
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 

ІІ тур 

1. Гануся готувала млинці, розраховуючи, що трьом членам її родини 

дістанеться однакова кількість млинців. Але щось пішло не так: кожен 

третій млинець дівчинка не змогла перевернути, 40% перевернутих 

млинців підгоріли, а п’яту частину перевернутих не підгорілих млинців 

впали на підлогу. Скільки відсотків від задуманої кількості млинців 

дівчинка змогла запропонувати своїй сім’ї? 

2. На столі по колу розташовані 20 тарілок, на них лежать 40 пиріжків. За 

один хід дозволяється взяти з тарілки 2 пиріжки і перекласти їх на дві 

сусідні тарілки. Чи при будь-якому початковому розташуванні 

пиріжків можна досягти того, що на всіх тарілках буде однакова 

кількість пиріжків? 

3. Дано трикутник АВС. Точки К, Р і М розташували на площині так, що 

трикутники АВК, РВС і АМС виявилися рівними трикутнику АВС. 

Порівняйте півпериметр трикутника КРМ і периметр трикутника АВС. 

(Зауваження: вершини трикутника вказано у довільному порядку: 

наприклад, при рівності трикутників АВК і РВС не можна 

стверджувати, що вершина А відповідає вершині Р). 

4. У Василька є креслярський інструмент: трикутник з кутами 400, 700 і 

700. Як з його допомогою побудувати рівносторонній трикутник? 

5. У кімнаті зібралися лицарі, які завжди говорять правду та брехуни, які 

завжди брешуть (і ті, і інші точно є у кімнаті). Їх запитали: «Скільки 

брехунів знаходиться у кімнаті?» На це запитання було отримано всі 



можливі відповіді від 1 до 100 (деякі, можливо декілька разів). Скільки 

насправді у кімнаті могло бути брехунів? 
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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 

ІІ тур 

1. Обчислити суму 12+22−32−42+52+62−72−82+92+102−. . .+20172+20182 . 

2. Скількома способами з цифр 1, 2, 3, 4 можна скласти число, кратне 6? 

При складанні числа кожну цифру можна використовувати лише один 

раз або не використовувати зовсім. 

3. Знайдіть найменше натуральне число, яке можна отримати при 

підстановці натуральних чисел замість змінних у наступний вираз 13x2 

+ y2 + z2 − 4xy − 6xz + y.  

4. Маємо декілька монет, кожна з яких коштує ціле число тугриків. 

Відомо, що цими монетами можна набрати будь-яку іншу суму від 1 до 

51 тугрика включно, окрім суми в 50 тугриків. Чи обов’язково цими 

монетами можна набрати суму в 100 тугриків?  

5. У прямокутному трикутнику АВС кут В прямий. На катеті АВ вибрали 

точку М так, що АМ=ВС, а на катеті ВС вибрали точку Р так, що 

СР=МВ. Знайти гострий кут між прямими АР і СМ. 

  



6.  

 

 

 

 

В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так, что AM = BC, 

а на катете BC выбрана точка N так, что CN = MB. Найдите острый угол между прямыми AN и CM. 


