцi сплатять
за квитки 360 гривень, а дiвчата 480 гривень, а якщо вони пiдуть на екскурсiю разом,
то сплатять за квитки 810 гривень. Скiльки хлопцiв та скiльки дiвчат у класi?

Розв’язок. Якщо розбити на п’ятiрки окремо хлопцiв та окремо дiвчат, то зали-
шаться не бiльше чотирьох хлопцiв та не бiльше чотирьох дiвчат, з яких можна сфор-
мувати щонайбiльше ще одну п’ятiрку учнiв. Тому хлопцi та дiвчата разом можуть
отримати рiвно на один безплатний квиток бiльше, нiж якби вони пiшли на екскурсiю
окремо, тобто 360+480−810 = 30 (гривень) — цiна одного квитка. Отже, хлопцi окре-
мо сплатили би за 12 квиткiв, дiвчата окремо — за 16 квиткiв, а разом вони сплатять
за 27 квиткiв. Звiдси випливає, що хлопцi отримали би 2 або 3 квитки безплатно, тоб-
то їх 14 або 15. Аналогiчно дiвчат — 19 або 20, а учнiв разом — 33. Остаточно хлопцiв
14 та дiвчат 19, бо всi iншi варiанти не узгоджуються iз загальною кiлькiстю учнiв.

Вiдповiдь: 14 хлопцiв та 19 дiвчат.
4. Чи iснують рiзнi простi числа p, q, r такi, що кожне з чисел p+q

2
, p+r

2
, q+r

2
та p+q+r

3
є

простим?
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Розв’язок. Наприклад, шуканими є числа p = 5, q = 17 та r = 29, для яких
p+q
2

= 11, p+r
2

= p+q+r
3

= 17 та q+r
2

= 23.
Вiдповiдь: так.
Зауваження. Зрозумiло, що жодне з чисел p, q, r не може дорiвнювати 2. Покаже-

мо, що жодне з цих чисел не дорiвнює 3. Нехай, наприклад, p = 3. Тодi q+r
2

> 3 —
просте число, а отже q + r не дiлиться на 3 та число p+q+r

3
не є цiлим. Помiтимо, що

непарнi числа при дiленнi на 4 дають остачi 1 та 3. Покажемо, що числа p, q, r дають
однаковi остачi при дiленнi на 4. Якщо, наприклад, p та q дають рiзнi остачi, то p+ q
дiлиться на 4, число p+q

2
> 2 парне i не є простим. Аналогiчно доводиться, що числа

p, q, r дають однаковi остачi при дiленнi на 3. Таким чином, рiзниця будь-яких двох
з чисел p, q, r дiлиться на 3 та на 4, а тому числа p, q, r дають однаковi остачi при
дiленнi на 12. Отже, p, q, r слiд шукати серед чисел 5, 17, 29, . . . , або 7, 19, 31, . . . , або
11, 23, 47, . . . , або 13, 37, 61, . . . Вже перша спроба виявляється вдалою.
5. У селищi Вухатому мешкають кролi. Вiдомо, що серед них понад 2/3 — бiлi, понад
1/5 — сiрi та понад 1/8 — рудi. При якiй найменшiй кiлькостi кролiв це можливо?

Розв’язок. Нехай у селищi живуть n кролiв, серед яких a бiлих, b сiрих та c рудих.
Оскiльки a > 2

3
n, то 3a > 2n, а отже 3a ≥ 2n + 1 та a ≥ 2n+1

3
. Аналогiчно b ≥ n+1

5
та

c ≥ n+1
8
. Тому загальна кiлькiсть кролiв не менша за

2n+ 1

3
+

n+ 1

5
+

n+ 1

8
=

119n+ 79

120
.

Отже, n ≥ 119n+79
120

, звiдки n ≥ 79. При n = 79 умова задачi виконується, якщо у селищi
53 бiлих, 16 сiрих та 10 рудих кролiв.

Вiдповiдь: 79 кролiв.
6. На дошцi написанi числа 1, 2, 3, . . . , 100. За один крок дозволяється обрати будь-яке
натуральне число k та збiльшити на 1 всi числа на дошцi, якi дiляться на k. Пiсля
якої найменшої кiлькостi крокiв усi числа на дошцi можуть стати рiвними?

Розв’язок. Назвемо маленьким число, яке спочатку дорiвнює 1, та великим число,
яке спочатку дорiвнює 100. Спочатку рiзниця мiж великим та маленьким числами
дорiвнює 99, а за один крок вона може змiнитися щонайбiльше на 1. Отже, аби ма-
леньке та велике число стали рiвними, потрiбно виконати принаймнi 99 крокiв, якi
зменшують зазначену рiзницю. Але на першому кроцi рiзниця мiж великим та ма-
леньким числом не зменшується при будь-якому виборi k, оскiльки 100 дiлиться на 1.
Тому потрiбно виконати принаймнi 100 крокiв.

Покажемо, що всi числа на дошцi стануть рiвними, якщо послiдовно виконати 100
крокiв з k = 1, 2, . . . , 100. Доведемо, що пiсля виконання 1 ≤ n ≤ 100 крокiв усi числа
на дошцi будуть бiльшими за n. Зрозумiло, що пiсля першого кроку всi числа на дошцi
є бiльшими за 1. Нехай пiсля j-го кроку всi числа на дошцi є бiльшими за j. Якщо
одне або декiлька з них дорiвнюють j + 1, то на (j + 1)-му кроцi вони збiльшаться, а
тому всi числа стануть бiльшими за j + 1. Таким чином, пiсля виконання 100 крокiв
всi числа на дошцi будуть бiльшими за 100. Але 101 — просте число, а тому якщо
деяке число на дошцi стало рiвним 101, то надалi воно не буде дiлитися на жодне k
та не збiльшуватиметься. Отже, всi числа на дошцi стануть рiвними 101.
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Вiдповiдь: 100 крокiв.
7. Для довiльних a, b ≥ 0 довести нерiвнiсть

8(a+ b)(a3 + b3) ≤ 9(a2 + b2)2.

Розв’язок. Зауважимо, що

8(a+ b)(a3 + b3) = 8(a+ b)2(a2 − ab+ b2) = 4(a2 + 2ab+ b2)(2a2 − 2ab+ 2b2).

За нерiвнiстю мiж середнiм арифметичним та середнiм геометричним√
(a2 + 2ab+ b2)(2a2 − 2ab+ 2b2) ≤ (a2 + 2ab+ b2) + (2a2 − 2ab+ 2b2)

2
=

3(a2 + b2)

2
,

тому 8(a+ b)(a3 + b3) ≤ 4 · 9(a
2 + b2)2

4
= 9(a2 + b2)2.

Зауваження. Рiвнiсть досягається за умови, що a2 + 2ab + b2 = 2a2 − 2ab + 2b2,
тобто a2 − 4ab+ b2 = 0, звiдки a = (2±

√
3)b.

8. На середнiй лiнiї рiвнобедреної трапецiї ABCD (BC ∥ AD) знайти точку K, для
якої сума кутiв ∠DAK + ∠BCK буде найменшою.

Розв’язок. Нехай E та F — середини бiчних сторiн AB та CD (рис. 2). Доведемо,
що шукана точка K — це точка перетину EF з AC, тобто для будь-якої iншої точки
T вiдрiзка EF виконується нерiвнiсть ∠DAK +∠BCK < ∠DAT +∠BCT . Нехай для
визначеностi T належить вiдрiзку KF . Тодi

∠DAT + ∠BCT = (∠DAK − ∠KAT ) + (∠BCK + ∠KCT )

та достатньо показати, що ∠KCT > ∠KAT . Зауважимо, що K — середина AC та
∠CKT = ∠CAD < 90◦ (це кут при основi рiвнобедреного трикутника, обмеженого
стороною AD та дiагоналями трапецiї). Тому точки T та C лежить по одну сторону
вiд серединного перпендикуляра до AC. Отже, CT < AT та ∠KCT > ∠KAT (у
трикутнику ACT проти бiльшої сторони лежить бiльший кут).

Рис. 2.

Зауваження. Розв’язання залишається правильним для будь-якої трапецiї ABCD,
в якiй ∠CAD < 90◦. Якщо ∠CAD = 90◦, то сума ∠DAK + ∠BCK не залежить вiд
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вибору точки K на середнiй лiнiї. Якщо ж ∠CAD > 90◦, то неважко показати, що при
BC < AD шуканою точкою K буде середина CD, а при BC > AD — середина AB.
9. Двоє гравцiв по черзi фарбують клiтинки таблицi розмiру 10×10. Гра завершується,
коли у кожному квадратi розмiру 3× 3 з’являється принаймнi по однiй пофарбованiй
клiтинцi. Перемагає гравець, який зробив останнiй хiд. Хто з гравцiв має виграшну
стратегiю?

Розв’язок. Покажемо, що виграшну стратегiю має другий гравець. Назвемо по-
рожнiм квадрат 3 × 3, в якому немає пофарбованих клiтинок. Спочатку на дошцi
є порожнi квадрати, якi не перетинаються, а отже перший гравець не виграє най-
першим ходом. Якщо перед ходом другого гравця на дошцi ще iснують два порожнi
квадрати 3 × 3, якi не перетинаються, вiн обирає два такi квадрати та фарбує будь-
яку клiтинку поза цими квадратами. Вiн може це зробити, оскiльки поза квадратами
знаходяться 102− 2 · 32 = 82 клiтинки, серед яких перед його ходом непарна кiлькiсть
пофарбованих. Зауважимо, що у цьому випадку перший гравець не виграє наступним
ходом.

Зрозумiло, що рано чи пiзно перед ходом другого гравця на дошцi залишиться
лише один порожнiй квадрат 3 × 3 або декiлька порожнiх квадратiв, кожнi два з
яких мають спiльну клiтинку. Покажемо, що у цьому випадку всi порожнi квадрати
мають спiльну клiтинку. Другий гравець пофарбує таку спiльну клiтинку та одразу
виграє. Розглянемо найлiвiший та найправiший порожнi квадрати на дошцi. Оскiльки
цi квадрати мають спiльну клiтинку, то усi порожнi квадрати лежать у вертикальнiй
смузi ширини 5 клiтинок. Аналогiчно усi порожнi квадрати лежать у горизонтальнiй
смузi ширини 5 клiтинок. Отже, всi порожнi квадрати 3×3 повнiстю лежать у квадратi
5× 5. Центральна клiтинка цього квадрату належить всiм порожнiм квадратам.

Вiдповiдь: другий гравець.
10. Розв’язати систему рiвнянь

x2 + 2

(x− y)(y − z)(z − x) + x
= 2x+ 1,

y2 + 2

(x− y)(y − z)(z − x) + y
= 2y + 1,

z2 + 2

(x− y)(y − z)(z − x) + z
= 2z + 1.

Розв’язок. Покладемо a = (x − y)(y − z)(z − x). Кожне з чисел x, y, z є коренем
рiвняння t2+2 = (a+t)(2t+1), або t2+(2a+1)t+a−2 = 0. Це квадратне рiвняння має
щонайбiльше два рiзнi коренi, тому деякi з чисел x, y, z є рiвними. Звiдси випливає,
що a = 0. Отже, x, y, z є коренями рiвняння t2 + t − 2 = 0, тобто кожне з цих чисел
дорiвнює 1 або −2. Залишається зробити перевiрку.

Вiдповiдь: (−2,−2,−2), (−2,−2, 1), (−2, 1,−2), (−2, 1, 1), (1,−2,−2), (1,−2, 1),
(1, 1,−2), (1, 1, 1).
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11. Всерединi паралелограма ABCD обрали точку P так, що

∠APB + ∠CPD = ∠BPC + ∠APD.

Довести, що iснує коло, яке дотикається до кожного з кiл, описаних навколо трику-
тникiв APB, BPC, CPD та APD.

Розв’язок. Покажемо, що радiуси кiл, описаних навколо трикутникiв APB, BPC,
CPD та APD, є рiвними. Звiдси випливатиме, що коло з центром P та вдвiчi бiльшим
радiусом дотикається до кожного з цих кiл.

Розглянемо паралельне перенесення, яке переводить вiдрiзок AB у вiдрiзок DC, а
точку P — у деяку точку Q (рис. 3). Зрозумiло, що ∠APB +∠CPD = 180◦, оскiльки
сума всiх кутiв, згаданих в умовi задачi, дорiвнює 360◦. Оскiльки

∠DQC = ∠APB = 180◦ − ∠CPD,

то точка Q лежить на колi, описаному навколо трикутника CPD. Але PBCQ — па-
ралелограм, отже трикутники BPC та QCP рiвнi, а тому i радiуси кiл, описаних
навколо трикутника BPC та чотирикутника CPDQ, є рiвними. Аналогiчно доводи-
ться, що рiвними є радiуси кiл, описаних навколо трикутникiв APB та BPC, APB
та APD, що завершує доведення.

Рис. 3.

12. Знайти всi трiйки натуральних чисел a < b < c такi, що при кожному натураль-
ному n число (n+ a)(n+ b)(n+ c) дiлиться на abc.

Розв’язок. Зауважимо, що число P (n) = (n+ a)(n+ b)(n+ c)− abc дiлиться на abc
при кожному натуральному n. Зокрема на abc дiляться числа

P (1) =1 + (a+ b+ c) + (ab+ bc+ ac),

P (2) =8 + 4(a+ b+ c) + 2(ab+ bc+ ac),

P (3) =27 + 9(a+ b+ c) + 3(ab+ bc+ ac),
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а отже i числа A = P (2)−2P (1) = 6+2(a+b+c), B = P (3)−3P (1) = 24+6(a+b+c) та
B−3A = 6. Таким чином, 6 дiлиться на abc. Це можливо лише при a = 1, b = 2, c = 3.
Залишилося перевiрити, що числа a = 1, b = 2, c = 3 задовольняють умову. Число
(n + 1)(n + 2)(n + 3) справдi дiлиться на 6 при кожному натуральному n, оскiльки
серед будь-яких трьох послiдовних цiлих чисел деяке число дiлиться на 3 та деяке
число дiлиться на 2.

Вiдповiдь: a = 1, b = 2, c = 3.
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