Заочна вступна олiмпiада «Мудрамакiтра-2021»
Курс мiнiматик
Задача 1. Три бiгуни Максим, Ваня i Сергiй бiгають зi сталою (кожен - своєю) швидкiстю на
дистанцiю 1000 метрiв. Коли Максим дає Ванi фору в 50 метрiв (тобто Максим бiжить 1000
метрiв, а Ваня - 950 метрiв), вони дiстаються фiнiшу одночасно. Коли Максим дає Сергiю фору
69 метрiв, Максим i Сергiй завершують забiг одночасно. Яку фору має дати Ваня Сергiю, щоб
вони фiнiшували одночасно?
Задача 2. Переставте три сiрники так, щоб отримати правильну рiвнiсть:

Задача 3. У Сергiйка є 50 рiзних натуральних чисел, якi не перевищують 100, а у Микитки
50 рiзних чисел, що бiльшi за 100, але не бiльшi за 200. При цьому жодне число Сергiйка не
вiдрiзняється вiд числа Микитки рiвно на 100. Знайдiть сумму всiх чисел, що є у Сергiйка i
Микитки.
Задача 4. Тарас написав на дошцi шiсть слiв: БIГ, РОТ, СIК, ВIЛ, ТИЛ, РIГ. Пiсля цього вiн
обрав на дошцi одне слово i повiдомив Каринi, Владi i Женi по однiй буквi з нього (так, що
кожен знає тiльки одну букву i всi букви рiзнi).
Пiсля цього Тарас спитав: "Карино, ти знаєш, що це за слово?". Карина вiдповiла, що знає.
Тодi Тарас запитав Владу: "А ти знаєш, що це за слово?". Трохи подумавши, Влада сказала,
що знає.
Нарештi, Тарас спитав Женю: "А ти знаєш, що це за слово?". Трохи подумавши, Женя
сказав, що теж знає слово.
Що за слово обрав Тарас i якi букви вiн повiдомив Каринi, Владi i Женi?
Задача 5. У наступнiй рiвностi однаковi букви позначають однаковi цифри, а рiзнi букви рiзнi цифри. Знайдiть усi можливi вiдповiдностi букв цифрам, що задовольняють рiвняння, i
пояснiть, чому iнших немає:
ТДМУ + IАРД + УРАА = ЖКМЕ
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 зустрiчаються на кресленнях, повиннi бути поясненими (введеними) в текстi розв’язання.
• Усi твердження, якi використовуються в розв’язаннi, мають бути обґрунтованими. Правильна вiдповiдь без пояснення, як вона була одержана, оцiнюється значно нижче, нiж
повний розв’язок!
Роботу потрiбно надiслати до 25 травня 2021 року включно.

