
Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2021–2022 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 5 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. Використовуючи кожну з фiгур по одному разу, складiть iз них прямокутник. Фiгури
можна повертати та перевертати.

(А. В. Копчук)

2. Учитель попросив Катю i Олену написати по колу 4 натуральнi числа, сума яких дорiвнює
8, але жоднi декiлька (вiд 1 до 3) чисел, що йдуть поспiль, не дають в сумi 4. Обидвi
дiвчинки виконали завдання. Чи могло виявитися, що Олена написала якесь число, яке
Катя не написала? (С. П. Павлов)

3. У числа 1234 добуток цифр на 14 бiльше, нiж сума цифр (добуток цифр дорiвнює 1�2�3�4 =
24, а сума цифр дорiвнює 1 + 2 + 3 + 4 = 10). Придумайте число, у якого добуток цифр
на 2021 бiльше, нiж сума цифр. (А. А. Теслер)

4. Перевiряючий Олiмпiади пiсля важкого трудового дня залишає робочий кабiнет, освiт-
лення в якому працює в декiлькох режимах. Коли перевiряючий вийшов з кiмнати, вiн
щiльно закрив за собою дверi та встав бiля кнопки, яка перемикає цi режими (режими
перемикаються по порядку вiд першого до останнього, пiсля останнього йде вимикання,
а потiм все заново). Але, на жаль, перевiряючий дуже втомився i забув точну кiлькiсть
режимiв, а пам’ятає лише, що їх було не бiльше 5 (не рахуючи вимкненого стану) i що
зараз увiмкнений перший режим. Допоможiть перевiряючому вимкнути свiтло в кабiнетi,
якщо вiн не може бачити, який режим увiмкнений. (А. Б. Владимиров)

5. Чотири групи студентiв (по 26 осiб у кожнiй) вирiшили вiдправитися в поїздку на авто-
бусах, а витрати розподiлити порiвну. Транспортна компанiя надає автобуси двох видiв —
на 30 пасажирiв (за однiєю цiною) i на 50 пасажирiв (за вищою цiною). Спочатку студенти
вирiшили замовити автобуси якомога дешевше, i вийшло, що кожному потрiбно заплати-
ти по 250 гривень. Потiм з’ясувалося, що жодна з груп не хоче опинитися роздiленою мiж
двома автобусами, i з урахуванням цього кожному студенту довелося б заплатити по 300
гривень. Зрештою по одному студенту в кожнiй iз груп вiдмовилися вiд поїздки. Скiльки
тепер доведеться заплатити кожному зi студентiв? (Л. С. Корешкова)

6. На клiтчастому паперi нарисований квадрат 5�5 (у ньому всього 25 клiтинок). Дмитрик,
роблячи розрiзи тiльки по лiнiях, хоче роздiлити квадрат на декiлька (бiльше однiєї)
фiгурок, у кожної з якої периметр (обчислюється в клiтинах) дорiвнює p. Для яких p < 25
Дмитрику вдасться це зробити? (С. П. Павлов)

7. Андрiй задумав два рiзнi натуральнi числа. На однiй iз карток вiн записав їхню суму, а
на iншiй — подвоєне менше число. Пiсля цього одну з карток вiн дав Борi, а iншу Вiтi.
Боря: на жаль, я не знаю, яка у мене картка.
Вiтя: я теж не знаю, яка у мене картка.
Боря: зате я тепер знаю.
У кого виявилася картка з сумою? (К. А. Кноп)
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Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2021–2022 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 6 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. Використовуючи кожну з фiгур по одному разу, складiть iз них прямокутник. Фiгури
можна повертати та перевертати.

(А. В. Копчук)

2. По колу написанi 6 натуральних чисел, сума яких дорiвнює 12. Катя помiтила, що якi
б кiлька (вiд 1 до 5) чисел, що йдуть поспiль, не взяти, їхня сума не дорiвнює 6. Чому
може дорiвнювати максимальне з чисел? (Наведiть усi можливi варiанти вiдповiдi на це
питання i пояснiть, чому цi варiанти можливi, а всi iншi — нi.) (С. П. Павлов)

3. У числа 1234 добуток цифр на 14 бiльше, нiж сума цифр (добуток цифр дорiвнює 1�2�3�4 =
24, а сума цифр дорiвнює 1 + 2 + 3 + 4 = 10). Придумайте число, у якого добуток цифр
на 2021 бiльше, нiж сума цифр. (А. А. Теслер)

4. У деякому мiсяцi було п’ять понедiлкiв, у наступному п’ять вiвторкiв, а в мiсяцi пiсля
нього — п’ять серед. У який день тижня почався рiк, у якому все це було? (А. А. Теслер)

5. Чотири групи студентiв (по 26 осiб у кожнiй) вирiшили вiдправитися в поїздку на авто-
бусах, а витрати розподiлити порiвну. Транспортна компанiя надає автобуси двох видiв —
на 30 пасажирiв (за однiєю цiною) i на 50 пасажирiв (за вищою цiною). Спочатку студенти
вирiшили замовити автобуси якомога дешевше, i вийшло, що кожному потрiбно заплати-
ти по 250 гривень. Потiм з’ясувалося, що жодна з груп не хоче опинитися роздiленою мiж
двома автобусами, i з урахуванням цього кожному студенту довелося б заплатити по 300
гривень. Зрештою по одному студенту в кожнiй iз груп вiдмовилися вiд поїздки. Скiльки
тепер доведеться заплатити кожному зi студентiв? (Л. С. Корешкова)

6. У чемпiонатi з футболу беруть участь 32 команди, розбитi на 8 груп по 4 команди. У
кожнiй групi кожна команда грає з кожною з трьох iнших по одному разу. За виграш у
матчi дається 3 очки, за поразку 0, за нiчию 1 (тобто сумарно команда може заробити вiд
0 до 9 очок). Чи обов’язково пiсля закiнчення групових iгор знайдуться 5 команд, у яких
порiвну очок? (А. А. Теслер)

7. Андрiй задумав два рiзнi натуральнi числа. На однiй iз карток вiн записав їхню суму, а
на iншiй — подвоєне менше число. Пiсля цього одну з карток вiн дав Борi, а iншу Вiтi.
Боря: на жаль, я не знаю, яка у мене картка.
Вiтя: я теж не знаю, яка у мене картка.
Боря: зате я тепер знаю.
У кого виявилася картка з сумою? (К. А. Кноп)
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Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2021–2022 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 7 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. На клiтчастому паперi нарисований квадрат 5�5 (у ньому всього 25 клiтинок). Дмитрик,
роблячи розрiзи тiльки по лiнiях, хоче роздiлити квадрат на декiлька (бiльше однiєї)
фiгурок, у кожної з якої периметр (обчислюється в клiтинах) дорiвнює p. Для яких p < 25

Дмитрику вдасться це зробити? (С. П. Павлов)

2. Перевiряючий Олiмпiади пiсля важкого трудового дня залишає робочий кабiнет, освiт-
лення в якому працює в декiлькох режимах. Коли перевiряючий вийшов з кiмнати, вiн
щiльно закрив за собою дверi та встав бiля кнопки, яка перемикає цi режими (режими
перемикаються по порядку вiд першого до останнього, пiсля останнього йде вимикання,
а потiм все заново). Але, на жаль, перевiряючий дуже втомився i забув точну кiлькiсть
режимiв, а пам’ятає лише, що їх було не бiльше 5 (не рахуючи вимкненого стану) i що
зараз увiмкнений перший режим. Допоможiть перевiряючому вимкнути свiтло в кабiнетi,
якщо вiн не може бачити, який режим увiмкнений. (А. Б. Владимиров)

3. Кут мiж годинниковою та хвилинною стрiлками годинника становить 70�. Через скiльки
хвилин вiн наступного разу дорiвнюватиме 70�? Обидвi стрiлки обертаються неперервно.

(А. А. Теслер)

4. У деякому мiсяцi було п’ять понедiлкiв, у наступному п’ять вiвторкiв, а в мiсяцi пiсля
нього — п’ять серед. У який день тижня почався рiк, у якому все це було? (А. А. Теслер)

5. Друкарня визначає вартiсть друку книги так: додає вартiсть обкладинки до вартостi кож-
ної зi сторiнок, а результат округлює вгору до найближчого цiлого числа гривень (тобто,
наприклад, якщо вийшло 202 гривнi 1 копiйка, то це округляється до 203 гривень). Вi-
домо, що вартiсть книги обсягом 104 сторiнки становить 134 гривнi, а книги обсягом 192
сторiнки — 181 гривню. Скiльки коштує друк обкладинки, якщо вона коштує цiле число
гривень, а вартiсть однiєї сторiнки становить цiле число копiйок? (П. Д. Муленко)

6. У чемпiонатi з футболу беруть участь 32 команди, розбитi на 8 груп по 4 команди. У
кожнiй групi кожна команда грає з кожною з трьох iнших по одному разу. За виграш у
матчi дається 3 очки, за поразку 0, за нiчию 1 (тобто сумарно команда може заробити вiд
0 до 9 очок). Чи обов’язково пiсля закiнчення групових iгор знайдуться 5 команд, у яких
порiвну очок? (А. А. Теслер)

7. Андрiй задумав два рiзнi натуральнi числа. На однiй iз карток вiн записав їхню суму, а
на iншiй — подвоєне менше число. Пiсля цього одну з карток вiн дав Борi, а iншу Вiтi.
Боря: на жаль, я не знаю, яка у мене картка.
Вiтя: я теж не знаю, яка у мене картка.
Боря: зате я тепер знаю.
У кого виявилася картка з сумою? (К. А. Кноп)
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Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
2021–2022 навчальний рiк. Вiдбiрковий етап

Задачi для 8 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. У числа 1234 добуток цифр на 14 бiльше, нiж сума цифр (добуток цифр дорiвнює 1�2�3�4 =
24, а сума цифр дорiвнює 1 + 2 + 3 + 4 = 10). А скiльки розрядiв мiстить найменше
натуральне число, у якого добуток цифр на 2021 менше, нiж сума цифр? (А. А. Теслер)

2. Для яких натуральних n вираз 45n + 988 � 2n дiлиться на 2021? (Л. С. Корешкова)

3. Кут мiж годинниковою та хвилинною стрiлками годинника становить 70�. Через скiльки
хвилин вiн наступного разу дорiвнюватиме 70�? Обидвi стрiлки обертаються неперервно.

(А. А. Теслер)

4. Переставляючи цифри в тризначному числi, можна отримати до 6 рiзних чисел. Яка
найбiльша кiлькiсть з них можуть утворювати арифметичну прогресiю? (Арифметична
прогресiя — це послiдовнiсть, у якiй кожне число бiльше попереднього на одну i ту саму
величину, наприклад: 57, 63, 69, 75.) (В. П. Федотов)

5. Вiдмiтимо на шахiвницi центри всiх клiтин (центри бiлих клiтин — бiлими точками, цен-
три чорних — чорними). Скiльки iснує рiвнобедрених прямокутних трикутникiв, всi вер-
шини яких — вiдмiченi точки одного кольору? (Л. С. Корешкова)

6. На площинi намальовано квадрат ABCD i точку M всерединi нього. Придумайте, як за
допомогою однiєї лiнiйки, провiвши не бiльше 20 лiнiй, провести через M пряму, пара-
лельну дiагоналi AC. (На лiнiйцi немає подiлок, на нiй не можна нiчого вiдмiчати —
можна лише проводити пряму через двi данi точки.) (А. А. Теслер)

7. У мiстi, що представляє собою нескiнченну клiтчасту площину, є n
пожежникiв. Одного разу в однiй з клiтинок мiста виникає пожежа.
У наступну хвилину кожен пожежник може (але не зобов’язаний) за-
хистити якусь одну клiтинку, яка не палає, але сусiдня з нею палає.
Ще через хвилину пожежа поширюється на всi сусiднi з палаючими
клiтинки, крiм захищених. Далi пожежники й пожежа дiють по черзi.
При якому мiнiмальному n пожежники зможуть локалiзувати пожежу,
тобто зробити так, щоб вона припинила поширюватися?

(На малюнку показано, як можуть розвиватися подiї при n = 2; непарнi числа вiдповiда-
ють поширенню пожежi, парнi — дiям пожежникiв.)

(Л. С. Корешкова)
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Мiжнародна математична олiмпiада
«Формула Єдностi» / «Третє тисячолiття»
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Задачi для 9 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. Маринi наснився трикутник зi сторонами 9 i 4 та бiсектрисою, що виходить iз кута, утво-
реного цими сторонами, довжиною 6. Чи зможе Марина втiлити сон у реальнiсть?

(Л. С. Корешкова)

2. Для яких натуральних n вираз 45n + 988 � 2n дiлиться на 2021? (Л. С. Корешкова)

3. Кут мiж годинниковою та хвилинною стрiлками годинника становить 70�. Через скiльки
хвилин вiн наступного разу дорiвнюватиме 70�? Обидвi стрiлки обертаються неперервно.

(А. А. Теслер)

4. Переставляючи цифри в тризначному числi, можна отримати до 6 рiзних чисел. Яка
найбiльша кiлькiсть з них можуть утворювати арифметичну прогресiю? (Арифметична
прогресiя — це послiдовнiсть, у якiй кожне число бiльше попереднього на одну i ту саму
величину, наприклад: 57, 63, 69, 75.) (В. П. Федотов)

5. Назвемо числову множину X перiодичною (з перiодом T > 0), якщо для довiльного a 2 X
числа a+T i a�T також належатьX. Чи перiодична множина всiх цiлих чисел, що мiстять
у записi цифру 5? (А. А. Теслер)

6. На площинi намальовано квадрат ABCD i точку M всерединi нього. Придумайте, як за
допомогою однiєї лiнiйки, провiвши не бiльше 20 лiнiй, провести через M пряму, пара-
лельну дiагоналi AC. (На лiнiйцi немає подiлок, на нiй не можна нiчого вiдмiчати —
можна лише проводити пряму через двi данi точки.) (А. А. Теслер)

7. У мiстi, що представляє собою нескiнченну клiтчасту площину, є n

пожежникiв. Одного разу в однiй з клiтинок мiста виникає пожежа.

У наступну хвилину кожен пожежник може (але не зобов’язаний) за-

хистити якусь одну клiтинку, яка не палає, але сусiдня з нею палає.

Ще через хвилину пожежа поширюється на всi сусiднi з палаючими

клiтинки, крiм захищених. Далi пожежники й пожежа дiють по черзi.

При якому мiнiмальному n пожежники зможуть локалiзувати пожежу,

тобто зробити так, щоб вона припинила поширюватися?

(На малюнку показано, як можуть розвиватися подiї при n = 2; непарнi числа вiдповiда-

ють поширенню пожежi, парнi — дiям пожежникiв.)

(Л. С. Корешкова)
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Задачi для 10 класу
Роботи здаються в електронному виглядi (наприклад, у виглядi сканiв або doc-файлiв з текстом), подроби-
цi на сторiнцi formulo.org/ru/olymp/2021-math-ru/. Останнiй термiн здачi — 10 листопада 2021 року о
23:59:59 за UTC (тобто 11 листопада о 01:59:59 за київським часом).
Роботи повиннi бути виконанi самостiйно. У бiльшостi завдань потрiбнi не тiльки вiдповiдi, а й повнi обґрун-
тування. У роботi не повинно бути особистих даних Учасника, тобто пiдписувати роботу не треба.

1. У деякому мiсяцi було п’ять понедiлкiв, у наступному п’ять вiвторкiв, а в мiсяцi пiсля
нього — п’ять серед. У який день тижня почався рiк, у якому все це було? (А. А. Теслер)

2. Два кола дотикаються внутрiшнiм чином у точцi A. AB — дiаметр бiльшого кола, точка
O — центр меншого. Хорда BD бiльшого кола дотикається до меншого в точцi C. Доведiть,
що BO � CD = OA �BC. (Е. С. Голикова)

3. Андрiй задумав два рiзнi натуральнi числа. На однiй iз карток вiн записав їхню суму, а
на iншiй — подвоєне менше число. Пiсля цього одну з карток вiн дав Борi, а iншу Вiтi.
Боря: на жаль, я не знаю, яка у мене картка.
Вiтя: я теж не знаю, яка у мене картка.
Боря: зате я тепер знаю.
У кого виявилася картка з сумою? (К. А. Кноп)

4. Дано трикутну сiтку, зображену на рисунку. Юний робототехнiк Пет-
рик посадив у точку A робота-равлика. Щоб пройти по одному ребру
сiтки, равлику потрiбна година. На кожному розгалудженнi равлик
iз однаковими ймовiрностями вибирає будь-який iз напрямкiв (у то-
му числi той, звiдки тiльки що прийшов), а мiж розгалудженнями не
повертає. Петрик пiшов i повернувся рiвно через 4 години. Що бiльш
iмовiрно: що вiн побачить равлика на сторонi BC або у вершинi A?

(Л. С. Корешкова, А. А. Теслер)

5. У мiстi, що представляє собою нескiнченну клiтчасту площину, є n
пожежникiв. Одного разу в однiй з клiтинок мiста виникає пожежа.
У наступну хвилину кожен пожежник може (але не зобов’язаний) за-
хистити якусь одну клiтинку, яка не палає, але сусiдня з нею палає.
Ще через хвилину пожежа поширюється на всi сусiднi з палаючими
клiтинки, крiм захищених. Далi пожежники й пожежа дiють по черзi.
При якому мiнiмальному n пожежники зможуть локалiзувати пожежу,
тобто зробити так, щоб вона припинила поширюватися?

(На малюнку показано, як можуть розвиватися подiї при n = 2; непарнi числа вiдповiда-
ють поширенню пожежi, парнi — дiям пожежникiв.)

(Л. С. Корешкова)

6. У ромб KLMN вписане коло, яке дотикається до сторони LK в точцi P . Через точки
P i K проведенi паралельнi прямi до перетину зi сторонами LM i MN в точках Q i R
вiдповiдно. Доведiть, що коло дотикається до QR. (Л. С. Корешкова)

7. Добуток трьох додатних чисел x, y i z дорiвнює 1. Яке найменше значення набуває вираз
(x+ y)(y + z)(z + x)

x+ y + z � 1
? (А. Р. Араб )
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ймовiрнiсть, що у даний момент у всi три телескопи видно наше Сонце? (О. А. Пяйве)

3. Переставляючи цифри в тризначному числi, можна отримати до 6 рiзних чисел. Яка
найбiльша кiлькiсть з них можуть утворювати арифметичну прогресiю? (Арифметична
прогресiя — це послiдовнiсть, у якiй кожне число бiльше попереднього на одну i ту саму
величину, наприклад: 57, 63, 69, 75.) (В. П. Федотов)

4. У мiстi, що представляє собою нескiнченну клiтчасту площину, є n
пожежникiв. Одного разу в однiй з клiтинок мiста виникає пожежа.
У наступну хвилину кожен пожежник може (але не зобов’язаний) за-
хистити якусь одну клiтинку, яка не палає, але сусiдня з нею палає.
Ще через хвилину пожежа поширюється на всi сусiднi з палаючими
клiтинки, крiм захищених. Далi пожежники й пожежа дiють по черзi.
При якому мiнiмальному n пожежники зможуть локалiзувати пожежу,
тобто зробити так, щоб вона припинила поширюватися?

(На малюнку показано, як можуть розвиватися подiї при n = 2; непарнi числа вiдповiда-
ють поширенню пожежi, парнi — дiям пожежникiв.)

(Л. С. Корешкова)

5. Доведiть, що iснує натуральне число, яке можна подати у виглядi суми квадратiв двох
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