
 

1 Тема 7. Подільність 

Середній рівень 

1. Довести, що для будь-якого цілого n  вираз nn 7  ділиться на 7. 

2. Довести, що для будь-якого цілого n  вираз nn 5  ділиться на 30. 

3. Довести, що для будь-якого цілого n  вираз nn 73   ділиться на 6. 

4. Довести, що для будь-якого непарного n  вираз nn 3  ділиться на 24. 

5. Довести, що при будь-якому цілому nвираз nnn 45 35   ділиться на 120. 

6. Довести, що число 11110   ділиться на 100. 

7. Довести, що при будь-якому цілому n  вираз nn 66 23  ділиться на 35. 

8. Довести, що при жодному цілому n  вираз 532  nn  не ділиться на 121. 

9. Довести, що число 636128 23  nnn  складене при будь-якому 

натуральному n . 

10. Довести, що число 3 29 6 19 6n n n   складене при кожному натуральному n. 

11. Довести, що число 3 27 6 27 4n n n   складене при кожному натуральному n. 

12. Довести, що число 3 22 13 34 35n n n    складене при кожному натуральному 

n. 

13. Довести, що сума кубів трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 9. 

14. Довести, що квадрат будь-якого простого числа, що більше 3, при ділені на 

12 дає остачу 1.  

15. Довести, що для довільного цілого m  знайдеться ціле число n  таке, що 

вираз nm 35   буде ділитися на 7 без остачі. 

16. Довести, що для довільного цілого m  знайдеться ціле число n  таке, що 

вираз mnn  34  буде ділитися на 7 без остачі. 

17. Знайти останню цифру числа 20152 . 

18. Знайти останню цифру числа 
777777 . 

19. Знайти останню цифру числа 20142013 . 

20. Знайти останню цифру числа 
56781234 . 

21. Знайти останню цифру числа 
100027 . 

22. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 9 дає в остачі 7, а при діленні 

на 223 дає в остачі 200. Знайти остачу від ділення  n на 2007. 

23. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 8 дає в остачі 5, а при діленні 

на 251 дає в остачі 13. Знайти остачу від ділення  n на 2008. 

24. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 49 дає в остачі 2, а при діленні 

на 41 дає в остачі 32. Знайти остачу від ділення  n на 2009. 

25. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 30 дає в остачі 13, а при 

діленні на 67 дає в остачі 2. Знайти остачу від ділення  n на 2010. 

26. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 4 дає в остачі 3, а при діленні 

на 503 дає в остачі 27. Знайти остачу від ділення  n на 2012. 

27. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 33 дає в остачі 17, а при 

діленні на 61 дає в остачі 2. Знайти остачу від ділення  n на 2013. 

28. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 38 дає в остачі 3, а при діленні 

на 53 дає в остачі 7. Знайти остачу від ділення  n на 2014. 

29. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 5 дає в остачі 2, а при діленні 

на 13 дає в остачі 7, а при діленні на 31 дає в остачі 27. Знайти остачу від 

ділення  n на 2015. 
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30. Відомо, що n – ціле число, яке при діленні на 7 дає в остачі 3, а при діленні 

на 9 дає в остачі 8, а при діленні на 32 дає в остачі 21. Знайти остачу від 

ділення  n на 2016. 

 

Достатній рівень 

31. Розв’язати рівняння в цілих числах: 164783  yx . 

32. Розв’язати рівняння в цілих числах: 13 45 23x y  . 

33. Розв’язати рівняння в цілих числах: 7 210 41x y  . 

34. Розв’язати рівняння в цілих числах: 17 21 2014x y  . 

35. Розв’язати рівняння в цілих числах: 19 61 2015x y  . 

36. На 50000 грн було придбано 19 телефонів. Визначити скільки яких 

телефонів було придбано, якщо відомо, один Iphone коштує 

7800грн, HTC коштує 4200, а Nokia – 500 грн.     (2,7,10) 

37.  Олівець коштує 1 грн, зошит – 4 грн, а ручка – 13 грн. В канцелярському 

магазині на 60 грн було придбано 27 предметів. Визначити скільки зошитів 

було придбано.    (22, 3, 2) 

38.  Учень може підтягнутися 6 разів, учениця 2 рази, вчитель фізкультури – 15 

разів. Відомо, що команда з 37 людей підтягнулися разом 310 разів. Скільки 

в команді було вчителів фізкультури? 

39. Чи існують такі натуральні числа n  та m  такі, що   2015 mnnm ? 

40. Знайти всі пари цілих чисел, сума яких дорівнює їхньому добутку. 

41. Розв’язати в натуральних числах рівняння: 08 nmmn . 

42. Розв’язати в натуральних числах рівняння: yxyx 4822  . 

43. Розв’язати в натуральних числах рівняння: 02922 2  yxxyx . 

44. Розв’язати в натуральних числах рівняння: 064 222  yyxyxx . 

45. Розв’язати в цілих числах рівняння: 22 2014 yx  . 

46. Знайти всі натуральні числа nтакі, що: 4911 24  nn  - просте число. 

47. Знайти всі пари простих чисел таких, що: 22 175 yxx  . 

48. Знайти всі пари простих чисел таких, що: 22 13517 yxx  . 

49. При якому натуральному a  дріб  
54

37





a

a
  можна скоротити? 

50. При якому натуральному n  дріб  
112

230





n

n
  можна скоротити? 

51. Довести, що дріб 
13

2
24

3





aa

aa
 нескоротний при будь-якому натуральному a . 

52. Знайти остачу від ділення числа 
   102 101010 10...1010   на 7. 

53. Знайти остачу від  ділення 
9002014 на 29. 

54. Знайти остачу від  ділення 
10002015 на 17. 

55. Знайти остачу від  ділення 30! на 93. 

56. Знайти остачу від  ділення 60!на 118. 

57. Довести, що число 
22225555 55552222   ділиться на 7. 
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58. Довести, що число 17120   ділиться на 143. 

59. Довести, що число 30239 23930   – складене. 

60. Довести, що число 
1092257 1092  – складене. 

 

Високий рівень 

61. Знайти найменше натуральне число, яке ділиться на 11 без остачі і має суму 

цифр 27.  

62. Доведіть, що якщо 2 25a ab b   ділиться на 4, тоді й 2 2a b  ділиться на 4. 

63. Довести, якщо при цілих значеннях m  та n  вираз nm 32   ділиться на 17, 

тоді і nm 59   також ділиться на 17. 

64. Довести, якщо для цілих чисел pnm ,,  виконується рівність 222 pnm  , 

тоді хоча б одне з них ділиться на 3. 

65. Знайти прості числа p  та q такі, що 3q , qp 57   і qp 5  попарно різні 

прості числа.   

66. Довести, що число       12961210961  nnnnnn  є повним 

квадратом деякого цілого числа при будь-якому цілому n . 

67. Довести, що добуток чотирьох послідовних натуральних чисел в сумі з  

одиницею є повним квадратом деякого цілого числа. 

68. Нехай pnm ,,  - цілі числа такі, що 0873  pnm  і число pn 4  ділиться 

на 5 без остачі. Довести, що число pnm 7322   ділиться на 25 без остачі. 

69. Нехай nm, - натуральні числа такі, що число 22 nm  ділиться на 21 без 

остачі. Довести, що це число ділиться і на 441. 

70.  Нехай pnm ,, - натуральні числа такі, що число pnm  ділиться на 6 без 

остачі. Довести, що і 333 pnm   ділиться на 6. 

71. Довести, що при будь-якому цілому nвираз  6060 nmnm  ділиться на 

56786730. 

72. Довести, що при жодних цілих n  та m  вираз 
542345 12453 nmnnmnmm   не може дорівнювати  33. 

73. Довести, що сума 
kkkk n ...321 , де n - довільне ціле число, а k - 

непарне, ділиться на n ...321  без остачі. 

74. Довести, що число 26460 є цілим дільником числа 
888 101521088727195  . 

75. Нехай  S A -сума цифр числа A . Знайти    44444444S S S . 

76. У числа 
201419  обчислюють суму його цифр, після цього у одержаного числа 

обчислюють суму цифр и так доки не залишиться однозначне число. Яке 

число залишиться? 

77. Розв’язати рівняння в цілих числах: 2 2 23 4 2014x y z   . 

78. Розв’язати рівняння в натуральних числах:    9 1 4 1ab b ac   . 

79. Чи може добуток суми цифр кількох послідовних натуральних чисел 

дорівнювати 
2014700 ? 

80. Довести, що кожне ціле число можна представити як суму кубів кількох 

різних  цілих чисел.  
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81. Чи може квадрат натурального числа закінчуватися цифрами 123456789 або 

987654321? 

82. Знайти всі пари натуральних чисел n  та m  таких , що якщо до десяткового 

запису числа n  справа дописати число  m , то одержимо число, яке на 32 

більше за добуток nm . 

83. Знайти найбільшу степінь двійки, на яку ділиться число 12 8 4 1n n n    при 

будь-якому непарному значенні n . 


