
Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 2022-2023 рік 

 
«Нам усім дуже важко, але вже ніколи не буде соромно». 

Валерій Залужний 

 

7 клас (високий рівень) 
 

1. Прямокутник розрізаний на 6 квадратів, як 
це показане на рисунку. Сірий квадрат 
всередині має сторону, що дорівнює 1. Чому 
дорівнює площа прямокутника? Відповідь 
обґрунтуйте. 
 

2. Дано 𝑛 ≥ 3 попарно різних дійсних чисел. 
Доведіть, що серед них знайдеться або 3 числа 
з додатною сумою, або 2 числа з від’ємною сумою.  
 

3. Доведіть, що не існує натуральних чисел 𝑛 та 𝑘, які 
задовольняють рівності: 𝑛𝑛 + (𝑛 + 1)𝑛+1 + (𝑛 + 2)𝑛+2 = 2023𝑘. 
 

4. Для натурального 𝑛 ≥ 2 розглянемо дошку 𝑛 × 𝑛. Позначимо 𝑛2 точок, що є центрами кожного з квадратиків 1 × 1 цієї дошки. 
Яку найбільшу кількість з цих точок можна відмітити таким 
чином, щоб жодні три відмічені точки не були вершинами 
прямокутного трикутника? Відповідь обґрунтуйте. 
 

5 лютого 2023 р. 
 
На виконання завдання відводиться 3 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Завдання 2 туру ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 2022-2023 рік 

 

Геніальність полягає в умінні  
відрізнити важке від неможливого. 

Наполеон 

 

7 клас (високий рівень) 
 

1. Знайдіть значення числа 𝑥, що задовольняє умову −3 ≤ 𝑥 ≤ 1, та для 

нього справджується рівність: |𝑥||𝑥 − 1| + |𝑥 + 3| = 59. 
Відповідь обґрунтуйте. 
 

2. Відбувся гандбольний матч між командами брехунів, які завжди 
брешуть, та лицарів, які завжди кажуть правду. У кожній команді брали 
участь по 10 гравців. Після матчу кожного гравця з 10 гравців обох команд 
перепитали: "Скільки голів ти забив?" Деякі учасники відповіли "один", 
Петрик сказав "два", деякі відповіли "три", а решта сказали "п’ять". З якої 
команди був Петрик, якщо лицарі перемогли з 
рахунком 20: 17? Відповідь обґрунтуйте. 
 

3. Скільки існує цілих значень 𝑛, для яких число 3𝑛𝑛+5 є цілим та ділиться націло на 4? Відповідь 
обґрунтуйте. 
 

4. Петрик вилетів з Києва о 13: 00 за київським 
часом і приземлився в Токіо о 9: 00 за місцевим 
часом. За тиждень він вилетів о 9: 00 за часом в 
Токіо і прилетів в Київ о 15: 00 за київським часом. 

Знайдіть різницю в часі між Києвом та Токіо, якщо відомо, що час 
перельоту обох рейсів однаковий. Відповідь обґрунтуйте. 
 

5. На рисунку зображений многокутник, у якого позначені довжини майже 
усіх сторін, окрім 4-х. Два відрізки мають довжину 𝑥 та ще два відрізки 
мають довжину 𝑦. Визначіть довжини цих невідомих відрізків, якщо кожні 
дві сусідні сторони утворюють прямий кут. Відповідь обґрунтуйте. 
 

11 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
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