
Заочна олiмпiада Мудрамакiтра - 2020

1 курс

1. Чи можна виписати в ряд натуральнi числа вiд 1 до 10 в такому порядку, щоб
сума будь-яких трьох чисел, що виписанi поспiль, була не бiльша за 15? Вiдповiдь
обґрунтуйте.

2. У кожну клiтинку квадрата 5 × 5 записано цiле число. При цьому сума чисел
у кожному рядку, крiм першого, на 1 бiльша, нiж у попередньому, i сума чисел у
кожному стовпчику, крiм першого, у 3 рази бiльша, нiж у попередньому. Доведiть,
що сума чисел у третьому рядку дiлиться на 11.

3. У 25 ящиках лежать кульки рiзних кольорiв. Вiдомо, що в кожному ящику
лежать кульки рiвно двох кольорiв, а в будь-якiй парi ящикiв знаходяться кульки
рiвно трьох кольорiв. Доведiть, що знайдеться колiр, який є у всiх ящиках.

4. Хитрий Максим Володимирович намалював дошку 4 × 4 i почав розставляти
там натуральнi числа вiд 1 до 16. Потiм вiн вiдмiтив у кожному рядку, стовпчику i
на кожнiй дiагоналi (враховуючи дiагоналi з однiєї клiтинки) найбiльше число. Чи
могло виявитись, що вiдмiченi всi клiтинки? А всi клiтинки, крiм однiєї?

5. Є 100 монет: 99 справжнiх (вони важать однаково) i одна фальшива (важить
легше справжнiх). У Тараса Дмитровича є двошальковi терези. На чаши терезiв
можна класти по однiй монетi й терези показують один з можливих варiантiв: або
переважила лiва чаша, або переважила права чаша, або встановилась рiвновага. На
жаль, терези Тараса Дмитровича несправнi: вони завжди показують неправильний
результат взважування. Як за допомогою цих терезiв Тарасу Дмитровичу знайти 98
справжнiх монет?

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.


