
Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тысячолiття»
2019–2020 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 5 –6 класiв

1. На рисунку зображено квадрат 8 × 8, розрiзаний на L-тетрамiно (чотириклiтиннi
фiгурки у формi лiтери L). При цьому деякi з них утворюють меншi прямокутники
(два такi прямокутники видiлено на рисунку). Чи можна розрiзати квадрат 8× 8 на
L-тетрамино так, щоб меншi прямокутники не утворювалися? (А. Теслер)

2. Петрик пише поему. У перший день вiн написав першi декiлька рядкiв, а кожного наступного дня
дописував на один рядок бiльше, нiж дописав у попереднiй день (наприклад, якщо в перший день вiн
написав 3 рядки, то наприкiнцi другого дня поема мiстила 7 рядкiв, а наприкiнцi третього — 12).
а) Чи може наприкiнцi якогось дня (не першого) кiлькiсть рядкiв в поемi закiнчуватися цифрою 4?
б) Чи може наприкiнцi якогось дня (не першого) кiлькiсть рядкiв у поемi закiнчуватися цифрою 4, а
наприкiнцi якогось iз наступних днiв — цифрою 7? (И. Туманова)

3. Назвемо розташування чисел милим, якщо кожне число дорiвнює рiзницi
двох, що стоять над ним. Наприклад, на малюнку злiва показано миле
розташування чисел вiд 1 до 6. Придумайте миле розташування чисел вiд
1 до 15 (кожне з них має використовуватися рiвно один раз, утворюючи
фiгуру, намальовану праворуч). (А. Р. Араб )

4. Петрик i Василько грають в наступну гру. У них є шоколадка 2019 × 2020 клiтин; кожним ходом
гравець ламає її на два прямокутники, що складаються з клiтин, i з’їдає один з них. Починає гру
Петрик, далi ходять по черзi. Перемагає гравець, пiсля ходу якого периметр шоколадки стане рiвно 10.
Хто з гравцiв може виграти за будь-якої гри суперника? Як йому треба для цього дiяти? (О. А. Пяйве)

5. Дано набiр кiсток домiно, зображений на рисунку.

а) Чи можна скласти з них усiх ланцюжок за правилами домiно?
б) Чи можна прибрати одну кiстку з набору так, щоб з усiх iнших не можна було зробити ланцюжок?
(А. Теслер)

6. На одному островi живуть чотири типи людей: лицарi (всi їхнi твердження iстиннi), брехуни (всi
їхнi твердження неправдивi), звичайнi люди (можуть говорити все що завгодно) i бояки (взагалi
не роблять жодних тверджень). Одного разу зiбралися кiлька людей, i кожен з них вимовив одну з
наступних фраз: «Хто ви?», «Я лицар», «Я брехун», «Я звичайний», «Я бояка». Кожну фразу сказали
рiвно 10 осiб. Чи можуть лицарi виявитися найчисленнiшим типом людей у цiй компанiї? (А. Теслер)

7. Тiльки для 5 класу. Дано три посудини. Перша посудина наповнена водою, а друга i третя
порожнi. О 12:00 з першої посудини починає литися вода в другу i третю, причому щохвилини в
другу посудину надходить 2 лiтри, а в третю 4 лiтри. О 13:00 об’єм води в першiй i другiй посудинах
зрiвнявся. О котрiй годинi перша посудина спорожнiє? (А. Теслер)
Тiльки для 6 класу. У магазинi є три сорти чаю: зелений, чорний i фруктовий. Спочатку кiлькостi
пачок рiзних сортiв вiдносилися як 4 : 5 : 8. Пiсля тижня продажiв i нової поставки це спiввiдношення
змiнилося i стало 5 : 7 : 12. Вiдомо, що кiлькiсть пачок фруктового чаю зросла на 60%, а зеленого
збiльшилася не бiльше, нiж на 20 пачок. Скiльки всього пачок чаю було в магазинi спочатку? (Л. С.
Корешкова)

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. Призерiв вiдбiркового
етапу буде запрошено на заключний етап, що проходитиме в сiчнi-лютому 2020 року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але й повне її обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдсканованi копiї папе-
рових робiт). Докладнiше див. на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд.
• Роботи з ознаками списування та колективної творчостi розглядатися не будуть.



Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тысячолiття»
2019–2020 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 7 класу

1. На рисунку зображено квадрат 8 × 8, розрiзаний на L-тетрамiно (чотириклiтиннi
фiгурки у формi лiтери L). При цьому деякi з них утворюють меншi прямокутники
(два такi прямокутники видiлено на рисунку). Чи можна розрiзати квадрат 8× 8 на
L-тетрамино так, щоб меншi прямокутники не утворювалися? (А. Теслер)

2. Петрик пише поему. У перший день вiн написав першi декiлька рядкiв, а кожного наступного дня
дописував на один рядок бiльше, нiж дописав у попереднiй день (наприклад, якщо в перший день вiн
написав 3 рядки, то наприкiнцi другого дня поема мiстила 7 рядкiв, а наприкiнцi третього — 12).
а) Чи може наприкiнцi якогось дня (не першого) кiлькiсть рядкiв в поемi закiнчуватися цифрою 4?
б) Чи може наприкiнцi якогось дня (не першого) кiлькiсть рядкiв у поемi закiнчуватися цифрою 4, а
наприкiнцi якогось iз наступних днiв — цифрою 7? (И. Туманова)

3. Назвемо розташування чисел милим, якщо кожне число дорiвнює рiзницi
двох, що стоять над ним. Наприклад, на малюнку злiва показано миле
розташування чисел вiд 1 до 6. Придумайте миле розташування чисел вiд
1 до 15 (кожне з них має використовуватися рiвно один раз, утворюючи
фiгуру, намальовану праворуч). (А. Р. Араб )

4. У магазинi є три сорти чаю: зелений, чорний i фруктовий. Спочатку кiлькостi пачок рiзних сортiв
вiдносилися як 4 : 5 : 8. Пiсля тижня продажiв i нової поставки це спiввiдношення змiнилося i стало
5 : 7 : 12. Вiдомо, що кiлькiсть пачок фруктового чаю зросла на 60%, а зеленого збiльшилася не
бiльше, нiж на 20 пачок. Скiльки всього пачок чаю було в магазинi спочатку? (Л. С. Корешкова)

5. Є два резервуари, кожен iз яких вмiщує 2020 м3 води. Опiвночi в першому резервуарi 100 м3 води, а
в другому 2020 м3. У перший резервуар щогодини надходить 110 м3 води (поки вiн не заповниться),
а з другого щогодини викачують 50 м3 (поки вiн не спорожнiє). У якi моменти часу рiзниця мiж
об’ємами води в резервуарах становитиме половину початкової? (И. Ж. Ибатулин)

6. У Гаррi Поттера є коробка розмiру 10 × 10 × 10 сантиметрiв i чарiвний апарат. Якщо помiстити
коробку в апарат, то один з її вимiрiв (довжина, ширина або висота) збiльшується на 50%, а кожен iз
двох iнших зменшується на 20%. Чи може у Гаррi пiсля декiлькох застосувань апарату вийти коробка
20× 20× 20 сантиметрiв? (А. Теслер)

7. На одному островi живуть чотири типи людей: лицарi (всi їхнi твердження iстиннi), брехуни (всi
їхнi твердження неправдивi), звичайнi люди (можуть говорити все що завгодно) i бояки (взагалi
не роблять жодних тверджень). Одного разу зiбралися кiлька людей, i кожен з них вимовив одну з
наступних фраз: «Хто ви?», «Я лицар», «Я брехун», «Я звичайний», «Я бояка». Кожну фразу сказали
рiвно 6 осiб. Вiдомо, що людей усiх типiв була рiзна i ненульова кiлькiсть. Найбiльше було лицарiв.
А скiльки саме? (Знайдiть усi можливi варiанти вiдповiдi на це питання i доведiть, що iнших немає.)
(А. Теслер)

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. Призерiв вiдбiркового
етапу буде запрошено на заключний етап, що проходитиме в сiчнi-лютому 2020 року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але й повне її обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдсканованi копiї папе-
рових робiт). Докладнiше див. на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд.
• Роботи з ознаками списування та колективної творчостi розглядатися не будуть.
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Задачi для 8 класу

1. На рисунку зображено квадрат 8 × 8, розрiзаний на L-тетрамiно (чотириклiтиннi
фiгурки у формi лiтери L). При цьому деякi з них утворюють меншi прямокутники
(два такi прямокутники видiлено на рисунку). Чи можна розрiзати квадрат 8× 8 на
L-тетрамино так, щоб меншi прямокутники не утворювалися? (А. Теслер)

2. У магазинi є три сорти чаю: зелений, чорний i фруктовий. Спочатку кiлькостi пачок рiзних сортiв
вiдносилися як 4 : 5 : 8. Пiсля тижня продажiв i нової поставки це спiввiдношення змiнилося i стало
5 : 7 : 12. Вiдомо, що кiлькiсть пачок фруктового чаю зросла на 60%, а зеленого збiльшилася не
бiльше, нiж на 20 пачок. Скiльки всього пачок чаю було в магазинi спочатку? (Л. С. Корешкова)

3. Два хакери створили рiзнi програми для аналiзу ступеня змiни чисел при деяких дiях.
Перша програма за один цикл домножує будь-яке натуральне число на 3, а потiм вiднiмає вiд ре-
зультату його суму цифр, i далi з новим результатом повторює 7 таких самих циклiв. Пiдсумковий
результат роботи програми першого хакера — вiдношення отриманого результату до початкового чи-
сла.
Програма другого хакера бере число, що складається лише з дев’яток, i за один цикл дiлить це число
на суму цифр, якщо воно дiлиться, а в iншому випадку вiднiмає суму цифр; далi з результатом по-
вторює 7 таких самих циклiв. Пiдсумковий результат роботи програми другого хакера — вiдношення
початкового числа до отриманого результату.
Хакери вирiшили зiграти в гру: кожен вигадує собi початкове число; у кого пiдсумковий результат
бiльше, той i перемiг. Хто з хакерiв зумiє перемогти за будь-якої гри суперника? (И. Ж. Ибатулин)

4. Є два резервуари, кожен iз яких вмiщує 2020 м3 води. Опiвночi в першому резервуарi 100 м3 води, а
в другому 2020 м3. У перший резервуар щогодини надходить 110 м3 води (поки вiн не заповниться),
а з другого щогодини викачують 50 м3 (поки вiн не спорожнiє). У якi моменти часу рiзниця мiж
об’ємами води в резервуарах становитиме половину початкової? (И. Ж. Ибатулин)

5. ABC i BCD — рiвнобедренi прямокутнi трикутники з гiпотенузами BC = 7 i CE = 14. C лежить на
вiдрiзку BE, а точки A i D лежать по один бiк вiд прямої BE. Вiдрiзки AE i BD перетинаються в
точцi O. Знайдiть площу трикутника CDE. (А. Р. Араб )

6. На одному островi живуть чотири типи людей: лицарi (всi їхнi твердження iстиннi), брехуни (всi
їхнi твердження неправдивi), звичайнi люди (можуть говорити все що завгодно) i бояки (взагалi
не роблять жодних тверджень). Одного разу зiбралися кiлька людей, i кожен з них вимовив одну з
наступних фраз: «Хто ви?», «Я лицар», «Я брехун», «Я звичайний», «Я бояка». Кожну фразу сказали
рiвно 6 осiб. Вiдомо, що людей усiх типiв була рiзна i ненульова кiлькiсть. Найбiльше було лицарiв.
А скiльки саме? (Знайдiть усi можливi варiанти вiдповiдi на це питання i доведiть, що iнших немає.)
(А. Теслер)

7. Стiл має форму квадрата зi стороною 1 метр. На ньому лежать, не накладаючись, 12 монет радiусом
1 см. Доведiть, що можна вибрати такi 4 рiзнi монети з центрами A, B, C, D, що
1 6 CD : AB < 1,1 або 1 6 AC : AB < 1,1. (А. Теслер)

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. Призерiв вiдбiркового
етапу буде запрошено на заключний етап, що проходитиме в сiчнi-лютому 2020 року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але й повне її обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдсканованi копiї папе-
рових робiт). Докладнiше див. на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд.
• Роботи з ознаками списування та колективної творчостi розглядатися не будуть.
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Задачi для 9 класу

1. У магазинi є три сорти чаю: зелений, чорний i фруктовий. Спочатку кiлькостi пачок рiзних сортiв
вiдносилися як 4 : 5 : 8. Пiсля тижня продажiв i нової поставки це спiввiдношення змiнилося i стало
5 : 7 : 12. Вiдомо, що кiлькiсть пачок фруктового чаю зросла на 60%, а зеленого збiльшилася не
бiльше, нiж на 20 пачок. Скiльки всього пачок чаю було в магазинi спочатку? (Л. С. Корешкова)

2. Дано набiр кiсток домiно, зображений на рисунку.

а) Чи можна скласти з них усiх ланцюжок за правилами домiно?

б) Чи можна прибрати одну кiстку з набору так, щоб з усiх iнших не можна було зробити ланцюжок?
(А. Теслер)

3. Є два резервуари, кожен iз яких вмiщує 2020 м3 води. Опiвночi в першому резервуарi 100 м3 води, а
в другому 2020 м3. У перший резервуар щогодини надходить 110 м3 води (поки вiн не заповниться),
а з другого щогодини викачують 50 м3 (поки вiн не спорожнiє). У якi моменти часу рiзниця мiж
об’ємами води в резервуарах становитиме половину початкової? (И. Ж. Ибатулин)

4. У коло дiаметром 5 вписаний трикутник, усi сторони якого мають цiлi довжини. Знайдiть його пери-
метр (укажiть усi можливi варiанти i доведiть, що iнших немає). (П. Д. Муленко)

5. Чи iснують такi рiзнi натуральнi числа a, b, x i y, що x записується в системi числення з основою
a точно так само, як y записується в системi числення з основою b, i навпаки (x записується в
системi числення з основою b точно так само, як y записується в системi числення з основою a)?
(В. П. Федотов)

6. Стiл має форму квадрата зi стороною 1 метр. На ньому лежать, не накладаючись, 12 монет радiусом
1 см. Доведiть, що можна вибрати такi 4 рiзнi монети з центрами A, B, C, D, що
1 6 CD : AB < 1,1 або 1 6 AC : AB < 1,1. (А. Теслер)

7. Нехай a i b — два дiйсних числа, причому 2a3+2b3+3a2b+3ab2+60ab = 16000. Знайдiть всi можливi
значення суми a+ b. (А. Р. Араб )

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. Призерiв вiдбiркового
етапу буде запрошено на заключний етап, що проходитиме в сiчнi-лютому 2020 року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але й повне її обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдсканованi копiї папе-
рових робiт). Докладнiше див. на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд.
• Роботи з ознаками списування та колективної творчостi розглядатися не будуть.
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Задачi для 10 –11 класiв

1. Дано набiр кiсток домiно, зображений на рисунку.

а) Чи можна скласти з них усiх ланцюжок за правилами домiно?

б) Чи можна прибрати одну кiстку з набору так, щоб з усiх iнших не можна було зробити ланцюжок?
(А. Теслер)

2. У трикутнику ABC зi сторонами AB = 6, BC = 4, AC = 8 на сторонi AC вiдмiчено таку точку
M , що вписанi кола трикутникiв ABM i BCM мають спiльну точку. Знайдiть вiдношення площ цих
трикутникiв. (Л. С. Корешкова)

3. На одному островi живуть чотири типи людей: лицарi (всi їхнi твердження iстиннi), брехуни (всi
їхнi твердження неправдивi), звичайнi люди (можуть говорити все що завгодно) i бояки (взагалi
не роблять жодних тверджень). Одного разу зiбралися кiлька людей, i кожен з них вимовив одну з
наступних фраз: «Хто ви?», «Я лицар», «Я брехун», «Я звичайний», «Я бояка». Кожну фразу сказали
рiвно 6 осiб. Вiдомо, що людей усiх типiв була рiзна i ненульова кiлькiсть. Найбiльше було лицарiв.
А скiльки саме? (Знайдiть усi можливi варiанти вiдповiдi на це питання i доведiть, що iнших немає.)
(А. Теслер)

4. Поверхню дерев’яного куба з ребром 1 метр зафарбовано. Вiд кожного його кута вiдпиляли пiрамiду; в
результатi залишився 14-гранник, усi зафарбованi гранi якого — прямокутники, а всi незафарбованi —
правильнi трикутники. Знайдiть загальну площу зафарбованої поверхнi цього 14-гранника, якщо вона
в
√
3 разiв менша, нiж загальна площа його незафарбованої поверхнi. (А. Теслер)

5. По командi k роботи Дев’яткiн i Десяткiн виписують всi натуральнi числа вiд 1 до 37k. Потiм
Дев’яткiн шукає серед них число, у десятковому записi якого найбiльше цифр 9, а Десяткiн — число
з найбiльшою кiлькiстю нулiв. Якщо в когось iз них потрiбних цифр виявиться бiльше, то йому при-
суджують очко. Iз яким рахунком закiнчитися матч, якщо вiн складається з послiдовного виконання
команд k . . . (а) для k вiд 1 до 2019; (б) для k вiд 1 до 102019? (В. П. Федотов)

6. Чи можна замiсть пропускiв поставити сiм послiдовних натуральних чисел (у певному порядку) так,
щоб рiвнiсть (x−_)(x−_)(x−_) = (x−_)(x−_)(x−_) +_ виконувалася для всiх x? (А. Теслер)

7. Є три басейни. Iз першого з постiйною швидкiстю виливається вода, а у другiй i третiй басейни вода
надходить з постiйними швидкостями. Спочатку у першому басейнi було стiльки ж води, скiльки в
двох iнших разом; через деякий час у другому басейнi стало стiльки ж води, скiльки в двох iнших
разом; ще через деякий час у третьому басейнi стало стiльки ж води, скiльки в перших двох разом.
Чи можливо, що анi на початку, нi в кiнцi цього промiжку часу жоден з басейнiв не був порожнiм?
(А. Теслер)

• Термiн проведення вiдбiркового туру олiмпiади — з 15 жовтня по 12 листопада включно. Призерiв вiдбiркового
етапу буде запрошено на заключний етап, що проходитиме в сiчнi-лютому 2020 року.
• Пам’ятайте, що в бiльшостi завдань потрiбна не тiльки вiдповiдь, але й повне її обґрунтування.
• Олiмпiаднi роботи приймаються в електронному виглядi (допустимi як текстовi файли, так i вiдсканованi копiї папе-
рових робiт). Докладнiше див. на сайтi formulo.org.
• У роботi не повиннi мiститися особистi данi учасника, тобто пiдписувати роботу не слiд.
• Роботи з ознаками списування та колективної творчостi розглядатися не будуть.


