
 Втори тур на дистанционния етап на  

V Олимпиада на Леонард Ойлер  

 Вторият тур се провежда по материали на общинския етап на градската 

олимпиада на г. Санкт-Петербург. В него не могат да участват 

участниците в тази олимпиада. 

1. На дъската са написани числата от 1 до 2150. Всяка минута всяко число се 

подлага на следната операция: ако числото се дели на 100, то разделяме го на 100, а 

ако не се дели на 100, то от него изваждаме 1. Намерете най-голямото от числата на 

дъската след 87 минути.  

2. Навигаторът на „Лексус”-а на бизнесмена Борис Михайлович съобщава колко 

остава да се измине до крайния пункт, ако автомобилът се движи със скорост, 

равна на средната скорост, с която е изминато разстоянието от началото до 

мястото, в което е в момента.  

Борис Михайлович тръгнал от своя дом към вилата. По средата на пътя 

навигаторът съобщил, че остава още 1 час до крайния пункт. В този момент, точно 

пред „Лексус”-а на пътя излязъл трактористът Вася със своя трактор, който било 

невъзможно да бъде изпреварен. След като Борис Михайлович изминал половината 

от оставащия път, навигаторът съобщил, че остават още 2 часа до крайния пункт . 

Колко часа от този момент нататък ще му трябват на бизнесмена за да стигне до 

вилата си, ако той така и не може да изпревари трактора? (Скоростта на трактора е 

постоянна.)  

3. Точката E е среда на основата AD на трапеца ABCD. Отсечките BD и CE се 

пресичат в точка F. Известно е, че AF ⊥ BD. Докажете, че BC = FC. 

4. Квадрат 20×20 е разбит на единични квадратчета. Част от страните на 

единичните квадратчета са изтрити така, че изтритите отсечки да нямат общи 

краища, а освен това на горната и на дясната страна на квадрата изтрити отсечки 

няма. Докажете, че тръгвайки от левия долен ъгъл на квадрата можем да стигнем 

до десния горен ъгъл по неизтритите отсечки. 

5. Вася пресметнал сумите на цифрите на 200 последователни естествени числа и 

написал тези суми в редица в някакъв ред. Петя написал под тях сумите на цифрите 

на още някакви 200 последователни естествени числа (също в произволен ред). 

След това Таня умножила всяко от числата на Вася със съответното число, 

написано под него, и получила в резултат 200 последователни естествени числа. 

Докажете, че някой от тримата е сгрешил. 

  

Преди да отправите работата си, прочетете отново правилата за нейното 

оформяне и изпращане, и действайте в строго съответствие с тях!                 

Работи, изпълнени или изпратени в нарушение на правилата, не се разглеждат. 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: работи, изпълнени в текстов редактор Word for Win-

dows се разрешава да бъдат изпратени само във формат Word for Windows 1997-

2003 (расширение .doc)! Файлове, съхранени във формати на по-късни версии на 

Word (с расширение .docx) не се разглеждат! В Word for Windows 2007 и Word for 

Windows 2010 има възможност файловете да се запазят във формат Word for 

Windows 1997-2003, което и трябва да се направи. 


