Шкiльна олiмпiада — 2010
9-ий клас
1. Скiльки iснує рiзних семицифрових телефонних номерiв, якщо в кожному номерi цифри
не повторюються?
2. Площина зафарбована у два кольори — бiлий i чорний, причому є точки i бiлого, i чорного
кольорiв. Довести, що завжди знайдуться двi точки одного кольору на вiдстанi 1 одна вiд
одної.
3. Нехай a i b — цiлi числа. Довести, що якщо a2 + 9ab + b2 дiлиться на 11, то i a2 − b2 дiлиться
на 11.
4. У країнi 1993 мiст, i з кожного виходить не менше 93 дорiг. Вiдомо, що з будь-якого мiста
можна проїхати по дорозi в будь-яке iнше. Довести, що це можна зробити не бiльш, нiж
з 62 пересадками. Дорога з’єднує мiж собою два мiста.
5. В опуклому чотирикутнику ABCD ∠A = ∠D. Серединнi перпендикуляри до сторiн AB i
CD перетинаються в точцi P , яка належить сторонi AD. Довести, що дiагоналi чотирикутника рiвнi.
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