
Трети тур на дистанционния етап на  
IV олимпиада на Леонард Ойлер 

  

Третият тур се провежда с материали от общинския етап на олимпиадата на 
Кировска област. В него не могат да участват участниците в тази олимпиада. 
 

1. По пътя от Елкино до Палкино расте дъб, от който до Елкино е два пъти по-близо, 
отколкото до Палкино. Федя, който се движи с постоянна (и по-голяма от 0) скорост 
от Елкино към Палкино, в 12.00 бил два пъти по-близо до дъба, отколкото до Елкино. 
В 12.40 отново се оказало, че Федя е два пъти по-близо до дъба, отколкото до 
Елкино. Кога Федя ще пристигне в Палкино?  
 

2. Всеки от тримата приятели Васил, Кольо и Петър или винаги говори истината, или 
винаги лъже. След като им казали шест естествени числа, всеки от тях направил по 
две заключения: 
Петър: 1) Това са шест последователни естествени числа. 
             2) Сумата на тези шест числа е четна. 
Васил: 1) Това са числата 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
             2) Кольо е лъжец.. 
Кольо: 1) Всички тези числа са различни и се делят на 3. 
             2) Всяко от тези числа е по-малко от 20. 
Намерете шестте естествени числа. 
 

3. Разполагаме с шест еднакви на външен вид монети. Четири от тях са истински, а 
другите две са фалшиви. Всички истински монети тежат еднакво, всяка от фалшивите 
монети е по-лека от всяка истинска монета, и освен двете фалшиви монети са с 
различна тегло. Разполагаме и с везна с две блюда и без теглилки. С нея можем да 
определяме само кое е по-тежко и кое – по-леко, но не и с колко. Как с три 
претегляния можем да отделим двете фалшиви монети? (Не е необходимо да се 
определя коя от двете фалшиви монети е по-лека.)   
 

4. Във вътрешността на острия ъгъл BAC е взета точка D така, че ъгъл CAD е два пъти 
по-голям от ъгъл BAD. Може ли да се окаже, че точка D е два пъти по-далече от 
правата AC, отколкото от правата AB?     
 

5. Числителят на всяка от 48 дроби е равен на едно от числата 2, 3, 4, ...., 49, 
знаменателят – също, при това всяко от написаните 48 числа – 2, 3, 4, ...., 49 се среща 
както сред числителите, така и сред знаменателите. Докажете, че или една от тези 
дроби е равна на цяло число, или от тях могат да се изберат не повече от 25 дроби, 
произведението на които е цяло число.    
 

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 Windows 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. 


