
Заочна вступна олiмпiада «Мудрамакiтра-2021»
4 курс

1. Тарас iз Максимом мають мiшок, у якому лежать 10 кульок: одна бiла й 9 чорних. Вони
по черзi дiстають по кульцi, сподiваючись знайти бiлу, починає Тарас. Якщо гравець знаходить
чорну кульку, то вiн засмучується та викидає її, передаючи хiд iншому гравцю. Яка ймовiрнiсть
того, що бiла кулька дiстанеться Тарасу?

2. Дано многочлен 𝑄(𝑥) з цiлими коефiцiєнтами. Для деяких цiлих 𝑥 вiн набуває значень 1, 2 i
3. Доведiть, що iснує щонайбiльше одне цiле 𝑥, для якого 𝑄(𝑥) дорiвнює 5.

3. Дiйсне число 𝑥 = 0,𝑥1𝑥2𝑥3 . . . назвемо повторюваним, якщо його десятковий запис мiстить як
завгодно довгi однаковi блоки, тобто для кожного 𝑘 iснують такi рiзнi натуральнi 𝑚 i 𝑛, що 𝑥𝑚 =
𝑥𝑛, 𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑛+1, . . . , 𝑥𝑚+𝑘 = 𝑥𝑛+𝑘. Доведiть, що квадрат повторюваного числа є повторюваним.

4. Дано три нескiнченнi послiдовностi натуральних чисел

𝑋1, 𝑋2, . . . ,𝑋𝑛, . . .

𝑌1, 𝑌2, . . . ,𝑌𝑛, . . .

𝑍1, 𝑍2, . . . ,𝑍𝑛, . . .

Доведiть, що знайдуться такi iндекси 𝑝 та 𝑞, що 𝑋𝑝 ≥ 𝑋𝑞, 𝑌𝑝 ≥ 𝑌𝑞, 𝑍𝑝 ≥ 𝑍𝑞.

5. Знайдiть усi такi функцiї 𝑓 : R → R, що

𝑥2𝑦2(𝑓(𝑥+ 𝑦)− 𝑓(𝑥)− 𝑓(𝑦)) = 3(𝑥+ 𝑦)𝑓(𝑥)𝑓(𝑦)

для всiх дiйсних 𝑥,𝑦.

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.


