Заочна олiмпiада Мудрамакiтра - 2020
4 курс
1. Скiлькома способами можна представити число 2031 у виглядi суми цiлих невiд’ємних
степенiв двiйки, якщо кожен степiнь можна використовувати не бiльше двох разiв.
2. Вiдомо, що многочлен з додатними коефiцiєнтами 𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 має три цiлих
кореня (враховуючи кратнiсть). Яке найменше значення може приймати
a) коефiцiєнт 𝑐?
b) коефiцiєнт 𝑏?
3. Розв’язати в цiлих невiд’ємних числах рiвняння
5𝑚 − 5𝑛 = 20𝑘
4. Знайдiть всi функцiї 𝑓 : R → R такi, що для довiльних дiйсних 𝑥, 𝑦:
𝑓 (𝑥𝑓 (𝑦) + 𝑥) = 𝑥𝑦 + 𝑓 (𝑥)
5. Дано гострокутний трикутник 𝐴𝐵𝐶. Коло, побудоване на 𝐵𝐶, як на дiаметрi,
перетинає сторони 𝐴𝐵 та 𝐴𝐶 в точках 𝐸 та 𝐹 вiдповiдно. Нехай 𝑀 — середина 𝐵𝐶, а
𝑃 — перетин прямих 𝐴𝑀 i 𝐸𝐹 . Нехай також 𝑋 — довiльна точка на меншiй дузi 𝐸𝐹 , а
другий перетин 𝑋𝑃 з колом — це 𝑌 . Доведiть, що ∠𝑋𝐴𝑌 = ∠𝑋𝑌 𝑀 .

Правила оформлення конкурсних робiт.
Конкурсну роботу потрiбно надiслати за адресою mudramakitra@ukr.net. Обов’язкове
виконання наступних умов:
∙ роботу треба оформити у текстовому редакторi "Microsoft Word"12 шрифтом Times
New Roman (одним файлом) або у системi розмiтки LATEX(шаблон тексту олiмпiади з
математики за кожний курс можна скачати зi сторiнки заочної олiмпiади);
∙ розв’язання кожної задачi починати з нового аркушу;
∙ назва листа — "Заочна олiмпiада Мудрамакiтра-2020";
∙ назва вкладеного документу з розв’язаннями — Ваше прiзвище, iм’я, школа та курс,
за який ви написали олiмпiаду (наприклад: Петренко Петро, школа №1, 3 курс). Нiчого
iншого в назвi вкладенного файлу бути не повинно!
∙ Перед розв’язанням кожної задачi мають бути записанi її номер та умова.
∙ Розв’язання потрiбно писати зрозумiло, чiтко, детально. Всi позначення, якi зустрiчаються на кресленнях, повиннi бути поясненими (введеними) в текстi розв’язання.
∙ Усi твердження, якi використовуються в розв’язаннi, мають бути обґрунтованими. Навiть правильна вiдповiдь без пояснення, як вона була одержана, оцiнюється
набагато нижче!
Надсилати до 15 травня.

