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Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) ___________________________________  

____________________________________________________________________  

Дата народження (число, місяць і рік)  ___________________________________  

Паспорт (свідоцтво про народження) ____________________________________  

____________________________________________________________________  
(серія, номер, ким та коли виданий) 

Контактний телефон  _________________________________________________  

Електронна адреса  ___________________________________________________  

Адреса для листування  _______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Навчальний заклад (повне найменування)  ________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Клас, група  _________________________________________________________  

 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних 

 З Порядком організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з 

математики у 2019 році у КрНУ імені Михайла Остроградського 

ознайомлений 

 

Дата заповнення  _____________________________________________________  

Підпис учасника Олімпіади  ____________________________________________  



Завдання дистанційного туру 
Всеукраїнської олімпіади 2019 року з математики 

Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського 

1. Обчислити: 25,0252

3

 . 

А Б В Г 
37,25 14,75 124,75 26,25 

2. Спростити вираз: 6sin3cos3 22  xx . 

А Б В Г 
1 -5 3 -3 

3. До розчину об'ємом в 1 літр, який містить 24% спирту, додають 3 літри води. Яка 
концентрація спирту в новому розчині? 

А Б В Г 
6% 8% 9% 10% 

4. Циліндр вписаний в куб, довжина ребра якого дорівнює 1 см (див. 
рисунок). Чому дорівнює відношення об'єму куба до об'єму циліндра? 

 

А Б В Г 
π π/2 4/π 6/π 

5. Вкажіть проміжок, що містить корень рівняння: 497 65 х . 

А Б В Г 
[-4; -1) [-1; 0) (0; 2) [2; 9) 

6. На рисунку зображено коло з центром O. Дано: AB || OC,  

∠ACO = 10 °. Знайти кут α.  

А Б В Г 
15° 20° 25° 30° 

7. Точка Р симетрична точці A(–2;–3;4) відносно координатної площини XOZ. Знайдіть 
координати токи Р. 

А Б В Г 
( 2;-3; 4) ( -2; 3; 4) ( -2; 3;-4) ( -2;-3;-4) 

8. Плануючи випуск студентів нової спеціальності, керівництво університету вирішило, що 
в перший рік має бути підготовлено 200 студентів. Далі планується щорічне збільшення 
випуску на 20 студентів. За скільки років  університет зможе підготувати за цим планом 
11000 студентів цієї спеціальності? 

Відповідь:  



9. Функція визначена на проміжку (–3;  7). Графік її похідної 
представлений  на рисунку. Вкажіть число точок мінімуму 
функції на проміжку (–3;  7). 

Відповідь:  

 

10. Знайдіть суму коренів рівняння: 0185)273( 42922  xх . 

Відповідь:  

11. Обчислити площу фігури, що обмежена лініями y=x³, y=1 та x=3. 

Відповідь:  

12. У трикутнику відомі довжини двох сторін: 6 і 3. Знайти довжину третьої сторони, якщо 
половина суми довжин висот, проведених до цих сторін, дорівнює довжині третьої висоти. 

Відповідь:  
 

 
 
 

УВАГА!!! 

Розв’язки завдань та заповнені анкети  
(скани або фото) надсилати  

тільки  
на електронну адресу олімпіади: 

olimpiada.krnu@gmail.com 
з позначкою «Олімпіада з математики» 
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