
 Четвърти тур на дистанционния етап  

на V олимпиада на Леонард Ойлер 

  

Четвъртият тур се провежда по материали от олимпиадата на 

Г.П.Кукин в г.Омск. В него не могат да участват участниците в тази 

олимпиада.  

Не забравяйте да посочите на първата страница на работата си своите 

регистрационен номер, фамилия, име, град (село), училище и клас, както и 

да съблюдавате другите правила за оформянето и изпращането на работите! 

Преди да сторите това, прочетете отново тези правила (точки 7 и 10 от 

Правилата на дистанционния етап, публикувани в сайта www.matol.ru) и 

проверете дали сте изпълнили всичко. Работи, оформени или изпратени в 

нарушение на правилата не се разглеждат. 

1. От квадрат изрязали по-малък квадрат, една от страните на който лежи на 

страната на първоначалния квадрат. Периметърът на получения осмоъгълник е 

с 40 % по-голям от периметъра на първоначалния квадрат. С колко процента 

неговата площ (на осмоъгълника) е по-малка от площта на първоначалния 

квадрат?  

2. Имаме три последователни четни числа. На първото число намерили най-

големия четен собствен делител, на второто – най-големия нечетен собствен 

делител, на третото – пак най-големия собствен четен делител. Може ли 

сумата на трите получени делители да бъде равна на 2013? (Делител на едно 

естествено число наричаме собствен, ако той е различен от 1 и от самото 

число.) 

3. В успоредника ABCD със страна AB = 1, точка M е среда на страната BC, а 

ъгъл AMD е 90
0
. Намерете страната BC.  

4. Шарик и Матроскин се движат със ски по кръгово трасе, половината от 

което е изкачване нагоре в планината, а другата половина – спускане надолу в 

планината. При изкачване техните скорости са еднакви и са четири пъти по-

малки от скоростите им при спускане. Най-малкото изоставане на Шарик от 

Матроскин е 4 км, а най-голямото – 13 км. Намерете дължината на трасето. 

5. В страната на лъжците и рицарите (рицарите винаги казват истината, а 

лъжците винаги лъжат) на десет човека разпределили различните числа от 1  

до 10. (На всеки човек – по едно число, на различни хора – различни числа.) 

След това попитали всеки от тях: „Дели ли се вашето число на 2?”. 

Положителен отговор дали трима човека. 

На въпроса „Дели ли се вашето число на 4?”, с „ДА” отговорили шестима. 

А на въпроса „Дели ли се вашето число на 5?”, утвърдително отговорили 

двама човека. 

Какви (кои) числа са получили лъжците?  

 


