
III Олiмпiада геометричної творчостi
iменi В. А. Ясiнського

Змагання iз розв’язування геометричних задач
Вiдбiрковий (заочний) тур
8 9 класи

Задача 1. (10 балiв) Сторона клiтинки на рисунку дорiвнює 1. На якiй вiдста-
нi вiд прямої BC знаходиться центр кола, описаного навколо трикутника ABC?

A

B
C

Задача 2. (10 балiв) Середину бiльшої бiчної сторони прямокутної трапецiї
з’єднали з вершинами трапецiї. При цьому трапецiя роздiлилась на три рiвно-
бедрених трикутники. Знайдiть величину гострого кута трапецiї.

Задача 3. (20 балiв) На площинi дано квадрат i деяку точку. Чи може вияви-
тись, що вiдстанi вiд цiєї точки до вершин квадрата дорiвнюють 1, 1, 2 та 3?
Вiдповiдь обґрунтуйте.

Розв’язання задач слiд надсилати на електронну адресу
olimpiada.yas@gmail.com (або amnm.vspu@gmail.com)

до 2 лютого 2019 року.
Не забудьте попередньо зареєструватися на сторiнцi

http://amnm.vspu.edu.ua/olymp/.



III Олiмпiада геометричної творчостi
iменi В. А. Ясiнського

Змагання iз розв’язування геометричних задач
Вiдбiрковий (заочний) тур
10 11 класи

Задача 1. (10 балiв) Дано рiвностороннiй трикутник ABC зi стороною 8 см.
Точки D i E середини сторiн BC i AC вiдповiдно. На прямiй BC обрано таку
точку F , що трикутник ABF i чотирикутник ABDE рiвновеликi. Знайдiть дов-
жину вiдрiзка BF .

Задача 2. (10 балiв) Маленький хлопчик пiдпиляв усi нiжки квадратної табу-
ретки, i вiдпилянi шматочки загубив. Усi цi шматочки були попарно рiзними
за довжиною, але виявилось, що навiть пiсля цього табуретка може стояти на
пiдлозi, доторкаючись пiдлоги усiма чотирма кiнцями нiжок. Дiдусь знайшов
лише три шматочки завдовжки 8, 9 i 10 см. Якою могла бути довжина четверто-
го шматочка?

Задача 3. (20 балiв) Дано опуклий чотирикутник ABC D. Вiдомо, що променi
BA i C D перетинаються в точцi E, променi DA i CB перетинаються в точцi F ,
дiагоналi AC i BD перетинаються в точцi G. Також вiдомо, що трикутники DBF
та DBE рiвновеликi.

а) Доведiть, що EF i BD паралельнi.
б) Доведiть, що точка G є серединою BD.

Розв’язання задач слiд надсилати на електронну адресу
olimpiada.yas@gmail.com (або amnm.vspu@gmail.com)

до 2 лютого 2019 року.
Не забудьте попередньо зареєструватися на сторiнцi

http://amnm.vspu.edu.ua/olymp/.


