Критерiї
I тур
Задача №1
0 балiв Розв’язок вiдсутнiй.
−1 бал Дiлення на певний вираз без доведення, що вiн не дорiвнює нулю.
Наприклад, на sin(60◦ + α).
Цей критерiй застосовується якщо вираз про який йде мова насправдi НЕ може дорiвнювати нулевi i це видно на малюнку.
−1 бал Систематичнi несуттєвi описки.
−2 бали Незначнi арифметичнi помилки при тригонометричному пiдрахунку, що не вплинули на хiд розв’язання.
−2 бали При пiдрахунку тангенсами/котангенсами не доведено, що вони визначенi.
Цей критерiй застосовується якщо тангенс/котангенс про який
йде мова насправдi визначений i це видно на малюнку.
Наприклад, при пiдрахунку котангенса певного кута не показано,
що цей кут не може дорiвнювати 180◦ .
−4 бали При пiдрахунку тангенсами/котангенсами не доведено, що вони визначенi.
Цей критерiй застосовується якщо тангенс/котангенс про який
йде мова насправдi визначений але це НЕ видно на малюнку.
7 балiв Повний розв’язок.
Задача №2
0 балiв Твердження про “рядки”, “стрiчки”, “дiагоналi” та iншi множини
клiтинок що не приводять до просувань.
Наприклад, “у кожному рядку не може бути двi тури”, або “кожна стрiчка або бiла або чорна”, або “довiльна внутрiшня тура
б’є шiсть клiтинок бiля границi”.
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1 бал Iдея розглядати проекцiї маленьких трикутничкiв на сторони без
подальших просувань.
Наприклад, iдея поставити кожному трикутничку у вiдповiднiсть
певнi три вiдрiзки сторiн шестикутника.
Зауважте, що iдея розглядати три “рядки”, перетином яких є
маленький трикутничок, НЕ пiдходить пiд цей критерiй.
+1 бал Введення координат маленьких трикутникiв.
Наприклад (але не тiльки) через проекцiї, або як вiдстанi до певних трьох сторiн шестикутника.
+1 бал Встановлення (можливо неявного) зв’язку мiж координатами.
Наприклад, z ∈ {n + x − y, n + 1 + x − y}.
+1 бал Встановлення зв’язку мiж координатами i кольором.
Наприклад, x + y + z = 3n − 2 + c, або z = x + y − (n + 1) + c.
+3 бали Використання подвiйного пiдрахунку для завершення доведення
задачi.
Наприклад, з точки зору трикутникiв, i з точки зору вiдрiзкiв
сторiн (або їхнiх аналогiв).
Задача №3
0 балiв Розв’язок вiдсутнiй. Показано, що a2017 треба брати мiнiмальним,
а a2018 — максимальним.
1 бал Наведено правильний приклад i вказана правильна вiдпловiдь.
−1 бал Не пояснено чому aj ≥

aj−1 + . . . + a0
в кроцi iндукцiї.
j

−1 бал Неправильно доведено, що aj ≤
7 балiв Повний розв’язок.
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aj+1 + . . . + ai−1
в кроцi iндукцiї.
i−j

