
Завдання ІІ (районного) етапу  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики  

 

2010 рік. 

 
6 клас  

 
1. Дев’ять автобусних зупинок розташовані на прямій вулиці так, що відстані 
між будь-якими сусідніми зупинками однакові. між першою і третьою 
зупинкою відстань 600 м. Яка відстань між першою і останньою зупинкою? 

2. Петрик купив декілька яблук і приніс їх додому. Сестра запитала його:» 
скільки заплатив за ці яблука?». Петрик відповів: «Здогадайся! Я купив у 4 
рази більше  яблук. ніж ти учора, але заплатив за кошик яблуко в 3 рази 
менше». Скільки грошей витратив Петрик, якщо його сестра витратила 6 
гривень. Відповідь обґрунтуйте.  

3. У Андрійка є калькулятор, який дозволяє помножити число на 3, додати до 
числа 3 або (якщо число ділиться на 3) ділити одержане число на 3. Як на 
такому калькуляторі, скориставшись усіма його діями із числа 11 отримати 
число 2011? відповідь обґрунтуйте. 

4. на дошці були виписані 10 послідовних натуральних чисел. Коли стерли 
одне з них, то сума дев’яти чисел, які залишилися дорівнює 2010. Яке 
число стерли з дошки. відповідь обґрунтуйте. 

5. Яку найбільшу кількість фігурок виду (див. мал.),  які складаються із 
трьох квадратів 1х1, можна вирізати із прямокутника в клітинку 
розміром 20х10? Вирізати фігурки потрібно по сторонах клітинок 
прямокутника. Відповідь обґрунтуйте. 

7 клас 

1. Запишіть число 2010 за допомогою 11 трійок і арифметичних дій. 
2. Знайдіть усі трицифрові числа, які зменшуються в п’ять разів після ви 

креслення першої цифри. відповідь обґрунтуйте. 

3. Іра і Оля пішли по гриба. вони знайшли 70 грибів.  грибів, які знайшла Іра, 

є лисички, а  грибів, які знайшла Оля, є маслята. Скільки грибів знайшла 

Іра? 
4. В акваріумі живе 200 рибок. З них 1% голубого кольору, решта жовті 

скільки жовтих рибок потрібно забрати з акваріуму, щоб голубі рибки 
становили 2% рибок, що залишилися в акваріумі? 

5. Трикутник розбили на 25 трикутників. Які утворюють трикутну 
гратку (див. мал.). У комір цієї гратки розставили натуральні 
числа від 1 до 25, по одному числу до кожної комірки. Доведіть, 
що сума якихось двох чисел, які стоять у сусідніх (таких, що 
мають спільну сторону) комірках, є парною.  

 



Завдання ІІ (районного) етапу  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики  

 

2010 рік. 

8 клас 

1. Скільки коренів має рівняння 0
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2. Скількома способами число 2010 можна подати у вигляді різниці 
квадратів двох натуральних чисел? Відповідь обґрунтуйте.  

3. Ціну яблук підняли на 20%. Однак для того, щоб записати нову ціну за 1 
кг яблук у гривнях, продавцеві було достатнім поміняти місцями цифри 
числа, записаного на ціннику. Скільки гривень коштував 1 кг яблук до 
їхнього подорожчання, якщо ця ціна була меншою за 100 гривень? 
Відповідь обґрунтуйте. 

4. В турнірі за олімпійською системою(нічиїх не буває; той хто програв 
вибуває) беруть участь 50 боксерів. Яку найменшу кількість сутичок 
потрібно провести, щоб виявити переможця? 

5. АВСD – опуклий чотирикутник. Відомо, що CABСВD ∠=∠  і 
BDAACD ∠=∠ . Доведіть, що ADCABC ∠=∠ . 

6. На сторонах шестикутника записано по одному числу, а у кожній його 
вершині – число, яке дорівнює сумі двох чисел на сторонах, що 
виходять з вершини. Після цього всі числа на сторонах і в одній з 
вершин стерли. Чи можна відновити стерте число у вершині? Відповідь 
обґрунтуйте.  

9 клас 

1. Знайдіть суму коренів рівняння ( ) ( )141 3 −=− хх . 
2. Обчисліть значення виразу ( ) ( ) ( )20102009...4321 −−−−−− . 
3. Рівність ( )( ) ( )( )632 22 +++=+++ cxxbxxaxх  є тотожністю. Знайдіть суму 

cba ++ . 
4. У рівнобічній трапеції ABCD точка Х – середина бічної сторони АВ, 
ВХ=1 і 090=∠CXD . Знайдіть периметр трапеції ABCD. 

5. Сума двох дільників числа 640 000 дорівнює 1025. Знайдіть їх добуток.  
6. На клітчастій дошці 4х4 грають двоє: Миколка і Петрик. Ходять по 
черзі, і кожний гравець своїм ходом зафарбовує одну клітинку. Програє 
той, після чийого ходу утворюється квадрат 2х2, який складається із 
зафарбованих клітинок. Першим свій хід робить Миколка. Хто виграє 
при правильній грі: Миколка чи Петрик?  Відповідь обґрунтуйте.  
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2010 рік. 

 

10 клас. 

1. Скільки спільних точок з прямою у= - 1 має графік функції 
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2. Розв’яжіть систему рівнянь 
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3. На стороні АВ чотирикутника АВСD відмітили таку точку К, що 
трикутник СКD рівносторонній, а на стороні СD – таку точку  N, що 
трикутник АNВ рівносторонній. Доведіть, що АВСD – трапеція. 

4. Розв’яжіть рівняння в натуральних числах 32010 2 −+= уу
х . 

5. Доведіть нерівність ( ) ( )cbaabcacbcab ++≥++ 32 . 
6. Чи можна правильний трикутник розташувати на координатній площині 
так, щоб всі його вершини мали цілочисельні координати? Відповідь 
обґрунтуйте.  

 

11 клас 

1. Побудуйте графік рівняння 04 22 =− ху . 

2. Бічні ребра трикутної піраміди попарно перпендикулярні і дорівнюють 1,  

2, 3 м. Знайдіть об’єм піраміди.  

3. Обчисліть ( ) ( )yxyx −−+ cossin , якщо ( ) 2)cos(sin =−−+ yxyx . 

4. Чотирикутник АВСD вписаний в коло. Відомо, що АВ=ВD і АС=ВС. 

доведіть, що  
060<∠АВС  

5. Нехай х,у – додатні числа такі, що  2ху> 1005(х+у). Доведіть, що  х+у> 2010. 

6. Чи можна правильний п’ятикутник розташувати на координатній 
площині так, щоб усі його вершини мали цілочисельні координати? 
Відповідь обґрунтуйте.  

 

  

 


