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Група “A”

1. На декартовiй площинi задано трикутник 𝐴𝐵𝐶, вершини якого мають такi координати: 𝐴(1, 1),
𝐵(7, 7) та 𝐶(−1, 9). Знайти всерединi чи на межi цього трикутника таку точку 𝑍, сума вiдстаней
вiд якої до трьох прямих, на яких розташованi сторони трикутника

(a) максимальна;

(b) мiнiмальна.

2. Знайти усi значення параметра 𝑎, при яких система рiвнянь має рiвно 3 розв’язки:⎧⎪⎨⎪⎩
𝑥+ 𝑦 + 𝑧 = 1,

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑥3 + 𝑦3 + 𝑧3 − 14,

𝑥𝑦𝑧 = 𝑎.

3. Порiвняти числа: log14 33 та log10 22.

4. В трикутнику 𝐴𝐵𝐶 вiдомi сторони 𝐵𝐶 = 𝑎 та кут ∠𝐵𝐴𝐶 = 𝛼. В яких межах може змiнюватися
медiана 𝑚𝑎 = 𝐴𝐷 цього трикутника?

5. На базу в декiлькох однакових контейнерах привезли однаковi телевiзори. Ними повнiстю за-
повнили 6 однакових Камазiв та 5 однакових Зiлiв, при цьому ще 12 телевiзорiв не влiзло в
жодну з машин. Наступного дня iншу кiлькiсть подiбних контейнерiв перевантажили в 18 Ка-
мазiв та 20 Зiлiв, не влiз один телевiзор. На третiй день заповнили 9 Камазiв та 5 Зiлiв, та ще
5 телевiзорiв не влiзли. Скiльки телевiзорiв помiщалося в один контейнер?

6. Довести, що для будь-якого трикутника 𝐴𝐵𝐶, зi сторонами 𝑎, 𝑏, 𝑐 та площею 𝑆 виконується
нерiвнiсть: 4𝑆 6 𝑐2 + 2(

√
2− 1)𝑎𝑏. Для яких трикутникiв має мiсце рiвнiсть?

7. Знайти найменше натуральне число, яке зменшується в 7 разiв, якщо його першу цифру пере-
ставити в кiнець числа.

8. Для додатних чисел 𝑎, 𝑏, 𝑐 довести нерiвнiсть:

𝑎4

(𝑎2 + 𝑏2)(𝑎+ 𝑏)
+

𝑏4

(𝑏2 + 𝑐2)(𝑏+ 𝑐)
+

𝑐4

(𝑐2 + 𝑎2)(𝑐+ 𝑎)
>

𝑎+ 𝑏+ 𝑐

4
.

9. Гравець ходить конем по шахiвницi 8× 8. Поле, на якому кiнь вже побував, вважається зайня-
тим. Ставати ще раз на зайняте поле не можна. Гра вважається завершеною, якщо бiльше не
можна пiти конем на незайняте поле. Гравець намагається завершити гру якнайшвидше. Через
скiльки ходiв щонайменше i щонайбiльше може закiнчитися гра? Початкове поле вважається
зайнятим.

10. На площинi задано 20 точок загального положення, тобто нiякi три точки не лежать на однiй
прямiй. Яке максимальне число опуклих чотирикутникiв, що попарно не перетинаються, можна
побудувати з вершинами в заданих точках при їх довiльному розташуваннi на площинi?
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Група “B”

Для кожної запропонованої задачi необхiдно написати алгоритм з обґрунтуванням коректностi
розв’язку та програмну реалiзацiю на С або Паскалi. Дозволяється застосовувати лише власноруч
написанi пiдпрограми. Дискету з програмною реалiзацiєю надсилати не треба.

1. Послiдовнiсть чисел. Є масив рядкiв, вiдсортований лексикографiчно. Кожний рядок в ма-
сивi мiстить лише цифри, тобто його можна трактувати як число. Числа в кожному рядку не
бiльшi за 2 * 109. Вiдсортувати рядки масиву як числа по зростанню.

Приклад входу Приклад виходу
“1”, “174”, “23”, “578”, “71”, “9” “1”, “9”, “23”, “71”, “174”, “578”
“172”, “172”, “172”, “23”, “23” “23”, “23”, “172”, “172”, “172”

2. К-ий елемент. Позначимо через 𝐹 (𝑛) функцiю, яка обчислює кiлькiсть одиниць в бiнарному
представленнi числа 𝑛. Наприклад, 𝐹 (279) = 5, оскiльки 279 = (100010111)2. Послiдовнiсть 𝑋
будується наступним чином: 𝑋0 = 0, 𝑋𝑖 = 𝐴 * 𝐹 (𝑋𝑖−1) + 𝐵. За заданими 𝐴,𝐵,𝐾 знайти 𝐾-ий
елемент послiдовностi 𝑋. Вiдомо, що 0 < 𝐴, 𝐵 < 106, 1 < 𝐾 < 109.

Приклад входу Приклад виходу
A B K
0 12 5 12
15 21 500000001 51

3. Стрiчка. Стрiчка довжини 𝑛 складається з чорних та бiлих квадратiв одиничного розмiру.
Стрiчка кодується послiдовнiстю чисел — кiлькiстю чорних клiтин, що стоять поруч злiва
направо

Наприклад, наведена вище стрiчка має код 2, 3, 2, 8, 1. При цьому не враховується кiлькiсть
бiлих клiтин, якими роздiляються чорнi клiтини. Вказаному коду задовольняє i така стрiчка:

За довжиною стрiчки 𝑛 та її коду знайти кiлькiсть рiзних стрiчок, що задовольняють цьому
коду. Вiдомо, що 1 < 𝑛 < 200, код має довжину 𝑔 (0 < 𝑔 < (𝑛+ 1)/2) i сам код складається з 𝑔
натуральних чисел.

Приклад входу Приклад виходу
n g код
4 0 { } 1
5 2 {1, 2} 3

4. Гармонiйнi трiйки. Трiйка чисел (𝑎, 𝑏, 𝑐) називається гармонiйною, якщо виконується одна iз
наступних умов:

(a) НСД(𝑎, 𝑏) = 1, НСД(𝑏, 𝑐) = 1, НСД(𝑎, 𝑐) = 1;

(b) НСД(𝑎, 𝑏) > 1, НСД(𝑏, 𝑐) > 1, НСД(𝑎, 𝑐) > 1.
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Пiд НСД(𝑎, 𝑏) розумiється найбiльший спiльний дiльник чисел 𝑎 та 𝑏. Наприклад, трiйка (2, 3, 4)
не є гармонiйною, а трiйки (3, 4, 5) та (6, 8, 10) є гармонiйними. За заданим натуральним 𝑛 (1 <
𝑛 < 666666) знайти кiлькiсть гармонiйних трiйок (𝑎, 𝑏, 𝑐), для яких 𝑎 < 𝑏 < 𝑐 та 2 6 𝑎, 𝑏,6 𝑛.

Приклад входу Приклад виходу
4 0
31 1891

5. Думки навпаки. На площинi розташовано 𝑚 елiпсiв, 𝑛 кiл та 𝑝 трикутникiв таким чином, що
вони дiлять її на максимально можливу кiлькiсть частин 𝑠. За заданим значенням 𝑠 вивести
усi такi можливi трiйки чисел 𝑚,𝑛, 𝑝, вiдсортувавши їх спочатку по 𝑚, а потiм по 𝑛. Вiдомо,
що 0 6 𝑚, 𝑝 < 100, 0 6 𝑛 < 20000. Якщо для вхiдного 𝑠 жодної трiйки (𝑚,𝑛, 𝑝) не iснує, то
вивести Impossible.

Приклад входу Приклад виходу
0 0 3

20 0 1 2
1 0 2
1 3 0

10 Impossible
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