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БIРIНШI КҮННIҢ ЕСЕПТЕР ШЕШIМI

1. Қабырғалары 1 және 11 болатын тiктөртбұрышты және қабырғасы 2 болатын квадратты жақсы тiк-
төртбұрыштар деп атайық. Қабырға ұзындықтары 100-ден үлкен бүтiн сан болатын тiктөртбұрыштарды
жақсы тiктөртбұрыштарға бөлуге болатынын дәлелдеңiздер. (С. Волчёнков)

Шешуi. Өлшемi 2𝑛× 2𝑚 тiктөртбұрышты 2× 2 квадраттарға бөлемiз. Өлшемi (2𝑛+ 1)× 2𝑚 тiктөрт-
бұрышты алдымен 11 × 2𝑚 және (2𝑛− 10) × 2𝑚 тiктөртбұрыштарына, сосын бiрiншiсiн 1 × 11 тiктөрт-
бұрыштарына, ал екiншiсiн — 2×2 квадраттарына бөлемiз. Ал өлшемi (2𝑛+ 1)×(2𝑚+ 1) тiктөртбұрышты
алдымен 11 × (2𝑚+ 1), (2𝑛− 10) × 11 және (2𝑛− 10) × (2𝑚− 10) тiктөртбұрыштарына, сосын алдыңғы
екi тiктөртбұрышты 1× 11 тiктөртбұрыштарына, ал үшiншiсiн 2× 2 квадраттарына бөлемiз.

2. 𝐴𝐵𝐶 үшбұрышының 𝐴𝐵 қабырғасы 𝐵𝐶 қабырғасынан үлкен. 𝐵𝐶 қабырғасының 𝐶 нүктесiнен әрi
қарай созындысынан 2𝐵𝑁 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 болатындай 𝑁 нүктесiн белгiлеген. 𝐵𝑆 —𝐴𝐵𝐶 үшбұрышының
биссектрисасы, 𝑀 —𝐴𝐶 қабырғасының ортасы, ал 𝐿 нүктесi 𝐵𝑆 кесiндiсiндегi 𝑀𝐿 ‖ 𝐴𝐵 болатындай
нүкте. 2𝐿𝑁 = 𝐴𝐶 екенiн дәлелдеңiздер. (А. Антропов)

Рис. 1

Шешуi. 𝐵𝑁 -ды 𝑁 -нен әрi қарай және 𝐵𝐿-ды 𝐿-ден әрi қарай сәй-
кесiнше 𝑁𝑁 ′ = 𝐵𝑁 және 𝐿𝐿′ = 𝐵𝐿 кесiндiлерiне созайық. 𝑀 —𝐴𝐶
қабырғасының ортасы және𝑀𝐿 ‖ 𝐴𝐵 болғандықтан,𝑀𝐿 түзуiнде 𝐴𝐵𝐶
үшбұрышының𝑀𝐾 орта түзуi жатыр. 𝐿—𝐵𝐿′ кесiндiсiнiң ортасы болған-
дықтан, ол түзуде де 𝐵𝐶𝐿′ үшбұрышының 𝐿𝐾 орта сызығы жатыр; со-
нымен, 𝐶𝐿′ ‖ 𝐿𝑀 ‖ 𝐴𝐵. Сондықтан ∠𝐶𝐿′𝐵 = ∠𝐿′𝐵𝐴 = ∠𝐿′𝐵𝐶, демек
𝐶𝐿′ = 𝐶𝐵. Ары қарай, 𝐶𝑁 ′ = 𝐵𝑁 ′ − 𝐵𝐶 = 2𝐵𝑁 − 𝐵𝐶 = 𝐵𝐴 және
∠𝑁 ′𝐶𝐿′ = ∠𝐶𝐵𝐴. Яғни, 𝑁 ′𝐶𝐿′ және 𝐴𝐵𝐶 үшбұрыштары тең, сонды-
қтан 𝐴𝐶 = 𝑁 ′𝐿′ = 2𝐿𝑁 .

3. Шеңбер бойымен 2015 оң сандар жазылған. Кез келген қатар келген
екi санның қосындысы олардан кейiн сағат бойымен тұрған екi сандарға
керi сандардың қосындысынан үлкен. Берiлген барлық 2015 санның кө-
бейтiндiсi 1-ден үлкен екенiн дәлелдеңiз. (А. Голованов, С. Берлов)

Шешуi.Шеңбер бойымен 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥2015 сандары жазылсын. Келесi теңсiздiктер эквиваленттi екенiн

байқайық: 𝑎 + 𝑏 >
1

𝑐
+

1

𝑑
⇔ (𝑎 + 𝑏)𝑐𝑑 > 𝑐 + 𝑑 (*). Есеп шартында берiлген барлық 2015 теңсiздiктi (*)

түрiнде жазып алып, оларды көбейтiп, оң жақта 𝑋 · (𝑥1𝑥2 . . . 𝑥2015)
2 > 𝑋 теңсiздiгiн аламыз, бұл жерде

𝑋 = (𝑥1+𝑥2)(𝑥2+𝑥3) . . . (𝑥2014+𝑥2015)(𝑥2015+𝑥1). Теңсiздiктiң екi жағын да𝑋-ке бөлiп, (𝑥1𝑥2 . . . 𝑥2015)
2 > 1

теңсiздiгiн аламыз, осыдан 𝑥1𝑥2 . . . 𝑥2015 > 1 екенi шығады.

4. Квадраттың әр қабырғасынан 100 нүктеден белгiлеген. Әр нүктеден квадраттың iшiне қарай сәйкес
қабырғаға перпендикуляр кесiндi жүргiзiлген. Жүргiзiлген кесiндiлердiң ешқандай екеуi бiр түзудiң бой-
ында жатпайтындай болып шыққан. Осы кесiндiлердiң барлық қиылысу нүктелерi белгiленген. 𝑘 < 200
санының қандай ең үлкен мәнiнде, әр жүргiзiлген кесiндiде дәл 𝑘 белгiленген нүкте жатады? (Н. Авилов,
И. Богданов)

Жауабы. 𝑘 = 150 болғанда.
Шешуi. Бағалау. 𝑘 > 150 болғанда есепке мысал таптық деп санайық. Онымен 200 × 200 тақтасын

салыстырайық, жолдарға көлденең кесiндiлер (төменнен жоғары қарай реттелген), ал бағандарға — тiк
кесiндiлердi (солдан оңға реттелген) сәйкестендiрейiк. Квадраттың тор көзiнде 1 тұрсын, егер оған сәйкес
кесiндiлер қиылысса, және 0— егер қиылыспаса. Бiздiң болжау бойынша әр жолда және әр бағанда
200 − 𝑘 < 50 нөл жазылған. 51-шi мен 150-шi жолдар арасында кемiнде бiр жол 1-ден басталып 1-мен
аяқталатынын байқайық (керi жағдайда бiз бiрiншi және соңғы бағандарда барлығы ең кем дегенде 100
нөлден аламыз).

Рис. 2

Оған сәйкес көлденең 𝑇 кесiндiсi ең сол орналасқан және ең оң орналасқан бiк кесiндiлер-
дi қияды. Бiрақ сол жолда нөлдер де бар. Яғни, қандай да бiр 𝑋 кесiндi 𝑇 -ға жоғарыдан
немесе төменнен «жетпей қалады». Онда 𝑋-қа сәйкес бағанда бiздiң жолдың немесе жоға-
ры немесе төмен жағында тек нөлдер тұр. Ал ол деген сөз, олардын саны 50-ден кем емес.
Қарама-қайшылық.

Мысал. 2 суретте әр кесiндi 50 мысалдағы бiр бiрiне тең және параллель кесiндiнi көр-
сетедi.
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ЕКIНШI КҮННIҢ ЕСЕПТЕР ШЕШIМI

5. 40 қарақшы екi орынды қайық арқылы сол жағадан оң жағаға ауысты (кейбiр рейстi бiр ғана қарақшы
орындауы мүмкiн). Орын ауыстыру кезiнде қарақшылардың екi-екiден алған әр жұбы өзендi бiрге дәл
бiр реттен ғана кесуi мүмкiн бе (сол жағадан оң жағаға немесе оң жағадан сол жағаға)? (А. Шаповалов)

Жауабы. Жоқ, мүмкiн емес.
Шешуi. Ондай жағдай мүмкiн болсын дейiк. Қайықтың жасайтын рейс саны тақ екенiн байқайық.

Қарақшылар жұптармен (екi адамнан) 40 × 39/2 = 780 рейс жасағандықтан, қайықпен өзендi жалғыз
қарақшы кескен рейс саны тақ болу керек. Яғни, қандай да бiр қарақшы қайықты өзi жалғыз тақ рет
өзеннен өткiзген. Бiрақ, сол қарақшы басқа қарақшылармен де қайықпен өзендi тақ рет кестi (39 рет).
Демек, ол бастапқы, яғни сол жағада қалған.

6. Егер қандай да бiр натурал сан өзiнiң барлық натурал бөлгiштерiнiң қосындысынан екi есе кiшi болса,
ондай санды кемелдi сан деп атаймыз: мысалға 6 саны кемелдi, өйткенi 2 · 6 = 1 + 2 + 3 + 6. Кемелдi
натурал 𝑛 санының бөлгiштерiнiң қос-қостан барлық көбейтiндiлерiнiң қосындысы 𝑛2-қа бөлiне алады
ма? (С. Берлов)

Жауабы. Жоқ, бөлiне алмайды.
Шешуi. Кемелдi сан өзiнен кiшi бөлгiштердiң қосындысына тең екенiн байқайық. Кемелдi 𝑛 санының

сондай 𝑑1, . . . , 𝑑𝑘 (өзiнен кiшi) бөлгiштерi болсын. Бөлгiштердiң қос-қостан көбейтiндiлерiнiң қосындысы

𝑛𝑑1 + · · ·+ 𝑛𝑑𝑘 + 𝑑1𝑑2 + 𝑑1𝑑3 + · · ·+ 𝑑1𝑑𝑘 + 𝑑2𝑑3 + · · ·+ 𝑑𝑘−1𝑑𝑘

санына тең. Ал 𝑛𝑑1 + · · · + 𝑛𝑑𝑘 = 𝑛(𝑑1 + · · · + 𝑑𝑘) = 𝑛2 болғандықтан, онда 𝑛2 санына 𝐷 = 𝑑1𝑑2 + 𝑑1𝑑3 +
+ · · ·+ 𝑑1𝑑𝑘 + 𝑑2𝑑3 + · · ·+ 𝑑𝑘−1𝑑𝑘 қосындысы бөлiнбейтiнiне көз жеткiзу жеткiлiктi. Ал ол солай, өйткенi
0 < 2𝐷 = (𝑑1 + · · ·+ 𝑑𝑘)

2 −
(︀
𝑑21 + . . .+ 𝑑2𝑘

)︀
< 𝑛2.

7. Графиния елiнде 𝑛 қала бар. Кейбiр қалалар тұра (қонбай ұшып өтетiн) авиажолымен қосылған
(әр авиажолмен рейстер екi бағытта да орындалады). Кез келген қаладан ұшақпен кез келген басқа
қалаға жетуге болады (басқа қала арқылы жету де мүмкiн), бiрақ, кез келген авиажолды жапса, ол шарт
бұзылады. Сонымен қатар әр қаладан 𝑑-дан көп емес авиажол шығады. Графиния қаласының барлық
қалаларын, әр авиажол әр түрлi топтағы екi қаланы қосатындай және кез келген екi топ үшiн сол екi

топты қосатын авиажол саны бiрден аспайтындай, саны
𝑛

2
+ 𝑑 санынан аспайтын топ санына бөлуге

болатынын дәлелдеңiз. (Д. Карпов)
Шешуi. Төбелер — қалалар, қабырғалар— авиажол болатын графты қарастырайық. Есеп шарты бой-

ынша ол граф ағаш болып табылады, ал оның төбелерiн, iргелес төбелерде әр түрлi нөмiр болатындай,
екi цифрмен нөмiрлеп шығуға болатыны белгiлi. Соны жасайық та, төбелердiң жартысынан кем емесi қай
цифрмен нөмiрленсе, соларды қара қара түске бояйық. Қалған төбелердi әр түлi түске бояйық, ол үшiн
бiзге 𝑛/2 түс жетедi. Төбелер саны бойынша индукциямен, кез келген ағаштың дәрежесi 𝑑-дан аспайтын
қара төбелерiн, көршi ортақ төбесi бар екi төбе әр түрлi түстi болатындай, әр түрлi 𝑑 түске бояуға бола-
тынын дәлелдейiк. Егер ағашта қара емес төбе болмаса, онда төбе тек жалғыз, сонымен бiздiң тұжырым
айқын. Ендi бiзде қара емес 𝑥 төбе болсын. 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘 — 𝑥 төбесiнiң көршiлерi болсын, олар қара және 𝑘 6 𝑑
болады. Онда 𝑥 төбенi алып тастаған кезде 𝑘 ағаш қалады да, және олардың әрқайсысы алдыңғыдан кiшi
болады, индукция тұжырымы бойынша бiзге керектей боялана алады. Ағаштарды бояу бiр-бiрiне тәуелдi
болмағандықтан, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘 төбелерi әр түрлi түске бояланатындай бояу жүргiзе аламыз, ал бiзге керегi
осы.

Есеп шешiмiне келейiк. Жоғарыда айтқандай, бiздiң ағаштың қара төбелерiн бояп шығайық. Көршi
𝑎1𝑏1 және 𝑎2𝑏2 төбелер жұптарының түстер жинағы бiрдей болсын деп болжайық. Онда сол жұптағы қара
емес 𝑎1 және 𝑎2 төбелерi беттеседi. Бiрақ 𝑎1 төбесiнiң барлық төбелерi әр түрлi түстi, қарама-қайшылық.

8. 𝐶𝐾 —𝐴𝐵𝐶 үшбұрышының биссектрисасы. 𝐵𝐶 және 𝐴𝐶 қабырғаларынан 𝐶𝑇 = 𝐵𝐿 және 𝑇𝐿 = 𝐵𝐾
болатындай сәйкесiнше 𝐿 және 𝑇 нүктелерi алынған. 𝐿𝑇𝐶 үшбұрышы алдыңғы үшбұрышқа ұқсас екенiн
дәлелдеңiз. (С. Берлов)

Рис. 3

Шешуi. 𝐵𝐿𝑆𝐾 параллелограмм болатындай 𝑆 нүктесiн белгiлейiк. Егер
𝑆 нүктесi 𝑇 нүктесiмен беттессе, онда ұқсастық айқын. Егер 𝑆 нүктесi 𝑇 -
мен беттеспесе, онда 𝐶𝑇 = 𝐵𝐿 = 𝐾𝑆 және ∠𝑆𝐾𝐶 = ∠𝐾𝐶𝐿 = ∠𝐾𝐶𝐴
болғандықтан, 𝐾, 𝐶, 𝑇 , 𝑆 нүктелерi — теңбүйiрлi трапеция төбелерi болады.
Ал 𝑇𝐿 = 𝐾𝐵 = 𝐿𝑆, болғандықтан, 𝐿 нүктесi трапецияның симметрия өсiнде
жатыр, осыдан ∠𝐶𝑇𝐿 = ∠𝐾𝑆𝐿 = ∠𝐾𝐵𝐿 екенi шағады. Сонғы теңдiктерден
ұқсастық шығады.


