XXII Всеукраїнська заочна математична олiмпiада “5–12”
олiмпiадi може взяти участь кожен учень 5 – 12 класiв. Наполегливо радимо

В потренуватися та випробувати свої здiбностi всiм претендентам на участь в обласних та Всеукраїнськiй олiмпiадах, а також вiдбiркових змаганнях на Мiжнародну
математичну олiмпiаду.
Розв’язання задач слiд надсилати до 1 березня 2018 року (за поштовим штемпелем)
на адресу
01601 МСП, Київ,
Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
механiко-математичний факультет
кафедра математичного аналiзу
“Олiмпiада 5-12”
або у вiдсканованому виглядi на електронну адресу olymp5-12@ukr.net.
Пiдсумки олiмпiади буде пiдведено наприкiнцi березня на сайтi
http://www.mechmat.univ.kiev.ua.

Умови задач
1. Шоколадна плитка розмiру 5 × 12 складається з 30 чорних та 30 молочних шматочкiв (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?
2. Знайти найбiльше натуральне число, в якому всi цифри
рiзнi та кожнi двi сусiднi цифри утворюють число, яке дiлиться на 3.
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?
4. Чи iснують рiзнi простi числа p, q, r такi, що кожне з
, p+r
, q+r
та p+q+r
є простим?
чисел p+q
2
2
2
3
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?
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?
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7. Для довiльних a, b ≥ 0 довести нерiвнiсть
8(a + b)(a3 + b3 ) ≤ 9(a2 + b2 )2 .
8. На середнiй лiнiї рiвнобедреної трапецiї ABCD (BC ∥ AD) знайти точку K, для
якої сума кутiв ∠DAK + ∠BCK буде найменшою.
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?
10. Розв’язати систему рiвнянь

x2 + 2


= 2x + 1,



(x − y)(y − z)(z − x) + x



y2 + 2
= 2y + 1,

(x − y)(y − z)(z − x) + y




z2 + 2



= 2z + 1.
(x − y)(y − z)(z − x) + z
11. Всерединi паралелограма ABCD обрали точку P так, що
∠AP B + ∠CP D = ∠BP C + ∠AP D.
Довести, що iснує коло, яке дотикається до кожного з кiл, описаних навколо трикутникiв AP B, BP C, CP D та AP D.
12. Знайти всi трiйки натуральних чисел a < b < c такi, що при кожному натуральному n число (n + a)(n + b)(n + c) дiлиться на abc.
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