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1. Розв’яжiть рiвняння jx � 1j � jx � 3j D jx � 3j � jx � 7j.

2. Равлик за день пiднiмається по стовпi на 3 см, а вночi, заснувши, спов-

зає на 2 см. Довжина стовпа 3 м, а нагорi лежить смачна цукерка. За скiль-

ки днiв равлик її дiстане?

3. Розставте у виразi 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 � 1 дужки так, щоб

отриманий вираз мав найбiльше значення. Пояснiть, чому Ваш спосiб най-

кращий.

4. Вiдомо, що вiдстань вiд точки до прямої — це довжина опущеного з

точки на пряму перпендикуляра. На площинi дано три рiзнi точки. Якою

може виявитись кiлькiсть всiх прямих у площинi, рiвновiддалених вiд да-

них точок (тобто три вiдстанi вiд даних точок до такої прямої повиннi

бути рiвними)?

5. На далекiй планетi живуть трипалi гуманоїди, якi цiлi числа 0, 2, 3 i

7 позначають так: ı, C�, Cı i C�C. Як вони позначають число 13?

6. Семеро гномiв порiвну подiлили видобутi самоцвiти i замкнули їх у

семи однакових скриньках. Однак вночi один жадiбний гном вiдiмкнув су-

сiдську скриньку, переклав з неї у свою один самоцвiт i замкнув скриньки.

За яку найменшу кiлькiсть зважувань на терезах без гир Ви зможете

гарантовано знайти скриньку злодiя i скриньку обiкраденого, не вiдмика-

ючи їх?



7. Зобразiть на координатнiй площинi множину точок, координати яких

x та y задовольняють нерiвнiсть

jx2 C yj < jx2j C jyj:

8. Кiмната має висоту 2 м, а у її основi — прямокутник 3 м � 4 м. Гусiнь

хоче проповзти з кута кiмнати (на пiдлозi) у протилежний (найдальший, на

стелi) кут. Який найкоротший шлях для цього можливий?

9. Марiчка запропонувала Володi гру: у купцi 2018 камiнцiв, i гравцi по

черзi беруть з неї не менш, нiж один, але не бiльш, нiж половину камiнцiв,

якi є у купцi перед ходом. Програє той, кому залишився останнiй камi-

нець. До наступного ранку Володя повинен обрати, хто ходить першим.

Що йому варто обрати?

10. Мама попросила Марiчку купити у магазинi 200 грамiв цукерок та

кiлограм картоплi, якi коштували б m гривень. Донька все переплутала i

купила 200 грамiв картоплi та кiлограм цукерок, заплативши за це n гри-

вень. Виявилося, що двоцифрове число n бiльше вiд m, але записується

тими ж цифрами, що й m. Визначте цiну кiлограма цукерок та цiну кiло-

грама картоплi, якщо вiдомо, що вони теж виражаються цiлими числами.
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