
Заочна вступна олiмпiада «Мудрамакiтра-2021»
2 курс

1. При якому найбiльшому 𝑛 число 12501 − 21002 дiлиться на 2𝑛?

2. Правильний трикутник зi стороною 10 розбитий прямими, паралельними сторонам, на пра-
вильнi трикутники зi стороною 1 (дивись малюнок). Є 10 плиток-«трикутникiв» та 15 плиток-
«паралелограмiв» (обидва види плиток складаються з 4 трикутникiв). Чи можна ними замо-
стити весь початковий трикутник?

3. Тисяча учнiв лiтньої фiзико-математичної школи «Мудрамакiтра» отримали за екзамен вiд
1 до 1000 балiв (кожен рiзну кiлькiсть балiв). Чи можна подiлити цих учнiв на три групи так,
щоб сума отриманих балiв за екзамен у першiй групi дiлилась на 1002, у другiй групi — на 2003,
а в третiй групi — на 3004?

4. На малюнку зображено два однаковi квадрати. Знайдiть позначений кут.

5. Є нескiнченна дошка в клiтинку. На початку 𝑛 з них пофарбованi в чорний колiр. Кожну
хвилину клiтинка фарбується в той колiр, якого бiльше серед трьох клiтинок: її самої, сусiда
праворуч та сусiда вгорi. Доведiть, що рано чи пiзно всi чорнi клiтинки зникнуть.



Правила оформлення конкурсних робiт.

Конкурсну роботу потрiбно надiслати за адресою mudramakitra@ukr.net, тема листа —
«Заочна олiмпiада Мудрамакiтра-2021».

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.

• Розв’язання кожної задачi починати з нового аркушу.

• Назва вкладеного документу з розв’язаннями — Ваше прiзвище, iм’я, школа та курс, за
який ви написали олiмпiаду (наприклад: Шевченко 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 зустрiчаю-
ться на кресленнях, повиннi бути поясненими (введеними) в текстi розв’язання.

• Усi твердження, якi використовуються в розв’язаннi, мають бути обґрунтованими. Пра-
вильна вiдповiдь без пояснення, як вона була одержана, оцiнюється значно нижче, нiж
повний розв’язок!

Роботу потрiбно надiслати до 25 травня 2021 року включно.


