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Умови тестових завдань ІІ етапу Всеукраїнської  

олімпіади з математики у місті Києві 

(2021–2022 навчальний рік) 
 

«Насправді життя просте,  

але ми його наполегливо ускладнюємо». 

Конфуцій. 

 

6 клас 
 

1. Петрик має 100 гральних кубиків, які промарковані таким чином: на чотирьох 

гранях кожного кубика написане число 1, на інших двох гранях – число 2. Він 

одночасно кидає усі ці 100 костей і рахує суму цифр на гранях, що випали на усіх 

костях. Скільком різним значенням може дорівнювати сума? 

Відповідь: 101 
 

2. Для шахівниці 8 × 8, що складається з квадратиків 1 × 1, порахуйте кількість 

квадратів зі сторонами, що проходять вздовж сторін квадратиків 1 × 1 та не 

виходять за межі заданого квадрату.  

Відповідь: 204 
 

3. Обчислюємо квадрат кожного з чисел від 1 до 2023. Беремо останню цифру з 

кожного з отриманих квадратів чисел, а потім додаємо ці 2023 цифри разом. Яке 

число ми отримаємо? 

Відповідь: 9104 
 

4. Натуральне число 𝐶 на 22% менше натурального числа 𝐴 та на 16% більше 

натурального числа 𝑇. Яке найменше можливе значення суми 𝐶 + 𝐴 + 𝑇? 

Відповідь: 3556 
 

5. Є рівносторонній трикутник 𝐴𝐵𝐶, точки 𝐷, 𝐸, 𝐹 – середини його сторін 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 та 

𝐵𝐶 відповідно. Скільки усього існує трикутників з вершинами в точках 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 

та 𝐹 (трикутники 𝐴𝐵𝐶 та 𝐷𝐸𝐹 також рахуються)?   

Відповідь: 17            
 

6. Таблиця 2 × 2 заповнена натуральними числами таким чином, що числа у 

кожному стовпчику відрізняються на 10 (якщо від більшого з двох чисел відняти 

менше), а відношення більшого числа до меншого у кожному рядку дорівнює 3. Які 

числа можуть бути у першому стовпчику цієї таблиці? У відповіді запишіть суму 

усіх можливих відповідей.  

Відповідь: 20 
 

7. У величезному кошику на стадіоні лежало дуже багато м'ячів кожного з трьох 

кольорів – жовтого, синього та білого. Тренер футбольної команди дозволив 

виходити на поле гравцям, кожний з яких візьме собі набір з трьох м'ячів і у 

кожного з гравців цей набір має бути різним. Два набори з трьох м'ячів – різні тоді і 

тільки тоді, коли там різна кількість м'ячів принаймні одного кольору. Скільки 

гравців максимум могло вийти на поле?  

Відповідь: 10 
' 
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8. Петрик розвозить між трьома готелями свою продукцію. В понеділок він поїхав з 

готелю "Карпати" в готель "Дніпро", а далі в готель "Таврида", проїхавши загалом 

1335 км. Наступного дня у вівторок він виїхав з готелю "Таврида" в готель 

"Карпати", а далі в готель "Дніпро", проїхавши загалом 1513 км. В середу він поїхав 

з готелю "Дніпро" в готель "Таврида", а далі в готель "Карпати", проїхавши загалом 

1424 км. В четвер він здійснив кільцевий маршрут від готелю "Карпати" в готель 

"Дніпро", далі в готель "Таврида", і повернувся в готель "Карпати". Відомо, що усі 

свої переїзди він робив з однаковою швидкістю і дорога кожного дня займала цілу 

кількість годин. За який час Петрик здійснив останній кільцевий маршрут?  

Відповідь: 24                               
 

7 клас 
 

1. У компанію запросили 21 дитину, що народилися відповідно 1 січня 2000 року, 1 

січня 2001 року, …, 1 січня 2020 року. Скільком з них 1 січня 2021 року 

виповнилося стільки років, яка сума цифр їх року народження? 

Відповідь: 1 
 

2. Градусні величини кутів 𝛼 та 𝛽 відносяться як 5: 4. А про суміжні до них кути 

відомо, що один з них удвічі більший за інший. Знайдіть градусні міри кутів 𝛼 та 𝛽 

та у відповіді запишіть значення в градусах кута 𝛼. 

Відповідь: 150 
 

3. На потоці прикладної математики серед студентів відношення дівчат до хлопців 

було як 2: 3. Після того, як за неуспішність відрахували 4 двійочників, відношення 

дівчат до хлопців стало 3: 4. Скільки дівчат могло навчатися до відрахування, якщо 

відомо, що усіх студентів було на початку не менше 50? Вкажіть усі можливі 

варіанти. 

Відповідь: 24 
 

4. Є 100 однакових шкатулок, що розташовані в ряд, у одній з яких знаходиться 

діамант. На кожній шкатулці зроблений надпис: «Діамант лежить у сусідній 

шкатулці». Відомо, що рівно один надпис зі 100 правдивий, а решта – неправдиві. 

Скільки щонайменше треба відкрити шкатулок, щоб гарантовано знайти шкатулку з 

діамантом? 

Відповідь: 1 
 

5. На сторонах трикутника задано 9 точок як то 

показано на рисунку. Ми хочемо вибрати 3 з 9 

точок, які не знаходяться на одній прямій. 

Наприклад, ми можемо вибрати три вершини 

трикутника або ліву вершину і дві додаткові точки 

на протилежній стороні тощо. Скільки всього 

можливих варіантів вибору таких 3-х точок, 

включаючи два наведені приклади? 

Відповідь: 72 
 

6. Нехай 𝑠(𝑛) – сума цифр натурального числа 𝑛. Знайдіть усі такі числа 𝑛, для яких 

справджується принаймні одна з двох рівностей: 𝑛 + 𝑠(𝑛) = 27 або 𝑛 − 𝑠(𝑛) = 27. 
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У відповіді запишіть суму усіх можливих значень 𝑛. 

 Відповідь: 363   
 

7. У чемпіонаті Трипілля з тріанону зібралося 𝑛 учасників, з яких було рівно 3 

дівчини. У кожній грі в тріанон грають рівно 3 учасники. У першій грі грали 3 

дівчини. В кожній наступній грі обов’язково брала участь принаймні одна з них. 

Виявилося, що були зіграні усі заплановані розкладом ігри, при цьому кожні два 

учасники (хлопці чи дівчата) один з одним грали рівно у одній грі. Для якого 

найбільшого значення 𝑛 це було можливо? 

Відповідь: 7 
 

8. Після сніданку сестри Анна та Біргіт відправляються кожна до своєї школи. Їхній 

будинок розташований поруч із велосипедною доріжкою, що проходить між двома 

школами. Анна їде на велосипеді з постійною швидкістю 12 км на годину, а Біргіт 

йде у протилежному напрямку з постійною швидкістю 4 км на годину. Вони 

починають рух одночасно. Незабаром після їхнього виходу мама бачить, що дівчата 

забули обід і вирішує піти за ними. Рівно через 10 хвилин після від’їзду Анни та 

Біргіт мама від’їжджає на своєму електрокарі. Спочатку вона наздоганяє Анну. Вона 

дає їй ланч-бокс, миттєво повертається і їде за Біргіт. Коли вона наздоганяє Біргіт, 

вона дає їй коробку з обідом і негайно повертається додому. Мама завжди їде з 

постійною швидкістю 24 км на годину. Через скільки хвилин після від’їзду Анни і 

Біргіт мама повертається додому? 

Відповідь: 72 
 

8 клас 
 

1. Пес Шарік та Кіт Матроскін надоїли 10 літрів молока, розлили його по двох 

відрах та понесли додому. Шарік втомився і перелив частину молока зі свого відра у 

відро Матроскіна. Від такого переливання у Шаріка молока стало у 3 рази менше, 

ніж було, а у Матроскіна – у 3 рази більше, ніж було. Скільки мілілітрів молока 

стало у Матроскіна?  

Відповідь: 7500 
 

2. За весь чемпіонат з футболу 10 польових гравців «Динамо» забили разом 60 

голів, при цьому кожний з них забив принаймні 1 гол і жодні два гравці не забили 

однакову кількість голів. Відомо, що Родригес забив 5 голів, а Беседин – 10. За 

таких умов яку максимальну кількість голів міг забити Сидорчук? 

Відповідь: 14 
 

3. Скільки існує трикутників, у яких довжини усіх трьох сторін є цілими числами і 

дві із сторін яких мають довжини 3 та 2023? 

Відповідь: 5 
 

4. Скільки існує трійок натуральних чисел (𝑎, 𝑏, 𝑐), що задовольняють умови: 

2 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 та 𝑎𝑏𝑐 = 2021 ⋅ 2022? 

Відповідь: 25 
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5. Точки 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 лежать на прямій у 

вказаному порядку. Поза цією прямою існує 

така точка 𝑇, для якої 𝐴𝐵 = 𝐵𝑇 та 𝐶𝐷 = 𝐶𝑇. 

Крім того ∠𝐵𝑇𝐶 = 54° (рис.). Знайдіть у 

градусах ∠𝐴𝑇𝐷. 

 

Відповідь: 117 
 

6. Маємо прямокутник 5 × 8, кожна комірка 1 × 1 якого пофарбована у білий колір. 

На кожному кроці можна вибрати довільний прямокутник з трьох клітин та 

перефарбувати усі його комірки в протилежний колір: білі – у чорний, чорні – у 

білий. Яка найбільша кількість чорних клітин може бути у прямокутника у деякий 

момент і за яку найменшу кількість ходів можна досягнути такої позиції? У 

відповіді запишіть суму цих двох чисел.  

Відповідь: 52 
 

7. Відомо, що 𝑥 − 𝑦 = 12. Знайдіть значення виразу 𝑥3 − 𝑦3 − 36𝑥𝑦.     

Відповідь: 1728 
 

8. Натуральне число називається повним, якщо воно є дев’ятицифровим та містить 

кожну з цифр від 1 до 9. Різницевим числом для числа 𝑁 є число, яке ви отримаєте 

таким чином: перша його цифра це різниця між 1-ю та 2-ю цифрами числа 𝑁, друга 

його цифра це різниця між 2-ю та 3-ю цифрами числа 𝑁, і так далі (завжди від 

більшої цифри віднімається менша). Наприклад, різницевим числом для числа 

25143 є 3431. Повне число 124356879 має різницеве число 12121212, що 

складається з двох цифр 1 та 2, які йдуть по черзі. Знайдіть усі такі цифри 𝑎, 3 ≤
𝑎 ≤ 9, для яких існує повне число 𝑁 з тією властивістю, що його різницеве число 

має вигляд 1𝑎1𝑎1𝑎1𝑎. У відповіді запишіть суму усіх можливих значень цифри 𝑎. 

Відповідь: 9 
 

9 клас 
 

1. У рівності ФОП + ТОП = 8 ⋅ КОП різним буквам відповідають різні цифри, 

однаковим – однакові. Чому може дорівнювати сума ФОП + ТОП?        

Відповідь: 1200         
 

2. З міста 𝐴 у місто 𝐷, відстань між якими 100 км, виїхав автомобіль. Дорога від 𝐴 

до 𝐷 проходить через міста 𝐵 та 𝐶. До міста 𝐵 автомобіль їхав зі сталою швидкістю і 

у місті 𝐵 навігатор показав, що їхати до міста 𝐷 лишилося 30 хв. Автомобіль 

зменшив швидкість на 10 км/год. У місті 𝐶 навігатор показав, що їхати лишилося 

20 км, автомобіль одразу вдруге знизив швидкість ще на 10 км/год. Знайдіть 

початкову швидкість автомобіля у км/год, якщо відомо, що на шлях від 𝐵 до 𝐶 він 

витратив на 5 хв більше часу, ніж на шлях від 𝐶 до 𝐷. 

Відповідь: 100 
 

3. В турнірі з шахів брали участь 5 гравців. Кожні два гравці зіграли між собою 

рівно 1 раз. За перемогу нараховувалося 1 очко, за поразку – 0 очок, в разі нічиєї 

54° 

𝐶 𝐵 𝐴 𝐷 

𝑇 
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обом гравцям давали по 
1

2
 очка. Відомо, що рівно половина партій завершилася 

внічию, а шахіст, що посів останнє місце, програв усі партії. Скільки очок набрав 

гравець, що посів 4 місце? У відповіді запишіть шукане значення помножене на 10. 

Відповідь: 20 
 

4. Для шахівниці 8 × 8, що складається з квадратиків 1 × 1, порахуйте кількість 

прямокутників зі сторонами, що проходять вздовж сторін квадратиків 1 × 1 та не 

виходять за межі заданого квадрату. 

Відповідь: 1296 
 

5. Натуральне число 𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑛, 𝑛 ≥ 2 називається яскравим, якщо для нього 

справджується така умова:  

𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑛 = 𝑎1𝑎2. . . 𝑎𝑛 + 𝑎1 + 𝑎2+. . . +𝑎𝑛. 

Знайдіть усі яскраві числа. У відповіді запишіть суму усіх яскравих чисел. 

Відповідь: 531 
 

6. Всередині рівнобедреного трикутника 𝐴𝐵𝐶 з вершиною у точці 𝐴 вибрана точка 

𝑃, для якої справджуються умови: ∠𝐵𝐶𝑃 = 30°, ∠𝐴𝑃𝐵 = 150° та ∠𝐶𝐴𝑃 = 39°. 
Знайдіть у градусах величину ∠𝐵𝐴𝑃.  

Відповідь: 13 
 

7. Числа 1, 2, 3, …, 3000 рівномірно записані по колу у деякому порядку так, що 

вони парами стоять одне напроти іншого. Відомо, що для кожного числа 𝑛 серед 

1499 чисел, які йдуть одразу за ним за рухом годинникової стрілки та серед 1499 

чисел, які йдуть одразу за ним проти руху годинникової стрілки однакова кількість 

чисел, що менші за 𝑛. Яке число стоїть напроти числа 2023? 

Відповідь: 2024 
 

8. Для цілого числа 𝑛 ≥ 3 розглянемо 𝑛 точок на колі. Біля кожної точки 

записується натуральне число, і ці числа не обов’язково мають бути різними. 

Розстановка чисел називається стабільною, якщо добуток будь-яких трьох сусідніх 

цілих чисел дорівнює 𝑛. Для скількох значень 𝑛 таких, що 3 ≤ 𝑛 ≤ 2023 існує 

стабільна розстановка чисел по колу? 

Відповідь: 681 
 

10 клас 
 

1. Чотири попарно різних числа 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 у добутку дають число 2709. Яке значення 

може приймати різниця між максимальним можливим значенням суми 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 +
𝐷 та мінімальним значенням? 

Відповідь: 80 
 

2. Розв’яжіть ребус ВГДЕ ∙ АБ = БААББА, де різним буквам відповідають різні 

цифри. У відповіді треба вказати число ВГДЕ. 

Відповідь: 5169 
 

3. У трикутнику 𝐴𝐵𝐶 відомо, що tg ∠𝐶𝐴𝐵 =
22

7
 та висота 𝐴𝐷 поділяє сторону 𝐵𝐶 на 

відрізки довжиною 3 та 17. Знайдіть площу 𝛥𝐴𝐵𝐶.  

Відповідь: 110 
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4. У таблиці 2 × 5 (2 рядки та 5 стовпчиків) кожен із квадратиків 1 × 1 фарбується у 

чорний або білий колір відповідно до таких правил: 

• два сусідні стовпці ніколи не можуть мати однакову кількість чорних 

квадратиків; 

• два квадрати 2 × 2, які мають спільний стовпчик, не можуть мати однакову 

кількість чорних квадратиків. 

Скількома способами можна зафарбувати таблицю за таких умов? 

Відповідь: 20 
 

5. Число 𝐴 має рівно 4 дільники, а число 𝐵 – п’ять дільників (з урахуванням 1 та 

самого числа). Скільки дільників може мати число 𝐴𝐵? У відповіді вкажіть суму 

усіх можливих значень кількості дільників добутку 𝐴𝐵.  

Відповідь: 60 
 

6. Для скількох натуральних 𝑛 ≤ 2023 існує многочлен 𝑃(𝑥), для якого 

справджується рівність: 𝑥2𝑛 + 𝑥𝑛 + 1 = 𝑃(𝑥)(𝑥2 + 𝑥 + 1)?  

Відповідь: 1349 
 

7. Два кола 𝑐1 та 𝑐2 мають радіуси 1 та не перетинаються. Вони розташовані 

всередині кута з вершиною в точці 𝑂 таким чином, що коло 𝑐1 дотикається однієї 

сторони кута, коло 𝑐2 -- іншої сторони кута, і одна спільна внутрішня дотична кіл 𝑐1 

та 𝑐2 проходить через точку 𝑂. Друга спільна дотична цих кіл перетинає сторони 

кута в точках 𝐴 та 𝐵, при цьому 𝑂𝐴 = 𝑂𝐵. Знайдіть відстань від точки 𝐴 до прямої 

𝑂𝐵.  

Відповідь: 4 
 

8. Рейтинг кожного з 20 тенісистів задається натуральним числом від 1 до 20, у 

кожних двох спортсменів рейтинги різні. Тенісисти поділені на дві команди по 10 

спортсменів так, що суми рейтингів у обох команд рівні. Команди грають одна 

проти одної матч із 100 зустрічей, в якому кожний тенісист однієї команди грає 1 

гру проти кожного гравця з іншої команди. У зустрічі завжди перемагає тенісист з 

більшим рейтингом і за перемогу отримує 1 очко. Яку найбільшу кількість очок 

може набрати одна з команд?  

Відповідь: 50 
 

11 клас 
 

1. Скільки дев’ятицифрових чисел вигляду 𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐 діляться на 99? 

Відповідь: 27 
 

2. У виразі 
АБ+ВГ+ДЕ

КЛ−МН
 використані 5 двоцифрових чисел, при цьому різним буквам 

відповідають різні цифри. Яке найбільше значення може приймати цей вираз? 

Відповідь: 222 
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3. П’ять кіл розташовані таким чином, як це показано 

на рисунку. Відомо, що радіус найбільшого 

зовнішнього кола дорівнює 𝑅 = 999. Знайдіть радіуси 

двох найменших кіл.  

Відповідь: 333 
 

4. Назвемо натуральне число цікавим, якщо сума його 

цифр, збільшена на 1, є дільником цього числа. Яка 

найбільша кількість цікавих чисел може йти поспіль? 

Відповідь: 2 
 

5. Знайдіть відношення 2𝑆: 𝑇, де 

𝑆 =
1

1 ⋅ 2
+

1

3 ⋅ 4
+ +. . . +

1

99 ⋅ 100
, 𝑇 =

1

51 ⋅ 100
+

1

52 ⋅ 99
+

1

53 ⋅ 98
+. . . +

1

100 ⋅ 51
. 

Відповідь: 151 
 

6. У турнірі з шахів, де кожний грав з кожним іншим рівно 1 раз, брали участь 12 

гравців, серед яких були три брати – Гаррі, Магнус та Віши. Відомо, що кожний 

учасник, окрім трьох братів, у підсумку набрав не більше 4 очок, а Гаррі набрав 9 

очок. Яке місце міг посісти Гаррі за підсумками турніру? Знайдіть усі можливі 

значення, а у відповіді запишіть їхню суму.  

Відповідь: 3 
 

7. Точки 𝐴 та 𝐶 лежать на колі з радіусом √50 та з центром у точці 𝑂. Точка 𝐵 

лежить всередині кола таким чином, що ∠𝐴𝐵𝐶 = 90°. Знаючи, що 𝐴𝐵 = 6 та 𝐵𝐶 =
2, знайдіть величину 𝑂𝐵2. 

Відповідь: 26 
 

8. Є 8 куп камінців. У кожній з них кількість камінців різна і ненульова. Відомо, що 

будь-яку купу можна прибрати й усі камінці з неї розкласти по інших купках таким 

чином, що в кожній з 7 куп, які залишились, стане однакова кількість камінців. Яка 

найменша кількість камінців може бути в найбільшій купі? 

Відповідь: 28 
 

𝐴 𝐵 

𝐶 

𝐷 

𝑂 


