
Завдання з математики
заочного туру олiмпiади факультету кiбернетики

2000 рiк

1. Пасажир метро спускається вниз по рухомому ескалатору за 24 секунди, а по нерухомому —
за 42 секунди. За скiльки секунд пасажир спуститься вниз, стоячи на рухомому ескалаторi?

2. Довести, що при будь-якому натуральному числi 𝑛 число 10𝑛 + 18𝑛− 1 дiлиться на 27.

3. Довести, що квадратне рiвняння 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥+ 𝑐 = 0, коефiцiєнти якого задовольняють нерiвнiсть
(𝑎+ 𝑏+ 𝑐)𝑐 < 0, має два рiзнi дiйснi коренi.

4. Чи може дискримiнант квадратного рiвняння 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 з цiлими коефiцiєнтами 𝑎, 𝑏, 𝑐
дорiвнювати 1999? Вiдповiдь обґрунтувати.

5. Розв’язати нерiвностi:

(a) 4𝑥/(𝑥2 + 𝑥+ 3) + 5𝑥/(𝑥2 − 5𝑥+ 3) 6 −3/2;

(b) log2 (|𝑥+ 1| − |𝑥− 1|) > 𝑥2 − 7𝑥+ 11.

6. Скiльки розв’язкiв в залежностi вiд параметра 𝑎 має система рiвнянь{︃
𝑦 = 𝑥2 + 𝑎,

𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥+ 𝑦 − 2𝑎?

7. При яких значеннях параметра 𝑎 рiвняння

8 sin

[︂
𝜋

(3 · 21+|𝑥2−2𝑥−3|)

]︂
= |𝑥− 𝑎|+ |𝑥− 𝑎− 4|

має розв’язки? Знайти цi розв’язки.

8. Знайти всi значення параметра 𝑎, при яких найменше значення функцiї 𝑦 = 𝑥2 − 𝑎𝑥 − 1 на
вiдрiзку [0, 1] дорiвнює найбiльшому значенню цiєї функцiї на вiдрiзку [1, 2].

9. Побудувати графiки функцiй:

(a) 𝑦 = log𝑥−2 (−𝑥2 + 7𝑥− 10);

(b) 𝑦 = 𝑓(𝑥)− 𝑔(𝑥), де

𝑓(𝑥) =

{︃
-x+2, якщо |𝑥| > 2,
x-2, якщо |𝑥| < 2,

𝑔(𝑥) =

{︃
-x+4, якщо 𝑥 < −2,
-|x|, якщо 𝑥 > −2.

10. Чи є перiодичними такi функцiї:

(a) 𝑓(𝑥) = sin𝑥2;

(b) 𝑓(𝑥) = sin (1/𝑥);

(c) 𝑓(𝑥) = sin 2𝑥+ sin 8𝑥?

Вiдповiдь обґрунтувати.
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11. Розв’язати рiвняння
tg 𝑥− sin 2𝑥 = cos [𝑥+ 𝜋/4]− ctg 𝑥.

12. Довести, що з медiан будь-якого трикутника 𝐴𝐵𝐶 можна побудувати (скласти) трикутник.
Чому дорiвнює площа такого трикутника, якщо площа трикутника 𝐴𝐵𝐶 дорiвнює 𝑆?

13. Чи може обмежена за розмiрами геометрична фiгура мати бiльше одного центру симетрiї?
Вiдповiдь обґрунтувати.

14. Довести, що коли тангенси половинних кутiв трикутника утворюють арифметичну прогресiю,
то косинуси цих кутiв також утворюють арифметичну прогресiю.

15. Довести, що висоти трикутної пiрамiди перетинаються в однiй точцi тодi i тiльки тодi, коли:

(a) вони проходять через точки перетину висот протилежних граней;

(b) протилежнi ребра пiрамiди попарно перпендикулярнi.

16. Довести, що кожна площина, яка проходить через середини двох протилежних ребер трикутної
пiрамiди, роздiляє її на двi рiвновеликi частини (дiлить її об’єм навпiл).
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