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

Валерій Залужний 

 

11 клас (високий рівень) 
 

1. Яке з чисел більше, 𝐴 = 19 ∶  √ 120233
 чи 𝐵 = log2023 91125? 

 

2. Дано 𝑛 ≥ 4 додатніх чисел. Розглянемо всі 𝑛(𝑛−1)2  попарних сум 
цих чисел. Покажіть, що якісь дві суми відрізняються не більше, 
ніж в √2𝑛−2

 рази. 
 

3. Точка 𝐼 – інцентр трикутника 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 < 𝐴𝐶. На бісектрисі 
зовнішнього кута 𝐴𝐵𝐶 трикутника 𝐴𝐵𝐶 обрали таку точку 𝑋, що 𝐼𝐶 = 𝐼𝑋. Нехай дотична до описаного кола 𝛥𝐵𝑋𝐶 у точці 𝑋 

перетинає пряму 𝐴𝐵 в точці 𝑌. Доведіть, що 𝐴𝐶 = 𝐴𝑌. 
 

4. Знайдіть усі пари натуральних чисел (𝑚, 𝑛), для яких 2𝑛 − 13𝑚 

є кубом натурального числа. 
 

5. У далекій-далекій галактиці є 225 заселених планет. Між 
деякими парами з заселених планет існує космічне сполучення в 
обидва боки, при цьому від кожної планети можна дістатися до 
кожної іншої (можливо з декількома пересадками). Впливом 

планети називається кількість інших планет, з якими у цієї планети 
є пряме сполучення. Відомо, що якщо дві планети не з'єднані 
прямим космічним рейсом, то вони мають різний вплив. Яка 
найменша кількість сполучень можлива за таких умов? 
 

5 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
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Геніальність полягає в умінні  
відрізнити важке від неможливого. 

Наполеон 

 

11 клас (високий рівень) 
 

1. Скільки існує точок 𝐴(𝑥, 𝑦) на координатній площині, де 𝑥, 𝑦 – цілі 
числа, які задовольняють умові: |𝑥 − 2𝑦 + 3| + |𝑥 + 2𝑦 − 3| < 2? 

 

2. У ряд виписано 51 не обов’язково різне натуральне число, що мають 
суму 100. Натуральне число 𝑘 називається презентабельним, якщо його 
можна подати як суму декількох послідовно записаних у цьому ряді чисел 
(можливо одного числа). Доведіть, що з двох чисел 𝑘 та 100 − 𝑘 принаймні 
одне є презентабельним, де 1 ≤ 𝑘 ≤ 100. 
 

3. По колу розставлені натуральні числа 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, …, 𝑎𝑛 таким чином, що 
у кожній парі сусідніх чисел 𝑎𝑖 та 𝑎𝑖+1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 (𝑎1 = 𝑎𝑛+1) одне з чисел 
ділиться націло на інше. Для яких 𝑛 ≥ 3 обов'язково існують не сусідні 
числа з такою самою властивістю?  
 

4. Нехай для цілого числа 𝑛 ≥ 0 послідовність цілих чисел 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … 
визначається таким чином: 𝑎0 = 𝑛 та ∀𝑘 ∈ 𝑁 𝑎𝑘 – це найменше ціле число, 

що більше за 𝑎𝑘−1 та для якого 𝑎𝑘 + 𝑎𝑘−1 є квадратом цілого числа. 
Доведіть, що існує рівно [√2𝑛] натуральних чисел, які не можна буде 
записати у вигляді 𝑎𝑘 − 𝑎𝑙, де 𝑘 > 𝑙 ≥ 0. 
Тут через [ 𝑎 ] позначена ціла частина дійсного числа 𝑎, тобто найбільше ціле число, 
що не перевищує число 𝑎. 
 

5. У різносторонньому трикутнику 𝐴𝐵𝐶 точка 𝐼 – інцентр. Другу точку 
перетину бісектриси ∠𝐵𝐴𝐶 з описаним колом ∆𝐴𝐵𝐶 позначимо через 𝐷. 

Пряма, що перпендикулярна 𝐴𝐷 та проходить через точку 𝐼, перетинає 
пряму 𝐵𝐶 у точці 𝐹. Середину дуги 𝐵𝐶 описаного кола ∆𝐴𝐵𝐶, що містить 
точку 𝐴 позначимо через 𝑀. 𝑁 – друга точка перетину прямої 𝑀𝐼 та 
описаного колла ∆𝐼𝐵𝐶. Доведіть, що 𝐹𝑁 – дотична до описаного кола ∆𝐼𝐵𝐶.  
 

11 лютого 2023 р. 
 

На виконання завдання відводиться 4 години 

Кожна задача оцінюється в 7 балів 
 


