
Заочна олiмпiада Мудрамакiтра - 2020

Курс мiнiматикiв

1. Євгенiй з’їдає 10 кг млинцiв за 120 хвилин, Тарасик за 60 хвилин, Владуся – за 40
хвилин, а вегетарiанець Максимко – за 20 хвилин. За скiльки хвилин Євгенiй, Тарасик,
Владуся i Максимко разом з’їдають 30 кiлограмiв млинцiв?

2. Якось математик зазирнув у дослiдницький журнал фiзика, де той веде пiдсумок
своїй роботi. Там вiн побачив 2020 записiв-тверджень:

"В цьому журналi рiвно одне хибне твердження ";
"В цьому журналi рiвно два хибних твердження ";
"В цьому журналi рiвно три хибних твердження ";

...
"В цьому журналi рiвно 2020 хибних тверджень ";

Чи є серед тверджень фiзика вiрнi, i якщо є, то якi?

3. На вокзалi, на сусiднiх колiях, стоять
два однаковi потяги, направленi в рiзнi сторо-
ни. Всi вагони в цих потягах купейнi, i вiкна
купе заходяться строго один навпроти iншого.
Максимко побачив у вiкнi Євгенiя, який в ку-
пе iншого потягу, строго навпроти нього, дуже
повiльно (з його точки зору) їсть млинцi. Вiд
нiчого робити, Максимко порахував суму но-
мерiв вагонiв, свого та Євгенiя, а також суму
мiсць, свого та Євгенiя. Сума всiх цих чисел
дорiвнює 362. Скiльки вагонiв у кожному з цих
потягiв i на яких полицях знаходяться Максимко та Євгенiй, на верхнiх, чи на нижнiх?

(В купе по 4 мiсця; в кожному вагонi по 9 купе; перше мiсце знаходиться на початку
вагона на першiй нижнiй полицi, друге – на верхнiй над нею, третє- нижня навпроти
першого, четверте – верхня над третiм i т.д.; усi вагони направленi в одну сторону в
рамках одного потягу; нумерацiя в потязi суцiльна, тобто перше мiсце другого вагону
починається не з номера 1, а з номера 37 i так само в наступних вагонах, перше мiсце
на одиничку бiльше нiж останнє мiсце попереднього вагону).

𝑍-тетрамiно

4. Владуся розрiзала шахiвницю 8×8 на 24 прямокутника так, що всi
клiтинки залишились цiлими. Доведiть, що як би Владуся не рiзала, серед
отриманих прямокутникiв знайдуться такi, що з деяких можна скласти
𝑍-тетрамiно.

5. Вiдомо, що для чотирьох чотирицифрових чисел виконується рiв-
нiсть РААМ+КМЕТ+ЖУДI=МУДР де однаковi лiтери означають рiвнi
цифри, а рiзнi лiтери означають рiзнi цифри. Якi значення може прий-
мати число

a) А+М

b) А+Е

c) Т+I-Р



d) К+Ж+Т+I

Вiдповiдь обґрунтувати i показати, що iнших значень бути не може.

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 зустрi-

чаються на кресленнях, повиннi бути поясненими (введеними) в текстi розв’язання.
∙ Усi твердження, якi використовуються в розв’язаннi, мають бути обґрунтова-

ними. Навiть правильна вiдповiдь без пояснення, як вона була одержана, оцiнюється
набагато нижче!

Надсилати до 15 травня.
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