
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 

 

8 клас (високий рівень) 
 

1. Знайдіть ціле число, що є найближчим до значення виразу: ((7 + √48)2023 + (7 − √48)2023)2 − ((7 + √48)2023 − (7 − √48)2023)2. 
 

2. Задані довільні натуральні числа 𝑘 та 𝑛, що задовольняють умову: 3 ≤𝑘 ≤ 𝑛. Доведіть, що серед 𝑛 попарно різних дійсних чисел знайдеться або 𝑘 чисел з додатною сумою, або (𝑘 − 1) число з від’ємною сумою. 
 

3. Їжачком будемо називати круг без межі, тобто круг без точок кола, що 
його обмежує. Діаметром їжачка назвемо діаметр цього круга. Будемо 
казати, що їжачок сидить в точці, в якій розташований центр відповідного 
круга. Нехай нам задано трикутник зі сторонами 𝑎, 𝑏, 𝑐, у вершинах якого 
сидять їжачки. Відомо, що всередині трикутника існує точка, з якої по 
прямій траєкторії можна дістатися до будь-якої сторони трикутника, не 
зачепивши жодного їжачка. Яке найбільше значення може приймати сума 
діаметрів цих їжачків? 
 

4. Назвемо пару натуральних чисел 𝑎1𝑎2…𝑎𝑘 та 𝑏1𝑏2…𝑏𝑘 𝑘-cхожими, 

якщо усі цифри 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘 – попарно різні, а також існують 
різні натуральні числа 𝑚,𝑛, для яких справджується рівність: 𝑎1𝑚 + 𝑎2𝑚 +⋯+ 𝑎𝑘𝑚 = 𝑏1𝑛 + 𝑏2𝑛 +⋯+ 𝑏𝑘𝑛. 
Для якого найбільшого 𝑘 існують 𝑘-cхожі числа? 
 

5. Заданий квадрат 𝑛 × 𝑛. Центри деяких його 𝑚 клітин 1 × 1 відмічені. 
Виявилось, що не існує опуклого чотирикутника з вершинами в цих 
відмічених точках. Для кожного натурального 𝑛 ≥ 3 знайдіть найбільше 
значення 𝑚, для якого це можливо. 
Чотирикутник називається опуклим, якщо обидві його діагоналі лежать 
всередині цього чотирикутника. 
 

5 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 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 

 

8 клас (високий рівень) 
 

1. Числа 𝑎 та 𝑏 задовольняють умови: 𝑎 < 2022, 2023 < 𝑏. Обчисліть 
значення виразу 𝐴 = |𝑎 − 2021| + |𝑏 − 2024| − |𝑎 − 𝑏|? 
 

2. Числа 1, 2, … , 8 записані на гранях октаедра 
(рисунок), по одному числу на кожній грані і усі числа 
використані. Для кожної з 6 вершини рахуємо число, 
що є сумою чисел на гранях, які містять цю вершину. 
Виявилося, що у чотирьох з цих вершин суми були 
однакові, у п’ятій вершині вийшла сума 16. Яка сума може бути для шостої 
вершини? 

 

3. Знайдіть усі натуральні числа 𝑛, для яких існує натуральне число 𝑘 таке, 
що для довільного натурального дільника 𝑑 числа 𝑛 число 𝑑 − 𝑘 також є 
дільником числа 𝑛, хоча й не обов’язково додатним.  

 

4. Відомо, що ненульові числа 𝑥, 𝑦 задовольняють умову: 𝑥3 + 𝑦3 +3𝑥2𝑦2 = 𝑥3𝑦3. Які значення може приймати вираз 
1𝑥 + 1𝑦? 

 

5. Нехай 𝐷 – середина сторони 𝐵𝐶 трикутника 𝐴𝐵𝐶 та пряма 𝐴𝐷 перетинає 
описане коло ∆𝐴𝐵𝐶 вдруге у точці 𝐸. Нехай точка 𝑃 симетрична точці 𝐸 

відносно точки 𝐷, 𝑄 = 𝐶𝑃 ∩ 𝐴𝐵. Доведіть, що якщо точки 𝐴, 𝐶, 𝐷, 𝑄 лежать 
на одному колі, то прямі 𝐵𝑃 та 𝐴𝐶 перпендикулярні. 
 

11 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
 

 

 

 


