
IНСТРУКЦIЇ:

Завдання
ПОЧАТКОВИЙ РIВЕНЬ: Завдання з 1 по 12 включно.
СЕРЕДНIЙ РIВЕНЬ: Завдання з 5 по 16 включно.
ВИСОКИЙ РIВЕНЬ: Завдання з 11 по 16 включно та три завдання на
доведення.
УВАГА Виконанi завдання поза вказаними не будуть зарахованi!

Оцiнювання
Завдання складаються з вибору вiдповiдi та оцiнюються таким чином: 3
бали за правильну вiдповiдь, 0 балiв за неправильну вiдповiдь, 1 бал за
вiдсутнiсть вiдповiдi. Тiльки одна вiдповiдь на запитання є правильною.
Тiльки для ВИСОКОГО РIВНЯ: завдання на доведення оцiнюються 9-ма
балами кожне. Необхiдно надати письмовi розв’язання.

Будь ласка, заповнiть iнформацiю нижче. Запишiть свої вiдповiдi на
завдання з вибором вiдповiдi у таблицю на наступнiй сторiнцi.

IМ’Я

ПРIЗВИЩЕ

РIВЕНЬ
(Початковий/Середнiй/Високий)



Завдання Рiвень Вiдповiдь (A,B,C,D або E)

1 П

2 П

3 П

4 П

5 П, С

6 П, С

7 П, С

8 П, С

9 П, С

10 П, С

11 П, С, В

12 П, С, В

13 С, В

14 С, В

15 С, В

16 С, В
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Завдання
1. Близнюки Ерiк i Оскар повиннi дiлитися улюбленою грою протягом

року (з 1 сiчня по 31 грудня). Рiк не є високосним. Вони вирiшують,
що Ерiк буде грати в парнi числа мiсяця (2-е число кожного мiсяця,
4-е число кожного мiсяця i так далi), а Оскар − у непарнi числа мi-
сяця. Однак, вони розумiють, що непарних днiв бiльше, нiж парних.
Насправдi, на скiльки бiльше?

A: 2
B: 5
C: 7
D: 12

Вiдповiдь: C.

Розв’язання: Мiсяцi з 28 або 30 днями мають однакову кiлькiсть парних i непарних
днiв. Сiм мiсяцiв з 31 днем мають на один непарний день бiльше. От-
же, вiдповiдь 7 днiв.

2. Двоє джентльменiв, пан Адамс i пан Беккам, пiдходять до дверей од-
ночасно й повиннi домовитися, хто увiйде першим. Через рiвнi про-
мiжки часу вони роблять спроби дiйти згоди. При кожнiй спробi во-
ни можуть говорити (сказати «Ти перший») або мовчати. Якщо вони
обидва говорять одночасно, нiхто не входить. Якщо нiхто не говорить,
нiхто не входить. Якщо говорить лише один, входить джентльмен, що
мовчав.
Якщо вони говорять одночасно, пан Адамс має мовчати, принайм-
нi, один раунд, а пан Беккам — принаймнi, два раунди. Якщо нiхто
не говорить протягом, принаймнi, 3 раундiв поспiль, тодi пан Беккам
буде говорити у наступному раундi. Жоден з джентльменiв не знає
правил, якими керується iнший джентльмен, i вони не домовляються
щодо стратегiї. Чи, урештi-решт, станеться раунд, коли один джентль-
мен входить в дверi?

A: Так
B: Нi

Вiдповiдь: B.

Розв’язання: Наприклад, вони обидва можуть говорити на кожному четвертому
ходi i обидва мовчати мiж ними (мовчати протягом трьох ходiв).
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3. Є чотири статуї ельфа, якi вiдрiзняються лише розмiром. Розмiри XL
(дуже великий), L (великий), M (середнiй), S (маленький) вiдповiдно.
Статуї мають рiзну вагу, яка зменшується в такому ж порядку, тобто
найбiльша статуя є найважчою, друга за розмiром — другою за вагою
i т.д. Ваш друг зважив статуї попарно, i вага рiзних пар у грамах
становить

18, 24, 30, 30, 36, 42 .

Яка загальна вага (у грамах) чотирьох статуй?

A: 60

B: 120

C: 150

D: 180

Вiдповiдь: A.

Розв’язання: Пiдсумуйте вагу та роздiлiть на 3, або пiдсумуйте найменшу вагу (двi
найлегшi статуї) i найбiльшу вагу (двi найбiльшi статуї). Можна також
пiдсумувати вагу найбiльшої та найменшої статуї i вагу двох середнiх
статуй, якi повиннi бути (XL + S) i (L + M) (випадково, що цi двi
ваги однаковi; будь-яка з двох сум може бути бiльшою). Або можна
пiдсумувати вагу (XL + M) i (L + S). У будь-якому випадку вiдповiдь
60.

4. Малюк грається машинкою, якою можна дистанцiйно керувати. Авто-
мобiль може повертати лiворуч або праворуч лише на кут величиною
90◦. Причому, пiсля кожного пройденого метра, вiн повертає рiвно
один раз, i малюковi залишається тiльки вирiшувати, лiворуч це бу-
де чи праворуч. Малюк грається на прямокутному килимi розмiром
3 × 4 метри. Автомобiль починає рух з одного iз кутiв килима вздо-
вж однiєї iз сторiн. До скiлькох iнших кутiв килима може дiстатися
автомобiль?

A: 1

B: 2

C: 3

Вiдповiдь: C.

Розв’язання: Вiдповiддю є 3, оскiльки автомобiль може дiстатися до всiх iнших
кутiв. Вiдповiдно до симетрiї, не має значення, з якого кута ми почи-
наємо. У координатнiй формi: нехай (0, 0) буде початком руху (почат-
ковий кут) , а (4, 3) - протилежний кут. Деякi шляхи, що ведуть до
iнших 3 кутiв:
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(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (4, 3)

(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 1), (4, 1), (4, 0)

(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 2), (1, 2), (1, 3), (0, 3)

5. В свiтi, схожому на наш, живуть люди, якi або брехуни, або такi,
що говорять правду. Брехуни завжди брешуть, а люди, якi говорять
правду, завжди говорять правду. Дитина каже: «У моїй родинi всi
брехуни». Це твердження:

A: Правда

B: Брехня

C: Не є анi правдою, анi брехнею

Вiдповiдь: B.

Розв’язання: Твердження не може бути правдою, тому що, якби це було правдою,
дитина була б брехуном (як член сiм’ї брехунiв), який говорить прав-
ду. Твердження може бути брехнею, наприклад, якщо лише половина
членiв родини є брехунами.

6. Ви готуєте заняття з йоги, де учасники будуть сидiти на стiльцях,
розташованих в ряд. Стiльцi стоять поруч, мiж ними немає вiльного
простору. Проте учасники повиннi мати можливiсть витягнути руки в
сторони, не торкаючись один одного. Тому мiж будь-якими двома зай-
нятими мiсцями має бути два вiльних мiсця. Пiсля розмiщення стiль-
цiв у ряд, зайнявши весь доступний простiр, ви вирiшуєте прибрати
два стiльцi, оскiльки це не зменшує кiлькостi мiсць, доступних для
учасникiв. Чому дорiвнює остача при дiленнi на 3 кiлькостi стiльцiв в
рядi, пiсля того, як прибрали два стiльцi?

A: 0

B: 1

C: 2

Вiдповiдь: B.
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Розв’язання: Оптимально починати ряд iз зайнятого мiсця. Додавання двох стiль-
цiв не має значення, тодi i тiльки тодi, коли останнє мiсце також є
зайнятим. Це означає, що остача при дiленнi на 3 дорiвнює 1.

7. Вам дозволено витягнути N кульок з коробки, що мiстить багато ку-
льок кожного з наступних кольорiв: синiй, зелений, жовтий, червоний.
Ви виграєте, якщо витягнете 1 синю кульку, або 2 зелених кульки, або
3 жовтих кульки, або 4 червоних кульки. Яке найменше можливе зна-
чення N , при якому ви гарантовано виграєте?

A: 4

B: 5

C: 6

D: 7

Вiдповiдь: D.

Розв’язання: Якщо ви витягнете 1 зелену кульку, i 2жовтих, i 3 червоних кульки, то
ви програєте (це найбiльш невдала ситуацiя). Витягнувши додаткову
кульку будь-якого колiру, ви гарантовано виграєте. Отже, N = 7.

8. У магазинi продають трикутнi плитки, де кожна плитка має довжини
сторiн 8, 12 i 18 сантиметрiв. Вам подобається форма, але вам потрiб-
на плитка бiльшого розмiру. Потрiбний вам трикутник подiбний до
тих, що продаються в магазинi, i довжини сторiн у сантиметрах зно-
ву є цiлими числами. Крiм того, двi його сторони дорiвнюють 12 i 18
сантиметрiв. Яка довжина третьої сторони в сантиметрах?

A: 24

B: 27

C: 30

D: 36

Вiдповiдь: B.

Розв’язання: Нехай X - довжина третьої сторони. Тодi ми маємо 8/12 = 12/18 =
18/X. Отже X = 27.

9. Алiсi потрiбно 4 години, щоб пофарбувати паркан, а Бобу − 12 годин
для виконання того ж завдання. Скiльки годин займе фарбування
паркану, якщо вони працюватимуть над завданням разом?
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A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Вiдповiдь: C.

Розв’язання: Якщо Алiса та Боб працюють X годин, то частина усього завдання,
яке вони виконують, становитиме 1

4X + 1
12X. Завдання вважається

виконаним, коли цей вираз дорiвнює 1, тобто, якщо X = 3.

10. Ви органiзовуєте день кiно у своїй школi. Ви знаєте, що 50% учнiв
подивилися «Прибульцi та алiгатори» (фiльм A), а 40% учнiв поди-
вилися «Баскетбол i печиво» (фiльм B). Ви знаєте, що 20% учнiв,
якi подивилися фiльм A, також подивилися i фiльм B. Який вiдсоток
учнiв, якi подивилися фiльм B, також подивилися i фiльм A?

A: 5%

B: 10%

C: 25%

D: 50%

Вiдповiдь: C.

Розв’язання: Нехай (без втрати загальностi) маємо загалом 100 учнiв. Тодi 10 учнiв
подивилися фiльми A i B, що вiдповiдає 25% учнiв, якi подивилися
фiльм B.

11. У вашому улюбленому ресторанi ви можете купити нагетси тофу на
винос. Вони продаються в упаковках по 3, 5 або 7 штук. Таким чином,
неможливо замовити, наприклад, точно 2 нагетси тофу. Скiльки iснує
цiлих чисел n ≥ 1, для яких ви не можете купити саме n нагетсiв?

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

E: 5

Вiдповiдь: C.

7



Розв’язання: Якщо кiлькiсть нагетсiв кратна 3, ми можемо купити декiлька упако-
вок по 3 нагетси в кожнiй. Якщо кiлькiсть нагетсiв кратна 3 плюс 2
(принаймнi 5), ми можемо купити упаковку, в якiй 5 нагетсiв i, мож-
ливо, декiлька упаковок по 3 нагетси. Якщо кiлькiсть нагетсiв кратна
3 плюс 1 (принаймнi 7), тодi ми можемо купити упаковку, в якiй 7
нагетсiв i, можливо, декiлька упаковок по 3 нагетси. Отже, єдине, що
ми не можемо купити, це нагетси у кiлькостi 1, 2 або 4 штуки.

12. Ваш клас готується до екскурсiї i вчителi наповнюють сендвiчами сум-
ки для обiду, з розрахунку одна сумка для обiду на кожного учня.
Сумки для обiду та сендвiчi всi однаковi. Кожен сендвiч можна ро-
зрiзати на 2 або 3 рiвнi частини. Ви знаєте, що 14 сендвiчами можна
наповнити 9 сумок для обiду, але не 10. Скiльки сендвiчiв пiшло на
наповнення сумок для обiду для 24 учнiв?

A: 24

B: 30

C: 32

D: 36

E: 48

Вiдповiдь: D.

Розв’язання: Кiлькiсть сендвiчiв в кожнiй сумцi є, зокрема, рацiональним числом
вигляду X/6. З iнформацiї про 14 сендвiчiв, ми знаємо, що 14/10 <
X/6 ≤ 14/9. Тодi отримуємо, що 8 < X < 10, отже X = 9. Таким
чином, кожна сумка мiстить 9/6 = 3/2 сендвiча, тому для 24 сумок
потрiбно 24 · 3/2 = 36 сендвiчiв.

13. У мiшечку знаходяться кульки червоного, жовтого або зеленого ко-
льору. Вибираємо двi кульки поспiль, не повертаючи першу назад.
Ймовiрнiсть взяти двi червонi кульки становить 1

7 , а двi жовтi − 1
5 .

Яка найменша кiлькiсть кульок у мiшечку можлива, щоб це виявилося
правдою?

A: 15

B: 35

C: 70

Вiдповiдь: A.
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Розв’язання: Нехай n − число, яке ми шукаємо. Нехай r i y − кiлькiсть червоних i
жовтих кульок вiдповiдно. Нам дано

r(r − 1)

n(n− 1)
=

1

7
,

y(y − 1)

n(n− 1)
=

1

5
,

отже, 7r(r−1) = n(n−1) = 5y(y−1). Це показує, що n(n−1) дiлиться
на 5 i на 7, тобто на 35. Найменший n ≥ 1, для якого це виконується,
становить n = 15. Щоб переконатися, що n = 15 дiйсно пiдходить,
зауважимо, що при r = 6 та y = 7 отримуються бажанi ймовiрностi.

14. Новi люксембурзькi номернi знаки складаються з двох лiтер, за якими
йде 4-значний номер. Оскiльки лiтера O i цифра 0 на табличках вигля-
дають занадто схожими, один iз двох символiв потрiбно заборонити.
Який символ маємо заборонити, щоб отримати найбiльшу кiлькiсть
автомобiльних номерiв? (Алфавiт, що розглядається має 26 лiтер.)

A: Лiтеру O.

B: Цифру 0.

C: Вибiр не має значення.

Вiдповiдь: A.

Розв’язання: Заборона лiтериO залишає 252·104 дозволених автомобiльних номерiв,
тодi як заборона цифри 0 залишає лише 262 · 94. Ми робимо висновок
на основi нерiвностi 25 · 102 > 26 · 92.

15. Скiльки iснує цiлих чисел n ≥ 1, для яких 16n2 + 25 є квадратом
натурального числа?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 5

Вiдповiдь: B.

Розв’язання: Маємо (4n)2 < 16n2 + 25 < (4n+ 5)2, отже, повний квадрат у виглядi
16n2 + 25 має бути серед (4n + 1)2, (4n + 2)2, (4n + 3)2 та (4n + 4)2.
Оскiльки 16n2 + 25 є непарним, це не є нi (4n + 2)2, нi (4n + 4)2.
Поклавши 16n2 + 25 = (4n + 1)2, отримаємо n = 3. Поклавши 16n2 +
25 = (4n+3)2, отримаємо n = 2

3 , що не є цiлим числом. Таким чином,
враховується лише значення n = 3.
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Альтернативне розв’язання: припустимо, що 16n2+25 = x2, де x —цiле
додатне число. Тодi 25 = x2− 16n2 = (x+4n)(x− 4n), а оскiльки 25 =
52 є квадратом простого числа, єдину можливiсть дають рiвняння:
x+ 4n = 25 i x− 4n = 1, розв’язавши якi, отримаємо n = 3 i x = 13.

16. Є п’ять маленьких статуй ельфа, i ви знаєте їхню загальну вагу W .
Статуї вiдрiзняються за своїми розмiрами: XL (дуже великi), L (ве-
ликi), M (середнi), S (малi), XS (дуже малi), i вони мають рiзну вагу,
що зменшується в тому ж порядку. Ваш друг зважив статуї попарно
i записав значення у порядку вiд найбiльшого до найменшого

W1,W2, . . . ,W10.

Знаючи лише W2 +W10, вагу якої статуї можна дiзнатися?

A: XL

B: L

C: M

D: S

E: XS

Вiдповiдь: B.

Розв’язання: Назвемо вагу статуї її розмiром, наприклад, нехай XL буде вагою
найбiльшої та найважчої статуї. Зрозумiло, що W1 = XL+L i, оскiль-
ки двi ваги, якi ми пiдсумовуємо, мають бути рiзними, ми маємо
W2 = XL + M . Так само отримуємо W10 = S + XS. Таким чином,
W2 +W10 = XL+M +S +XS. Враховуючи, що L =W − (W2 +W10),
ми можемо обчислити вагу L.
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Завдання на доведення (тiльки для високого рiв-
ня)
Завдання 1. Нехай ABCD − прямокутник, у якому AB > BC, i такий,
що BC = 1. Нехай E − точка, вiдмiнна вiд B i така, що CE = BC та
∠AEC = 90◦. Припустимо, що ∠DCE = 30◦. Знайти довжину AB.

Вiдповiдь: AB =
√
3.

Доведення. Дiйсно, ∠EAC = ∠BAC, оскiльки E є вiдображенням B вiд-
носно AC. Також точки E,C,B,A належать колу, а бiсектриса кута ∠EAB
спiвпадає iз серединним перпендикуляром, проведеним до BE, та проходить
через точку C. Якщо покласти

α := ∠EAC = ∠BAC = ∠ACD

то ∠DCE = 90◦ − 2α. Так як ∠DCE = 30◦, тодi α = 30◦ i

AB =
BC

tgα
=
√
3.

Завдання 2. Ви намагаєтеся зламати код iз 8 цифр. Ви знаєте, що кодом є
день народження людини, яка народилася мiж роком 1 (включно) i сьогод-
нiшнiм днем, у форматi ДДММРРРР (наприклад, сьогоднiшня дата буде
25022023). Ви також маєте наступну iнформацiю:

• день є простим числом;

• простий розклад року задається p · (p + 10) · (2p + 3), де p − просте
число;

• людина народилася в середу.

Який код?

Вiдповiдь: 11012023.

Доведення. Якщо перебрати простi числа по порядку, починаючи з 2, перше
просте число p, для якого p+10 та 2p+3 також є простими, буде p = 7. У цьо-
му випадку, ми отримуємо 7·17·17 = 2023, як рiк. Бiльшi вiд 2 простi числа,
дають роки пiсля 2023 року, тому їх можна вiдкинути. Отже, цей день мав
бути в сiчнi чи лютому 2023 року («до сьогоднiшнього дня, 25 лютого»).
Можна вiдраховувати назад вiд дати змагання, i єдина середа в 2023 роцi,
яка припадає на потрiбну дату − це 11 сiчня 2023 року. Отже, код 11012023.

Завдання 3. Нижче наведено цiле число; знайти його значення:

2

√
2
√
5− 4√
5 + 1

+
3

√
17
√
5− 38.
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Вiдповiдь: 1.

Доведення. Позначимо шукане число через x. Тодi

x = 2

√
(2
√
5− 4)(−

√
5 + 1)

(
√
5 + 1)(−

√
5 + 1)

+
3

√
(
√
5− 2)3

= 2

√
6
√
5− 14

−4
+ (
√
5− 2)

=

√
−6
√
5 + 14 +

√
5− 2

=

√
(−
√
5 + 3)2 +

√
5− 2

= −
√
5 + 3 +

√
5− 2

= 1.
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