
Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 

Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 

 

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін  

серед учнів сільських закладів середньої освіти 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Завдання для учнів, які в 2019-2020 навчальному році  

будуть навчатися у 8 класі 

І тур 

 

1. Розв’яжіть рівняння  
  

  
  

 
  , де p- середнє арифметичне чисел   

                 

       
 і   

                 

       
. 

2. Троє учнів, які відвідували заняття математичного гуртка, на перерві 

вирішили пограти в слова. Кожен із них записав по 50 різних слів. Потім 

слова, які зустрічались принаймні у двох із цих учнів, було викреслено. 

Після цього у першого учня залишило 23 слова, у другого – 32 слова, а в 

третього – 26 слів. Коли вчитель математики дізнався про це, він сказав 

дітям, що хоча б одне слово було записано у всіх трьох учнів. Як учитель 

міг зробити такий висновок? 

3. Розіграш лото проводять вибором 5 різних куль із 100 куль, які 

пронумеровані таким чином: 00, 01, 02, …, 99. У черговому розіграші 

послідовно випали 5 куль, номери яких розташовано в порядку зростання і в 

цих п’яти номерах були використані всі 10 цифр. Який найбільший номер 

при цьому може мати середня з п’яти куль цього розіграшу? 

4. Назвемо прямокутник роздільним, якщо його можна розбити на два або 

більше квадратів, сторони яких є натуральними числами, і серед яких є 

один квадрат зі стороною, що дорівнює 1. Знайдіть роздільний прямокутник 

найменшої площі. 

5. Петрик вибрав три різні цифри a, b і c (             і записав усі 

можливі тризначні натуральні числа, десятковий запис кожного з яких 

містить усі три вибрані цифри, але не може починатися з нуля. З’ясувалося, 

що сума всіх записаних чисел дорівнює 3376. Визначте, які саме цифри 

були вибрані, і доведіть, що інших варіантів немає. 

  



Департамент освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 

Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій 

 

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін  

серед учнів сільських закладів середньої освіти 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Завдання для учнів, які в 2019-2020 навчальному році  

будуть навчатися у 9 класі 

І тур 

1. Розв’яжіть рівняння  
  

  
  

 
  , де p- середнє арифметичне чисел   

                 

       
 і   

                 

       
 

2. Знайдіть усі такі натуральні числа n, для яких число            

ділиться без остачі на    . 

3. Розіграш лото проводять вибором 5 різних куль із 100 куль, які 

пронумеровані таким чином: 00, 01, 02, …, 99. У черговому розіграші 

послідовно випали 5 куль, номери яких розташовано в порядку зростання і в 

цих п’яти номерах були використані всі 10 цифр. Який найбільший номер 

при цьому може мати середня з п’яти куль цього розіграшу? 

4. На площині розташовані трикутники АВС і ВКМ таким чином, що відрізок 

АК ділиться на три рівні частини точкою перетину медіан трикутника АВС 

та точкою перетину бісектрис трикутника ВКМ (АК – медіана трикутника 

АВС, КА – бісектриса трикутника ВКМ) і чотирикутник КАМС – трапеція. 

Знайдіть кути трикутника ВКМ. 

5. Петрик вибрав три різні цифри a, b і c (             і записав усі 

можливі тризначні натуральні числа, десятковий запис кожного з яких 

містить усі три вибрані цифри, але не може починатися з нуля. З’ясувалося, 

що сума всіх записаних чисел дорівнює 3376. Визначте, які саме цифри 

були вибрані, і доведіть, що інших варіантів немає. 

 


