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1. Не використовуючи таблицi, з’ясувати знак виразу

4𝑒arcsin (1/6) − 3𝑒arcsin (1/9) − 𝑒arcsin (1/3).

2. В трикутнику 𝑃𝑄𝐿 проведено середню лiнiю 𝐴𝐵, що з’єднує сторони 𝑃𝑄 та 𝑄𝐿. Довжина
сторони 𝑃𝐿 дорiвнює

√
2, sin∠𝑃𝐿𝑄 = 1/3. Знайти радiус кола, що проходить через точки 𝐵,𝐿

та дотикається сторони 𝑃𝑄 в точцi 𝐴.

3. При яких значеннях параметра 𝑎 рiвняння

cos (2𝜋(|𝑥|+ 2𝑎)) = 1

(a) не має розв’язкiв,

(b) має безлiч розв’язкiв,

(c) має п’ять розв’язкiв?

4. Знайти всi значення параметра 𝑘, при кожному з яких принаймнi для одного значення 𝑏 рiв-
няння

|𝑥2 − 1|+ 𝑘𝑥 = |𝑥2 − 8𝑥+ 15|+ 𝑏

має:

(a) бiльше п’яти коренiв;

(b) п’ять коренiв.

5. Довести, що для чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 вiдрiзка [0, 1] виконується нерiвнiсть
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2(𝑥+ 𝑦 + 𝑧).

6. Для заданих чисел 𝐴,𝐵,𝐶,𝐷 будуємо новi чотири числа 𝐴1 = |𝐴−𝐵|, 𝐵1 = |𝐵−𝐶|, 𝐶1 = |𝐶−𝐷|,
𝐷1 = |𝐷 − 𝐴|. Пiсля цього з чисел 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1, 𝐷1 утворюємо за аналогiчним правилом новi
чотири числа 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2, 𝐷2 i т.д. до нескiнченностi. Чи завжди пiсля скiнченної кiлькостi крокiв
отримаємо чотири нулi, якщо

(a) 𝐴,𝐵,𝐶,𝐷 — довiльнi додатнi рацiональнi числа;

(b) 𝐴,𝐵,𝐶,𝐷 — довiльнi додатнi дiйснi числа?

7. Функцiя 𝑓 визначена на промiжку [1, 5] та має на ньому похiдну. Довести, що iснує значення
𝑥 ∈ [1, 5], для якого 𝑓 ′(𝑥)− 𝑓 2(𝑥) < 1.

8. Розв’язати в натуральних числах рiвняння 𝑥2𝑦 + (𝑥+ 1)2𝑦 = (𝑥+ 2)2𝑦.

9. Розглянемо множину рiвнобедрених трикутникiв, основи яких лежать на заданiй прямiй 𝑙,
одна з вершин основи розташована в заданiй точцi 𝐴 ∈ 𝑙, та радiус вписаних кiл яких дорiвнює
заданiй величинi 𝑟. Доведiть, що усi бiчнi сторони цих трикутникiв, що не проходять через
точку 𝐴, дотикаються до одного з двох кiл.

10. Чи завжди серед шiстнадцяти точок у просторi можна вибрати чотири точки такi, що усi шiсть
попарних вiдстаней мiж ними мають рiзнi значення?
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