Домашня робота
9-ий клас
1. Кожному з 35 учнiв дали на вибiр розв’язати одну з 17 задач. Чи правда, що серед них
завжди знайдуться троє, якi розв’язували одну i ту ж задачу?
2. Чи можна 60 монет розкласти по 12 гаманцям так, щоб будь-якi два з них мiстили рiзну
кiлькiсть монет?
3. Чи правда, що серед будь-яких семи натуральних чисел знайдуться три, сума яких дiлиться на 3?
4. Є 12 рiзних двоцифрових натуральних чисел. Довести, що з них можна вибрати два числа,
рiзниця яких — двоцифрове число, яке записується двома однаковими цифрами.
5. За п’ять рокiв навчання студент здав 31 екзамен, причому в кожному наступному роцi
вiн здавав екзаменiв бiльше, нiж в попередньому. На п’ятому курсi екзаменiв було втричi
бiльше, нiж на першому. Скiльки екзаменiв було на четвертому курсi?
6. У класi 25 учнiв. Вiдомо, що серед будь-яких трьох учнiв є двоє друзiв. Довести, що є
учень, у якого не менше 12 друзiв.
7. У квадратi 4×4 намальовано 15 точок. Довести, що з квадрата можна вирiзати квадратик
1 × 1, який не буде мiстити всерединi жодної точки.
8. На площинi дано 5 точок з цiлими координатами. Довести, що середина одного з вiдрiзкiв,
що з’єднують цi точки, також буде мати цiлi координати.
9. Яку найбiльшу кiлькiсть прямокутникiв 1 × 4 можна розмiстити в квадратi 6 × 6?
10. Iз звичайної шахової дошки 8 × 8 вирiзали клiтинки c5 i g2. Чи можна замостити ту
частину дошки, що залишилася, домiношками 1 × 2? Те ж саме питання, якщо вирiзали
клiтинки c6 i g2.
11. Дошка розмiром 8×8 розрiзана на домiношки 1×2. Довести, що кiлькiсть горизонтальних
домiношок парна.
12. Чи можна розфарбувати в два кольори клiтинки квадрата 7 × 7 так, щоб кожна клiтинка
межувала (по сторонi) рiвно з двома клiтинками iншого кольору?
13. З аркуша клiтчастого паперу розмiром 29 × 29 вирiзали 99 квадратикiв 2 × 2 (рiжуть по
лiнiям). Довести, що з решти клiтинок можна вирiзати ще хоча б один такий квадратик.
14. Чи можна розставити на шахiвницi 32 коня так, щоб кожен з них бив рiвно двох iнших?
15. В шаховому турнiрi беруть участь 15 чоловiк. Чи може так трапитися, що в деякий момент
часу кожний з них зiграв рiвно 7 партiй?
16. Чи може в країнi, у якiй з кожного мiста виходить 3 дороги, бути рiвно 100 дорiг?
17. У класi 27 учнiв. Кожний хлопчик дружить з 4 дiвчинками, а кожна дiвчинка — з 5
хлопчиками. Скiльки у класi хлопчикiв i дiвчаток?
18. Чи можна намалювати на площинi 9 вiдрiзкiв так, щоб кожен перетинався рiвно з трьома
iншими?

