
Вступний iспит з iнформатики та математики (письмовий)

Варiант № 3 - IМIО

1. 𝐴 = log3 5; 𝐵 = log7 6. Що бiльше?
Варiанти вiдповiдi:
a) 𝐴 > 𝐵; б) 𝐵 > 𝐴; в) 𝐴 = 𝐵.

2. Скiльки рiзних чисел записано у наступнiй послiдовностi:
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Варiанти вiдповiдей: a)1; б)2; в)3; г)4.

3. Число 011011011, задане у двiйковiй системi числення, перетворити у число в десятковiй системi
числення.
Варiанти вiдповiдей: a)205; б)203; в)219; г)211.

4. Знайти пари дiйсних чисел (𝑥, 𝑦) для яких справджується рiвнiсть
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5. Сума нескiнченно спадної геометричної прогресiї дорiвнює найменшому значенню 𝑓(𝑥) = 3𝑥2−
−3𝑥 + 25/12, а перший член прогресiї дорiвнює квадрату її знаменника. Знайти знаменник
прогресiї.

6. Скласти алгоритм та програму обчислення кiлькостi одиниць у двiйковому записi числа N.

7. Щоб вийти з тупикової ситуацiї Нiнзя повинна переглянути у вiдповiдностi до наданої їй iнстру-
кцiї матрицю A з 100 на 100 елементiв так, щоб у кожному з елементiв, якi необхiдно вiдвiдати,
вона побувала один раз.
Запрограмуйте рух черепашки за iнструкцiєю: послiдовно проти годинникової стрiлки по спiра-
лi обiйти всi елементи матрицi, що знаходяться не нижче основної дiагоналi, починаючи з еле-
менту A(1,1). Основна дiагональ матрицi визначається множиною елементiв A(1, 1),A(2, 2), . . .,
A(M,M).

8. Чому дорiвнює значення 𝑓𝑡3(6), якщо

function ft3(n:longint):longint;
begin

if (n<0) then ft3:=0
else if (n=0 or n=1) then ft3:=1

else if ((n mod 2)=0) then ft3:=ft3(n div2)
else ft3:=2*ft3((n-1) div2)-ft3(((n-1) div2)+1)

end;

9. На висотi правильної 3-кутної пiрамiди побудована куля. Визначити площу тiєї частини бiчної
поверхнi пiрамiди, що знаходиться зовнi кулi. Сторона основи пiрамiди дорiвнює 𝛼, а кут нахилу
ребра до основи дорiвнює 𝜙.

10. Описати математичну чи структурно-алгоритмiчну модель та написати програму на мовi про-
грамування Паскаль (C, Basic) знаходження кiлькостi натуральних чисел з промiжку [𝑎, 𝑏], що
задовольняють властивостi P. Числа 𝑎 та 𝑏 вводяться з першого рядка через кому з дiапазону
1, . . . , 100000000; результат виводиться у виглядi: "Кiлькiсть=..."Властивiсть P: у десятковому
представленнi числа не iснує групи з 3-х однакових цифр, якi стоять поряд.
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