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1. «Незвична побудова». Дано елiпс i точку M поза елiпсом. Як побуду-
вати з допомогою циркуля та лiнiйки дотичнi до цього елiпса, якi проходять
через точку M?
2. «Розрiжте трикутник». Дано трикутник. Чи можна його розрiзати

на частини так, щоб iз цих частин (не перевертаючи їх) можна було б скласти
новий трикутник, який є дзеркальним вiдображенням вихiдного?

→

3. «Змагання iз експериментами». Два спортсмени Андрiй i Борис двi-
чi бiгли дистанцiю у 200 м. У першому забiгу Андрiй, як бiльш досвiдчений
спортсмен, дав фору супернику у 2 секунди i навiть дозволив Борису почати
бiг iз позначки 8 м. В результатi Андрiй все рiвно випередив Бориса, фiнiшу-
вавши двома секундами ранiше. Наступного разу вiн дав Борису фору у 16
метрiв i 5 секунд, але цього разу в момент фiнiшу Бориса Андрiй вiдставав
вiд нього на 20 м. Iз якими швидкостями бiгли спортсмени?
4. «Магiя числа 24». Помiтимо, що число 96 дiлиться на 24, а сума усiх

натуральних дiльникiв числа 95 (вона дорiвнює 1+ 5+ 19+ 95 = 120) також
дiлиться на 24. Чи правда, що обов’язково якщо число n+ 1 дiлиться на 24,
то сума усiх дiльникiв числа n також дiлиться на 24?
5. «Дивна система». Розв’яжiть систему:

x+ [y] + {z} = 3,9,

y + [z] + {x} = 3,5,

z + [x] + {y} = 2

(тут [a] позначає найбiльше цiле число, що не перевищує a, {a} = a − [a]—
дробова частина числа a).
6. «Майже цiле число». Доведiть, що у числа (6 +

√
37)999 першi 999

цифр справа пiсля коми— нулi.



7. «Нова задача Катрiони Ширер». Дано квадрат ABCD зi стороною
10 (див. рисунок). На сторонi CD обрано точку K. Пiвколо, яке побудоване
на сторонi AD як на дiаметрi, перетинає вiдрiзок AK в точцi P . На вiдрiзку
PK як на дiаметрi побудовано коло, а з точки A проведено дотичну AT до
цього кола. Знайдiть довжину дотичної AT .
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8. «Один, два, три — почали!». Чи iснує в трикутнику Паскаля рядок,
у якому є три послiдовнi члени, якi вiдносяться як 1 : 2 : 3?
9. «Максимум». Знайдiть найбiльше значення функцiї

f(x) = 4
√

1− x3 + 2
√

x3 + 19.

10. «Тригонометричний сюрприз». Послiдовнiсть (an) означена реку-
рентно: a1 = 1, ak+1 = cos(arctg ak) (для всiх k > 1). Дослiдiть, чи є збiжною
ця послiдовнiсть, i у випадку позитивної вiдповiдi знайдiть її границю.


