
Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 5 класу

1. Перемножили декiлька однозначних чисел, серед яких немає нi двiйок, нi п’ятiрок. Чи
могло вийти число, записане лише двiйками та п’ятiрками?

2. Дано сiтку 5×9 точок (див. рисунок). Намалюйте 15 трикутникiв iз вершинами в цих
точках так, щоб жоднi два трикутники не мали спiльних точок.

3. На ялинцi росло вдвiчi бiльше шишок, нiж на соснi. Вася збив кiлька шишок, i тепер
на соснi росте втричi бiльше шишок, нiж на ялинцi. Чи зможе Вася збити з цих дерев
ще стiльки ж шишок, скiльки вже збив?

4. Мешканцi Країни Чудес дiляться на хоббiтiв i вiкiнгiв. Одного разу 27 мешканцiв сiли
за круглий стiл так, щоб вiдстанi мiж сусiдами були однаковими. Виявилося, що мiж
кожними двома хоббiтами сидiли як мiнiмум два вiкiнги. Доведiть, що знайдуться три
вiкiнги, що сидять на однакових вiдстанях один вiд одного.

5. Числа вiд 1 до 49 розставленi в клiтинах квадрата 7 × 7 так, що кiлькостi непарних
чисел у будь-яких двох рядках рiзнi. Чи може виявитися, що кiлькостi непарних чисел
у будь-яких двох стовпцях теж рiзнi?

6. Марк пропонує Вiрi зiграти в таку гру. Спочатку Вiра вибирає, хто з них зробить
перший хiд. Потiм вони по черзi записують по однiй будь-якiй цифрi вiд 1 до 9. Повто-
рювати цифри не можна. Якщо в якийсь момент виявиться, що якiсь двi iз записаних
цифр в сумi дають третю (вже записану), то переможеним вважається гравець, який
допустив таку ситуацiю. Що повинна зробити Вiра, щоб виграти?

7. У банкоматi лежать купюри в 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 рублiв. У Васi є картка, на
якiй лежить 10000 рублiв. Вася хоче зняти з картки грошi, потiм перейти до автомата
з продажу квиткiв i купити в ньому квиток. Про квиток Васi вiдомо, що його цiна
дiлиться на 100 рублiв i що вона не бiльше 10000 рублiв. Автомат з продажу квиткiв
здачi не видає. Чи може Вася зняти грошi в банкоматi не бiльше нiж в два прийоми
так, щоб потiм гарантовано купити квиток? (Знiмаючи грошi в банкоматi, Вася може
вказати суму, але не може вплинути на те, якими купюрами вона буде видана.)

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 6 класу

1. Перемножили декiлька однозначних чисел, серед яких немає нi двiйок, нi п’ятiрок. Чи
могло вийти число, записане лише двiйками та п’ятiрками?

2. На ялинцi росло вдвiчi бiльше шишок, нiж на соснi. Вася збив кiлька шишок, i тепер
на соснi росте втричi бiльше шишок, нiж на ялинцi. Чи зможе Вася збити з цих дерев
ще стiльки ж шишок, скiльки вже збив?

3. Мешканцi Країни Чудес дiляться на хоббiтiв i вiкiнгiв. Одного разу 27 мешканцiв сiли
за круглий стiл так, щоб вiдстанi мiж сусiдами були однаковими. Виявилося, що мiж
кожними двома хоббiтами сидiли як мiнiмум два вiкiнги. Доведiть, що знайдуться три
вiкiнги, що сидять на однакових вiдстанях один вiд одного.

4. Числа вiд 1 до 49 розставленi в клiтинах квадрата 7 × 7 так, що кiлькостi непарних
чисел у будь-яких двох рядках рiзнi. Чи може виявитися, що кiлькостi непарних чисел
у будь-яких двох стовпцях теж рiзнi?

5. Для кожного чотиризначного числа без нулiв у запису можна перелiчити всi переста-
новки цифр, включаючи саме число, за зростанням. Наприклад, для числа 3433 вийде
такий список: 3334, 3343, 3433, 4333. Назвемо число нещасним, якщо воно стоїть у
своєму списку на 13-му мiсцi. Скiльки є нещасних чисел?

6. У банкоматi лежать купюри в 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 рублiв. У Васi є картка, на
якiй лежить 10000 рублiв. Вася хоче зняти з картки грошi, потiм перейти до автомата
з продажу квиткiв i купити в ньому квиток. Про квиток Васi вiдомо, що його цiна
дiлиться на 100 рублiв i що вона не бiльше 10000 рублiв. Автомат з продажу квиткiв
здачi не видає. Чи може Вася зняти грошi в банкоматi не бiльше нiж в два прийоми
так, щоб потiм гарантовано купити квиток? (Знiмаючи грошi в банкоматi, Вася може
вказати суму, але не може вплинути на те, якими купюрами вона буде видана.)

7. Чи можна розрiзати квадрат на 144 однаковi частини та скласти з них три квадрати,
серед яких немає двох рiвних?

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 7 класу

1. У п’ятизначному числi, що не мiстить нулiв, стерли першу цифру, i воно зменшилося
в цiлу кiлькiсть разiв. В отриманого числа знову стерли першу цифру, i воно знову
зменшилося в цiлу кiлькiсть разiв. Потiм першу цифру стирали ще двiчi, i кожен раз
число зменшувалося в цiлу кiлькiсть разiв. Наведiть приклад початкового числа.

2. Мешканцi Країни Чудес дiляться на хоббiтiв i вiкiнгiв. Одного разу 27 мешканцiв сiли
за круглий стiл так, щоб вiдстанi мiж сусiдами були однаковими. Виявилося, що мiж
кожними двома хоббiтами сидiли як мiнiмум два вiкiнги. Доведiть, що знайдуться три
вiкiнги, що сидять на однакових вiдстанях один вiд одного.

3. Число можна подати як суму 8 простих чисел, але можна подати як суму 8 складених
чисел. А чи можна це число подати як добуток простого числа на складене?

4. Числа вiд 1 до 49 розставленi в клiтинах квадрата 7 × 7 так, що кiлькостi непарних
чисел у будь-яких двох рядках рiзнi. Чи може виявитися, що кiлькостi непарних чисел
у будь-яких двох стовпцях теж рiзнi?

5. Для кожного чотиризначного числа без нулiв у запису можна перерахувати всi пе-
рестановки цифр, включаючи саме число, за зростанням. Наприклад, для числа 3433
вийде такий список: 3334, 3343, 3433, 4333. Назвемо число вiдмiнним, якщо воно стоїть
у своєму списку на п’ятому мiсцi. Скiльки iснує вiдмiнних чисел?

6. Три колекцiонери картин A, B i C виставили частину своїх картин на аукцiон. A
виставив 3% своїх картин, B — 7%, C — 20%. B купив усi картини, виставленi A,
C — виставленi B, A — виставленi C. Яка найменша (ненульова) кiлькiсть картин
могла бути виставлена на аукцiон, якщо кiлькiсть картин у кожного колекцiонера не
змiнилася?

7. Чи можна розрiзати квадрат на 144 однаковi частини та скласти з них три квадрати,
серед яких немає двох рiвних?

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 8 класу

1. У п’ятизначному числi, що не мiстить нулiв, стерли першу цифру, i воно зменшилося
в цiлу кiлькiсть разiв. В отриманого числа знову стерли першу цифру, i воно знову
зменшилося в цiлу кiлькiсть разiв. Потiм першу цифру стирали ще двiчi, i кожен раз
число зменшувалося в цiлу кiлькiсть разiв. Наведiть приклад початкового числа.

2. Мешканцi Країни Чудес дiляться на хоббiтiв i вiкiнгiв. Одного разу 27 мешканцiв сiли
за круглий стiл так, щоб вiдстанi мiж сусiдами були однаковими. Виявилося, що мiж
кожними двома хоббiтами сидiли як мiнiмум два вiкiнги. Доведiть, що знайдуться три
вiкiнги, що сидять на однакових вiдстанях один вiд одного.

3. Сто баранiв бiжать в ряд на вiдстанi 6 метрiв один вiд одного зi швидкiстю 5 км/ч.
Назустрiч їм зi швидкiстю 1 км/год йде пастух, який при зустрiчi з бараном миттє-
во розгортає його в протилежному напрямку, i той продовжує бiгти з попередньою
швидкiстю. Знайдiть вiдстань мiж баранами при їх зворотному русi.

4. Три колекцiонери картин A, B i C виставили частину своїх картин на аукцiон. A
виставив 3% своїх картин, B — 7%, C — 20%. B купив усi картини, виставленi A,
C — виставленi B, A — виставленi C. Яка найменша (ненульова) кiлькiсть картин
могла бути виставлена на аукцiон, якщо кiлькiсть картин у кожного колекцiонера не
змiнилася?

5. На сторонах AB i BC квадрата ABCD побудовано рiвностороннi трикутники ABK i
BCE, причому точка K лежить всерединi квадрата, а точка E — поза ним. Доведiть,
що K лежить на вiдрiзку DE.

6. Чи можна розрiзати квадрат на 144 однаковi частини та скласти з них три квадрати,
серед яких немає двох рiвних?

7. У тенiсному турнiрi взяли участь N гравцiв, причому кожен iз кожним зiграв по
одному матчу, який закiнчився перемогою одного з гравцiв. Для якого найменшого n
у будь-якому такому турнiрi знайдуться такi чотири гравцi X, Y , Z i T , що X обiграв
Y , Z i T ; Y обiграв Z i T ; Z обiграв T?

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 9 класу

1. У п’ятизначному числi, що не мiстить нулiв, стерли першу цифру, i воно зменшилося
в цiлу кiлькiсть разiв. В отриманого числа знову стерли першу цифру, i воно знову
зменшилося в цiлу кiлькiсть разiв. Потiм першу цифру стирали ще двiчi, i кожен раз
число зменшувалося в цiлу кiлькiсть разiв. Наведiть приклад початкового числа.

2. Кирило придумав два квадратнi тричлени, коренями яких є натуральнi числа. Потiм
вiн склав їх i виявив, що коренями сумарного тричлена теж є натуральнi числа. Чи
можуть усi шiсть коренiв виявитися рiзними?

3. Сто баранiв бiжать в ряд на вiдстанi 6 метрiв один вiд одного зi швидкiстю 5 км/ч.
Назустрiч їм зi швидкiстю 1 км/год йде пастух, який при зустрiчi з бараном миттє-
во розгортає його в протилежному напрямку, i той продовжує бiгти з попередньою
швидкiстю. Знайдiть вiдстань мiж баранами при їх зворотному русi.

4. На сторонах AB i BC квадрата ABCD побудовано рiвностороннi трикутники ABK i
BCE, причому точка K лежить всерединi квадрата, а точка E — поза ним. Доведiть,
що K лежить на вiдрiзку DE.

5. Назвемо популярнiстю цифри кiлькiсть чисел з набору 20, 21, 22, . . . , 2999999, якi по-
чинаються з цiєї цифри. Доведiть, що популярнiсть якихось двох ненульових цифр
вiдрiзняється не менше, нiж у 5 разiв.

6. Дiагоналi опуклого чотирикутника перпендикулярнi. Чи можуть його сторони вира-
жатися чотирма послiдовними цiлими числами?

7. У тенiсному турнiрi взяли участь N гравцiв, причому кожен iз кожним зiграв по
одному матчу, який закiнчився перемогою одного з гравцiв. Для якого найменшого n
у будь-якому такому турнiрi знайдуться такi чотири гравцi X, Y , Z i T , що X обiграв
Y , Z i T ; Y обiграв Z i T ; Z обiграв T?

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 10 класу

1. Чи iснують три рiзнs квадратнi тричлени, добуток будь-яких двох з яких дiлиться на
третiй?

2. Числа вiд 1 до 49 розставленi в клiтинах квадрата 7 × 7 так, що кiлькостi непарних
чисел у будь-яких двох рядках рiзнi. Чи може виявитися, що кiлькостi непарних чисел
у будь-яких двох стовпцях теж рiзнi?

3. Побудуйте множину точок на координатнiй площинi, для яких вираз(
x2 + y2 − 4y + 3

)2 (
3−

√
x2 + y2 −

√
x2 + (y − 3)2

)
приймає максимально можливе значення.

4. Назвемо популярнiстю цифри кiлькiсть чисел з набору 20, 21, 22, . . . , 2999999, якi по-
чинаються з цiєї цифри. Доведiть, що популярнiсть якихось двох ненульових цифр
вiдрiзняється не менше, нiж у 5 разiв.

5. Дано сiтку m× n точок, причому загальна кiлькiсть точок дiлиться на 3 (наприклад,
на рисунку показано сiтку 3× 9). При будь m i n можна намалювати mn

3
трикутникiв

iз вершинами в цих точках так, щоб жоднi два трикутники не мали спiльних точок?

6. Бiсектриси AK, BL, CM трикутника ABC перетинаються в точцi I. Доведiть, що
IK
A

+ IL
I
+ IM

IC
> 3

2
.

7. Спочатку є сто чисел, рiвних нулю. За один хiд можна вибрати дев’ять чисел i змен-
шити одне з них на 1, друге на 2, третє на 3, . . . восьме на 8, але зате дев’яте збiльшити
на 9. Яку найбiльшу кiлькiсть чисел можна зробити додатними за допомогою таких
операцiй?

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2018–2019 учбовий рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 11 класу

1. Знайдiть два додатнi числа, якщо квадрат першого з них в 16 разiв бiльше куба дру-
гого, а квадрат другого числа вдвiчi менше куба першого.

2. Числа вiд 1 до 49 розставленi в клiтинах квадрата 7 × 7 так, що кiлькостi непарних
чисел у будь-яких двох рядках рiзнi. Чи може виявитися, що кiлькостi непарних чисел
у будь-яких двох стовпцях теж рiзнi?

3. Назвемо популярнiстю цифри кiлькiсть чисел з набору 20, 21, 22, . . . , 2999999, якi по-
чинаються з цiєї цифри. Доведiть, що популярнiсть якихось двох ненульових цифр
вiдрiзняється не менше, нiж у 5 разiв.

4. Дано сiтку m× n точок, причому загальна кiлькiсть точок дiлиться на 3 (наприклад,
на рисунку показано сiтку 3× 9). При будь m i n можна намалювати mn

3
трикутникiв

iз вершинами в цих точках так, щоб жоднi два трикутники не мали спiльних точок?

5. Бiсектриси AK, BL, CM трикутника ABC перетинаються в точцi I. Доведiть, що
IK
A

+ IL
I
+ IM

IC
> 3

2
.

6. Спочатку є сто чисел, рiвних нулю. За один хiд можна вибрати дев’ять чисел i змен-
шити одне з них на 1, друге на 2, третє на 3, . . . восьме на 8, але зате дев’яте збiльшити
на 9. Яку найбiльшу кiлькiсть чисел можна зробити додатними за допомогою таких
операцiй?

7. Наведiть приклад багатогранника, проекцiї якого на три координатнi площини — пра-
вильний трикутник, правильний чотирикутник i правильний шестикутник. Вкажiть
координати кожної з вершин багатогранника, наведiть список його ребер i граней.

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. При-
зери вiдбiркового етапу будуть запрошенi на заключний етап, що проходитиме в сiчнi – лютому 2019
року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але також її повне обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдска-
нованi копiї паперових робiт). У виняткових випадках ми готовi прийняти роботу в паперовому виглядi
(поштою). Докладнi iнструкцiї по вiдправцi розв’язкiв є на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд (особистi
данi вказуються окремо при завантаженнi роботи на сайт).
• Роботи з ознаками списування чи колективної творчостi розглядатися не будуть.


