
Евристичні задачі. 

1. Про деяке двозначне число зроблені наступні твердження. «Це число або 

закінчується на 5, або ділиться на 7». «Це число або більше 20, або 

закінчується на 9». «Це число або ділиться на 12, або менше 21». Знайдіть усі 

двозначні числа, які задовольняють умовами задачі.  

2. Василь і Петро виписують дванадцятицифрове число, записуючи 

цифри по черзі, починаючи від вищого роз розряду. Довести, що які б цифри 

не написав першим Василь, то Петро завжди зможе зробити так, щоб 

отримане число ділилось на 4. 

 

Раціональні та ірраціональні рівняння та їх системи, рівняння та 

системи рівнянь з модулями і параметрами. 

1. Знайдіть всі пари (х,у) цілих чисел х и у, які задовольняють системі 

нерівностей: 
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2. Розв’язати систему рівнянь:  

 

3. Знайти квадратний тричлен з цілими коефіцієнтами такий, щоб один із 

його коренів був 1 - √ . 

4. Розв’яжіть ріняння: (x
2
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+3x-2)-2=x. 

 

Задачі з геометрії 

1. На бічних сторонах АВ і ВС рівнобедреного трикутника АВС взято точки 

Е та F відповідно. Відрізки ЕС та FА перетинаються в точці О. Доведіть, що 

якщо площа чотирикутника ВЕОF дорівнює площі трикутника АСО, то АЕ = 

ВF.  

2. Квадрат вписано в круг. На сторонах квадрата, як на діаметрах всередині 

квадрата побудовано півкруги. Чотири попарних перетини цих півкругів 

утворюють фігуру «квітка». Довести, що загальна площа «квітки» дорівнює 

площі частини описаного круга, що лежить поза квадратом. 



Тотожні перетворення виразів, що містять ірраціональності, модулі, 

параметри. 

1. Довести, що √    √   √    √    √   √   √  

2. Спростити вираз (   )(     )(     )(     )  якщо у=1-х 

 

Тригонометричні рівняння, нерівності 

1. Розв’язати рівняння:          (  
 

 
)                    

2. Розв’язати нерівність: sin cos 1x x   

 

3. Розв’яжіть  рівняння:  xxxх  33sin4 . 


