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1. Щоб пiдживити мозок перед розв’язуванням завдань олiмпiади, уча-

сник купив яблук, апельсинiв, горiхiв i цукерок. Вся покупка без яблук

коштувала 119 гривень, без апельсинiв — 111 гривень, без горiхiв — 99

гривень, а без цукерок — 73 гривнi. Скiльки разом коштували яблука та

горiхи?

2. Розв’яжiть рiвняння x2 C y2 � 8x C 12y C 52 D 0.

3. Скiльки iснує натуральних чисел x, для яких

jx � 10j C jx � 30j ¤ 2 � jx � 20j ‹

4. Розв’яжiть рiвняння logx�1.2x � 3/ D 2.

5. Чи має рiвняння x5y D xy5 C 2020 розв’язки у цiлих числах?

6. Як у даному трикутнику ABC (див. рисунок) провести ламану BDEF G

так, щоб всi п’ять отриманих трикутникiв мали однакову площу?



7. Яку найбiльшу кiлькiсть натуральних чисел можна написати в рядок

так, щоб сума кожних 9 послiдовних чисел була парною, а сума кожних 10

послiдовних чисел — непарною? Наведiть приклад.

8. Площi трикутникiв, утворених вiдрiзками дiагоналей трапецiї та її

основами, дорiвнюють 4 см2 та 9 см2. Знайти площу трапецiї.

9. Петрусевi i Марiйцi Миколай принiс чарiвнi скриньки, якi за нiч по-

двоюють кiлькiсть покладених туди цукерок, i вони негайно подiлили цу-

керки вiд Миколая порiвну i поклали до скриньок, вирiшивши не чiпати

їх якнайдовше. Ласун Петрусь не витримав i щоранку тихцем з’їдав по

цукерцi з Марiйчиної скриньки. За якийсь час вiн злякався викриття i “ви-

падково” висипав вмiст обох скриньок на пiдлогу, змiшавши його. Розумна

Марiйка перерахувала цукерки, виявила, що їх 321, i звинуватила Петру-

ся у шахрайствi. Чому? Якщо зможете (необов’язково), скажiть, скiльки

цукерок принiс Миколай дiтям.

10. Коли до розчину солi долили склянку з 200 г води, концентрацiя

розчину у вiдсотках маси зменшилась на 4, а пiсля доливання ще одної

такої склянки — ще на 3. Якою була початкова маса розчину?
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