
ЗУСТРІЧ №2                                                                                                          20.11.13 

1. Задачі на пошук виграшної стратегії.  
РОЗМИНКА Розв’язання задачі про оселедці  (див. п.6 семінару №1. ) 

Вміння розв’язувати задачі на формування виграшної стратегії знадобиться учням у 

майбутніх життєвих ситуаціях (здатність застосовувати математичний спосіб мислення у 

житті).  

Задачі цієї тематики – є невід’ємною частиною програми підготовки учнів до  

олімпіадних змагань.  

МЕТОДИКА. Зазвичай, коли йде мова про задачі на пошук стратегії, мають на увазі задачі 

на стратегію гри. Такі задачі, зазвичай, є проблематичними для учнів. Як підвести учнів 

до розуміння шляхів пошуку їх розв’язку? Починати треба з посильних задач життєвого 

спрямування. Після вказаної «гімнастики» пошукового мислення переходимо до більш 

складних задач й задач саме на стратегію гри. У процесі ускладнення задач важливо 

навчити дитину виділяти окремі логічні кроки міркування та фіксувати їх на папері у 

лаконічній формі (моделювати розв’язання). Сьогодні розглянемо «букет» саме таких 

задач. (Задачі, що позначено зірочкою,  пропонувалися на олімпіадах ІІІ – ІV етапів.) 

1. У вас  не більше ніж 15 хв на те, щоб підсмажити котлети. Чи встигнете ви це зробити, 

якщо  котлет шість, на сковорідку вміщається лише п’ять котлет, а обсмажуання одного 

боку котлети триває 5 хв? 

2. Відомо, що бікфордів шнур згорає рівно за 1 хвилину. Чи можна за допомогою двох 

таких шнурів відміряти  45 секунд? (Різати шнури неможна.) 

3. Пограбувавши поштовий вагон, двоє  мчали на конях, щоб устигнути на корабель, який 

відпливає о 16 годині. О 12 годині кінь Джека спіткнувся та зламав ногу. «Мені дуже 

шкода, Джеку, - сказав Гаррі, - але мій Болівар не витримає двох! Я доїду до пристані за 2 

години, а пішки туди йти 6 годин. Наші шляхи розходяться! - Почекай, Гаррі, - заперечив 

Джек. – Я знаю, як нам разом устигнути на корабель». Як вони можуть дістатися пристані 

за чотири години? 

4. У вас є два піскові годинники: один на 7 хвилин, а другий – на 11. Вам треба відміряти 

15 хвилин для певної процедури. Як це зробити за допомогою тільки цих двох 

годинників? 

5. Десять туристів підійшли до річки, їм треба перебратися на інший берег. Є лише 

маленький човен із двома підлітками, який витримує або двох підлітків, або одного 

туриста. Як організувати переправу на інший берег річки? За скільки рейсів це можна 

зробити?  

Р о з в ’ я з а н н я .  

Головне - знайти спосіб переправи одного туриста й забезпечити повернення човна.  
1) Двоє підлітків переправляються. 
2) Один із них залишається, а другий – повертає човен. 
3) Другий підліток виходить на берег, турист переправляється. 
4) Перший повертає човен. 
Отже за чотири ходки човна  перевезено 1 туриста. 
Щоб переправити 10 туристів треба 10 4 = 40 ходок човна,  або 20 рейсів (один рейс – 

переправа човна та його повернення). 
Зауваження. Ті самі кроки розв’язання можна записати більш лаконічно. Позначимо 

підлітка як П, а туриста - як Т, річку зобразимо вертикальною рискою. До переправи була 

конфігурація  ППТ | - . Стратегія переправи:  1) Т | ПП; 2) ТП | П; 3) П | ТП; 4) ПП|Т. 

6. . Знайдіть спосіб, як дідові перевезти на інший берег річки вовка, козу та капусту, якщо 

його човен вміщає крім нього лише одного із зазначених об’єктів. До того ж не можна 

залишати без діда вовка з козою, а козу з капустою. 
7. . Каналом один за одним пливуть три кораблі, а назустріч їм - іще три кораблі такого 

самого розміру. Канал має таку ширину, що в ньому не можуть розминутися два 
кораблі, але  є затока, у якій уміщується лише один корабель.  За якої стратегії ці 
кораблі можуть розминутися, щоб продовжити свій шлях?  



Р о з в ’ я з а н н я .  

 Будемо називати кораблі, що рухаються  в одному з напрямків, першим, другим і 

третім, а ті, що йдуть їм назустріч - четвертим, п’ятим і шостим.  

1) Перший  заходить до затоки.         

2) Другий і третій відходять назад   так, щоб четвертий, п’ятий і шостий пройшли 

повз затоку. 

3) Перший продовжує свій шлях, а четвертий, п’ятий і шостий заднім ходом 

повертаються,     

        щоб другий  міг зайти до затоки. 

Далі дії аналогічні до пунктів (1) – (3). 
8*. На мопеді вміщаються або Сергій з Данилом, або один дорослий член сім’ї (з 

торбиною). Як перевезти на дачу бабусю, дідуся, батька, матір, Сергія, Данила та 
чотири торби речей, якщо кожен член сім’ї (ураховуючи Сергія та Данила) уміє їздити 
на мопеді? Скільки рейсів для цього потрібно? 

9*. Космічний корабель під час приземлення зазнав аварії на відстані 80км від бази (на 
Місяці.) На кораблі є шестиденний запас акумуляторів для забезпечення життя 
космонавта, але той може підняти лише триденний запас. Чи є в космонавта шанс досягти 
бази, якщо він може долати в день не більше як 20км? 
10.*Троє лицарів, кожен у супроводі свого зброєносця, дійшли до ріки й вирішили 

переправитися на інший берег. Вони знайшли човен, який вміщає лише двох осіб. Усе 
було б гаразд (бо коні можуть пливти самостійно), якби не примхи зброєносців. Кожен 
з них рішуче відмовився залишатись із незнайомим лицарем без свого хазяїна. Чи 
можна за таких умов усім дістатись іншого берега? 

11. **Від вулканологічної станції до вершини вулкана треба йти 4 год дорогою, а потім 4 
год стежкою. На вершині два кратери. Виверження з кожного триває 1 год. Перерва в 
активності першого кратера триває 16 год,  другого – 8 год. Під час виверження з 
першого кратера не можна йти ні стежкою, ні дорогою, а під час виверження другого 
не можна йти тільки стежкою. Турист побачив, що о 12 год почалось виверження обох 
кратерів. Чи зможе він колись піднятися на вершину й повернутися назад без ризику 
для життя? Відповідь обґрунтувати. 

На подальших семінарах повернемося до задач цієї тематики. 

2. Повертаємося до опорних задач планіметрії (див. п. 3 семінару №1) 

РОЗМИНКА. 12. Доведіть для ΔАВС: 2:ABCBIC SS  . 

13. В опуклому чотирикутнику АВСР діагональ АС є бісектрисою кута ВСР. Відомо, що 

АВ = 10 см, СР = 18 см, АР = 8 см. Знайдіть кут АРС.   

 Конфігурація «р – а» - необхідність і достатність.  

14. В опуклий чотирикутник АВСР можна вписати коло. Доведіть, що кола, вписані в 

трикутники АВС і АРС. Дотикаються одне одного.  

15. На основі ВС знайдіть таку точку М, щоб кола, вписані в трикутники АВМ і АМС 

мали спільний дотик.  

 Для ΔАВС: 
2

)(
A

tgapr  .Прямокутний трикутник. 

 Зовнівписане коло (Апостолова Г. В. Геометрія-8 (2008 р.), с. 230-232). 

16. Доведіть, що дотичні до меншої з дуг кола, вписаного у заданий кут, відтинають від 

цього кута трикутник сталого периметру. 

17. Побудуйте коло, дотичне до гіпотенузи даного прямокутного трикутника та 

продовження його катетів. Не спираючись на побудову бісектрис його кутів.  

18. Через задану  точку М проведіть пряму, що відтинає від цього кута трикутник заданого 

периметру, якщо М міститься: а) всередині даного кута; б) зовні даного кута. 



19. У прямий кут впишіть коло так, щоб дотична до цього кола, проведена до меншої з дуг 

кола. Обмежених точками дотику, відтинала від кута трикутник даного периметру. 

 Кут між бісектрисами трикутника );( cA ll . 

20. У трикутнику АВС: АР – бісектриса, І – інцентр,  К точка дотику вписаного кола до 

сторони ВС. Порівняйте кути СІР і ІКВ. 

 Точка W. . Теорема про трилисник й її наслідки.  

21. Точка I  - інцентр трикутника АВС. Навколо трикутника ІВС описано коло γ, що 

перетинає АС і продовження АВ відповідно в точках Т і N. Доведіть:  

1) W –  центр γ. 2) BN = СТ. 3) АТ = АВ. 4) γ проходить через центр aI  зовнівписаного 

кола трикутника АВС. 5) Якщо з А провести дотичну AN до γ, то bcAN  .  

3. Дещо про модуль числа. (Див. Апостолова Г.В. «Хитромудрий модуль» с. §7) 

4. На закінчення 
22. Нехай точки К, М, Р – основи висот трикутника ІВС. Доведіть: 1) трикутники КМР і 

АВС подібні; 2) інцентри трикутників КМР і АВС співпадають.  
23. Адміністратор готелю працює або з 8 ранку до 8 вечора, або з 8 вечора до 8 ранку, або 

добу (з 8 год ранку чи вечора). У першому випадку він відпочиває не менш ніж добу, у 
другому -  не менше ніж півтори доби, а в третьому – не менше ніж дві з половиною 
доби. Яка найменша кількість адміністраторів має працювати в готелі?  

 


