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1. Знайти всi значення 𝑘 , для яких обидва коренi рiвняння 𝑥2−(𝑘+1)𝑥+3𝑘 = 0 є цiлими числами.

2. Розв’язати рiвняння
cos (𝜋 log2 (𝑥− 4))× cos (𝜋 log2 (𝑥− 1)) = 1.

3. Знайти всi цiлi числа 𝑥, для яких число 3× 2𝑥 + 1 є квадратом цiлого числа.

4. З усiх квадратних тричленiв 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, таких що 𝑓(1) = 5, 𝑓(5) = 1, знайти той, для
якого число 𝑐𝑎(1 + 𝑏)(1 + 𝑐) є найменшим.

5. Знайти всi значення параметра 𝑎, при яких функцiя

𝑦 = 8𝑎𝑥− 𝑎 sin 6𝑥− 7𝑥− sin 5𝑥

зростає на промiжку (−∞;∞).

6. При яких 𝑎 iснує рiвно чотири значення 𝑥 на промiжку [3𝜋/2; 2𝜋], для яких

sin2 4𝑥+ (𝑎2 − 3) sin 4𝑥+ 𝑎2 − 4 = 0?

7. На координатнiй площинi 𝑥𝑂𝑦 зобразити множину точок, для яких 2𝑦−1− 1
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Довести, що ця множина є графiком деякої функцiї 𝑦 = 𝑓(𝑥), знайти область визначення i
множину значень цiєї функцiї. При якому значеннi параметра 𝑎 функцiя 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) буде
парною?

8. Розв’язати нерiвнiсть
log2 (6− 𝑥) 6 2𝑥−1.

9. Знайти площу фiгури, обмеженої лiнiями 𝑦 = 𝑥− 3 та 𝑦 = 1− (8 + 2𝑥− 𝑥2)
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2 .

10. Довести, що в правильнiй 5-кутнiй пiрамiдi для кожного її ребра iснує iнше ребро, перпенди-
кулярне до даного.

11. Площа трикутника, вершинами якого є основи висот гострокутного трикутника 𝐴𝐵𝐶 в чотири
рази менша вiд його площi. Довести, що трикутник 𝐴𝐵𝐶 — рiвнобiчний.

12. Скiльки коренiв має рiвняння

(a) 16× 2−|𝑥| sin (𝜋𝑥) = 1?

(b) 𝑥5 − 2𝑥3 = 𝑎− 𝑥?

13. Нехай 𝑂 — точка перетину вiдрiзкiв, якi сполучають середини протилежних сторiн чотирику-
тника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Довести, що −→
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14. Скiльки iснує п’ятицифрових чисел, всi цифри яких рiзнi?

15. На площинi проведено 𝑛 кiл так, що кожнi два з них перетинаються i жоднi три не мають
спiльної точки. На скiльки частин дiлять площину цi кола?

16. Знайти найбiльший член послiдовностi 𝑎𝑛, якщо
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(a) 𝑎𝑛 = (12− |7− 𝑛|)× cos𝜋𝑛;

(b) 𝑎𝑛 = 10𝑛2 − 𝑛3.

17. Висота конуса дорiвнює ℎ, а його твiрнi нахиленi до площини основи пiд кутом 𝛼. Перпенди-
кулярна до висоти конуса площина дiлить повну поверхню конуса навпiл. Знайти вiдстань вiд
цiєї площини до площини основи конуса.
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