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Заняття 1 
Задача 1. Як трьома прямолінійними розрізами розділити 

круглий торт на а) сім; б) вісім частин? 

Задача 2. На свій день народження 
Марічка приготувала тортик у формі 
правильного шестикутника ABCDEF. 
Розрізавши його так, як показано на 
рисунку (M та K — середини сторін AF і 
FE відповідно), вона віддала два 
виділених шматочки своїм найкращим 
друзям: трикутний — Васильку, а 
чотирикутний — Петрику. Кого зі своїх 
друзів Марічка любить більше: кому 
дістався більший шматок? 

Задача 3. У волейбольному турнірі Русанівського ліцею, що 
проходив в одне коло (кожна команда зіграла з кожною рівно один 
раз, без «нічиїх») 20% усіх команд не виграли жодного разу. 
Зметикуйте, скільки команд брало участь у турнірі? 

Задача 4. На шість зовні однакових гир, маси яких є 
натуральними числами від 1 до 6 г, двійочник Петрик наклеїв 
таблички з надписами «1 г», «2 г», …, «6 г». Як за два зважування на 
шалькових терезах відміннику Андрійку визначити, чи правильно 
наклеєні таблички? 

Задача 5. Ніч на «Вереснівці». Десятикласник, дев’ятикласник, 
восьмикласник і семикласник знаходяться на одному березі 
невеличкої річки та хочуть перейти на інший. На чотирьох у них 
всього один ліхтарик (ніколи так не робіть!). Перекинутою колодою 
можуть йти максимум двоє, причому обов’язково з ліхтариком. 
Десятикласник здатен подолати колоду за 1 хвилину, дев’ятикласник 
— за 2, восьмикласник — за 5, семикласник — за 10 хвилин. За який 
найменший час усі вони зможуть переправитися на інший берег? 

Задача 6. У деякій країні система авіаліній влаштована таким 
чином, що будь-яке місто сполучене авіалініями не більше, ніж з 
трьома іншими, і з будь-якого міста до будь-якого іншого можна 
дістатися, зробивши не більше однієї пересадки. Якою може бути 
найбільша кількість міст у цій державі? 

Задача 7. Намети учнів Русанівського ліцею на галявині 
«Вереснівки» займають квадрат 30 м × 30 м, причому на кожен намет 
відводиться квадратна ділянка розміром 5 м × 5 м. У п’яти наметах 
учні почали їсти цукерки. Якщо для деякої ділянки у якийсь момент 
часу виявиться, що у наметах на двох або більше сусідніх по стороні 
ділянках хтось їсть цукерки, за хвилину цукерки почнуть їсти і в 
наметі на цій ділянці. Чи може за деякий час виявитися, що в усіх 
наметах хрумтять цукерками? 

Задача 8. Є 100 купок по 100 монет. Одна з купок складається з 
фальшивих монет, які на один грам легші за справжні. Вага 
справжньої монети становить 10 грамів. Яке найменше число 
зважувань на терезах зі стрілкою необхідно, щоб відшукати купку з 
фальшивих монет? 

Задача 9. Учитель математики взяв довгу мотузку, прикріпив її 
до картини та повісив її на два цвяхи так, що вона висить, але якщо 
висмикнути будь-який з цвяхів, то картина впаде. Чи зможете ви 
зробити те ж саме? А повісити картину таким же чином на три цвяхи? 
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