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Олимпиадын шагнал

1

Математик

2-4 курс 1-р байр 1 оюутан 90000 төгрөг

2-4 курс 2-р байр 2 оюутан 70000 төгрөг

2-4 курс 3-р байр 2 оюутан 50000 төгрөг

1 курс 1-р байр 1 оюутан 90000 төгрөг

1 курс 2-р байр 2 оюутан 70000 төгрөг

1 курс 3-р байр 2 оюутан 50000 төгрөг

2
Багш 

математикийн 
боловсрол

2-4 курс 1-р байр 1 оюутан 90000 төгрөг

2-4 курс 2-р байр 2 оюутан 70000 төгрөг

2-4 курс 3-р байр 2 оюутан 50000 төгрөг

1 курс 1-р байр 1 оюутан 90000 төгрөг

1 курс 2-р байр 2 оюутан 70000 төгрөг

1 курс 3-р байр 2 оюутан 50000 төгрөг



МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ МАТЕМАТИКИЙН XXIX ОЛИМПИАД 
“БАГШ, МАТЕМАТИК БОЛОВСРОЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 

I ТҮВШИН (I КУРС) –Д ДЭВШИГДСЭН БОДЛОГУУД (2021 он) 
 
БОДЛОГО 1 (БМБ I.1) 

𝐴 = 1 −1
4 5 ;  𝑃 = 1 0

−2 −1   ба  𝐵 = 𝑃!!𝐴𝑃 бол 𝐴! (𝑛𝜖ℕ) -ийг ол.    

 
БОДЛОГО 2. (БМБ I.2) 
Гурвалжны биссектрисийн дунджийг буусан талынх нь дундажтай холбосон гурван 
хэрчим нэг цэгт огтлолцоно гэж батал. 
 
БОДЛОГО 3. (БМБ I.3) 
Хавтгай дээр ялгаатай 2021 цэг өгөв. Тус хавтгайг хэсэг бүрт өгсөн нэг цэг оршин байхаар 
2021 конгруент хэсэгт хувааж болохыг батал. 
 
БОДЛОГО 4. (БМБ I.4) 
𝑥,𝑦,𝑢, 𝑣 бодит тоонуудын хувьд  𝑥! + 𝑦! = 1; (𝑢 − 4)! + (𝑣 − 3)! = 1  нөхцлүүд биелдэг 
бол 𝑥𝑢 + 𝑦𝑣  илэрхийллийн хамгийн их ба хамгийн бага утгыг ол.  
 
БОДЛОГО 5. (БМБ I.5) 
0;1] ] = x ∈ R 0 < x ≤1{ } 	олонлогийг 0;1[ ] = x ∈ R 0 ≤ x ≤1{ } олонлогт буулгасан биектив 

буулгалтын жишээ өгнө үү. 
 
БОДЛОГО 6. (БМБ I.6) 
Зөв 𝐴𝐵𝐶 гурвалжны байрлах хавтгайд 𝑂 цэг сонгож авъя. 𝑂-г дайрсан 𝑙 шулууны хувьд 
𝑙!, 𝑙! , 𝑙!-гээр харгалзан 𝐴,𝐵,𝐶 оройнуудаас 𝑙 хүртэлх зайг тэмдэглэе. Ямар 𝑂 цэгийн хувьд 
𝑓 𝑙 = 𝑙! + 𝑙! + 𝑙!  нийлбэрийн хамгийн их утга хамгийн бага байх вэ? 
 
БОДЛОГО 7. (БМБ I.7) 
Нэгэн багийн айл бүрийн таван хошуу малын тоо яг 2021 гэнэ. Бэлчээрээс шалтгаалан 
багийн дарга дараах шийдвэр гаргажээ. Үүнд: Айл бүрийн хувьд 

-  адуу 1-ээс багагүй, 10-аас ихгүй, 
- тэмээ 3-аас багагүй 9-өөс ихгүй, 
- үхэр 2-оос багагүй, 
- хонь, ямааны тоонд хязгаар тавихгүй (тухайлбал, хоньгүй ч байж болно) 
- айл бүрийн малын бүтэц нь ялгаатай байна. Өөрөөр хэлбэл, таван төрлийн мал 
бүрийн тоо нь бүгд тэнцүү биш байна 

гэжээ. Тэгвэл энэ багт хамгийн олондоо хэдэн айл байх боломжтой вэ? 
 



 
БОДЛОГО 8. (БМБ I.8) 

 
 
БОДЛОГО 9. (БМБ I.9) 
Ангийн 7 сурагчаас зарим нь аялалд явжээ. Оргил, Болор хоёрын ядаж нэг нь аялалд 
явсан. Сараа, Амар хоёрын аль нэг нь явсан. Хэрэв Дорж явбал Сараа бас явдаг. Амар 
явбал Оргил явдаг, Амар явахгүй бол Оргил мөн явдаггүй байв. Мөн Болор явбал Дорж, 
Оргил нар бас явдаг. Энхээ яваагүй эсвэл Нараа яваагүй үед Болор явдаг байв. Тэгвэл 
аялалд хэн явж хэн яваагүйг тогтоох боломжтой юу? Боломжтой бол олно уу. 
 
БОДЛОГО 10. (БМБ I.10) 
Өгөгдсөн 100 ширхэг натурал тооноос аль ч дөрвийг нь авахад эдгээр дотор нэг нь 
нөгөөгөө хуваадаггүй хоёр тоо олддог байг. Тэгвэл өгөгдсөн тоонуудаас аль ч хоёр нь нэг 
нь нөгөөгөө хуваадаггүй байхаар 34 ширхэг тоог сонгон авч болно гэж батал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНГОЛЫН ОЮУТНЫ МАТЕМАТИКИЙН XXIX ОЛИМПИАД 
“БАГШ МАТЕМАТИК БОЛОВСРОЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 

II ТҮВШИН (II - IV КУРС) –Д ДЭВШИГДСЭН БОДЛОГУУД (2021 он) 
 
БОДЛОГО 1 (БМБ II.1) 

(xi + x j )
1≤i< j≤n
∏ 	олон гишүүнтийн сондгой коэффициентийн тоог ол. 

 
БОДЛОГО 2. (БМБ II.2) 
G 	бүлгийн эрэмбэ 57 бол 3 эрэмбийн элемент хэд байж болох вэ? 
 
БОДЛОГО 3. (БМБ II.3) 
Дараах дифференциал тэгшитгэлийг орлуулгын тусламжтайгаар бод. 

dy
dx

= 2 y + 4
x

 

 
БОДЛОГО 4. (БМБ II.4) 
Номын сан 33 номтой, 2021 уншигчтай гэнэ. Тайлан гаргахад уншигч бүр ядаж нэг ном 
уншсан, ном бүр ядаж нэг удаа уншигдсан, аль ч номыг уншсан уншигчид нийтээрээ өөр 
ном уншаагүй, аль ч хүний уншсан бүx номыг өөр хүн уншаагүй нь тогтоогдов. Хамгийн 
ихдээ хэдэн ном яг нэг удаа уншигдсан байж болох вэ? 
 
БОДЛОГО 5. (БМБ II.5) 
А тоглогч 3 зоостой, Б тоглогч 5 зоостой байв. Тэд хоорондоо шатар тоглож хожигдсон нь 

хожсондоо 1 зоос өгнө. А тоглогчийн хожих магадлал нь 2
3

  болно. Хэрэв тоглолт бүрт 

ялагч байх ба хэн нэг нь зоосгүй болох хүртэл тоглоно. Тэгвэл А тоглогчийн хожих 
магадлал хэд вэ?  
 
БОДЛОГО 6. (БМБ II.6) 

	
 
БОДЛОГО 7. (БМБ II.7) 



a0 = 2, b0 = 3, c0 =1 	ба an+1 = an + bn −3cn,   bn+1 = 2an − 4bn + 6cn,   cn+1 = an − bn + 5cn 	байх 
реккурент дарааллыг бод. 
 
БОДЛОГО 8. (БМБ II.8) 
P 	нь p 	периметр бүхий олон өнцөгт байг. a(ϕ ) 	нь координатын эхийг дайрсан OX 	
тэнхлэгтэй ϕ 	өнцөг үүсгэх шулуун ба lP (ϕ ) 	нь P -н a(ϕ ) 	шулуун дээрх ортогональ 
проекцийн урт бол 

p = 1
2

lP (ϕ )dϕ
0

π

∫  

гэж батал. 
 
БОДЛОГО 9. (БМБ II.9) 
f (x) = x5 + x  ба g(x) = x5 + x2  байг. Тэгвэл f (y) = f (z)  ба g(y) = g(z), y ≠ z  байх бүх хос 
(y, z)  комплекс тоог ол. 
 
БОДЛОГО 10. (БМБ II.10) 

 



MOMO-2021-MАТЕМАТИК АНГИЛАЛ I

Б1. Аливаа бодит a > 1 ба b ≥ 1 тоонуудын хувьд

lim
x→∞

∫ x

0
(1 + ta)−bdt

хязгаар бодит тоо байхыг батал.

Б2. Тэг биш ялгавартай b1, b2, b3, . . . арифметик прогресс өгөгдөв. Тэгвэл 1 ≤ i,j ≤ n бүрийн
хувьд aij = bi+j байх A = (aij ) матрицын рангийг ол.

Б3. Огторгуйгаас хавтгай руу буулгасан

π : R3→ R2, π(x1,x2,x3) = (x1,x2)

проекц буулгалтаар R3 ⊇ P гүдгэр олон талстын дүр π(P ) дүрс гүдгэр олон өнцөгт байхыг харуул.

Б4. Дараах систем тэгшитгэлийн бүх бодит тоон шийдийг ол.
2x2 +4x4 = x5x1
x1 +3x3 = x5x2
3x2 + x4 = x5x3
4x1 +2x3 = x5x4

Б5. Бодит тоон {xn}n≥1 дарааллын гишүүд xn+m ≤ xn + xm (n,m ≥ 1) нөхцөлийг биелүүлдэг бол
lim
x→∞

xn
n хязгаар оршин байх бөгөөд inf

n≥1
xn
n инфимумтэй тэнцүү гэдгийг харуул.

Б6. 2× 2 хэмжээтэй бодит тоон A ба B матрицуудын хувьд

| tr(A)| , | tr(B)| ба A3 = B3

нөхцөлүүд биелдэг бол AB = BA гэдгийг батал.

Б7. a > 1 өгөгдсөн бодит тоо байг. Тэгвэл

lim
x→∞

∫ x

0
(1 + ta)−bdt = 1

байх бүх бодит b ≥ 1 тоог ол.

Б 8. n ≥ 1, d ≥ 0 бүхэл тоонууд ба Rn ⊃ E дэд олонлог Cn
n+d тооноос бага элементтэй байг.

Тэгвэл d-ээс ихгүй зэргийн E олонлогийн аль ч элемент дээр тэг утга авах P ∈ R[x1, . . . ,xn] тэгээс
ялгаатай олон гишүүнт оршин байхыг батал.

Б9. [0,1] муж дээр тасралтгүй f функц өгөгдөв. x ∈ [0,1] бүрийн хувьд

lim
n→∞

n∑
k=0

(−1)kf
(k
n

)
Ck
n xk(1− x)n−k = 0

гэж батал.

Б10. n ≥ 1 бүхэл тоо ба p анхны тоо байг. Z/pZ дээрх n × n хэмжээтэй тодорхойлогч нь тэгээс
ялгаатай байх матрицуудын олонлог

GLn(Z/pZ) =
{
A = (aij )1≤i,j≤n : aij ∈ Z/pZ ба det(A) , 0

}
хэдэн элементтэй вэ?



MOMO-2021-MАТЕМАТИК АНГИЛАЛ (II-IV)

Б1. Эерэг бүхэл тоон олонлог дээр тодорхойлогдсон ω(n) буулгалтыг дараах дүрмээр тодорхойлъё:

ω(n) =

0, хэрэв n = 1

k, хэрэв n = pα1
1 · · ·p

αk

k

Тэгвэл
∑
n≤x

2ω(n) = x
∑
d≤x

|µ(d)|
d +O(x) байхыг харуул. Энд µ(n) нь Мёбиусын функц.

Б2. Квадрат нь −1 байх комплекс тоог бэхэлж i-ээр тэмдэглэе. Дурын a+ bi ∈ Z[i] хувьд

Z[i] ≥ ⟨a+ bi⟩ = { (a+ bi)z : z ∈ Z[i] }

дэд бүлгийн индексийг ол.

Б3. Гиперболлог геометрт гурвалжны гурван өндөр нэг цэгт огтлолцоно гэж батал.

Б4. Хэрэв x,y,z бодит тоонуудын хувьд
y + z = 1

x+ yz = 2

x2 + y2z+ z2y = 3

байдаг бол x5 + y3z+ z3y + y2z2 = 7x гэж батал.

Б5. Тогтмол a өргөнтэй муруйн урт πa-тай тэнцүү гэж батал.

Б6. Монголын уламжлалт xуруудах тоглоомын математик загварыг боловсруулж оптимал стратегийг
ол.

Б7. N ∋ n, k хувьд
n−1∑
r=0

e
kπir2

n нийлбэрийг S(n,k), комплекс z тооны хосмогийг z гэж тэмдэглэе.

1. Хэрэв kn үржвэр тэгш тоо бол S(n,k) =

√
n
k

(1+ i
√
2

)
S(k,n) гэж батал.

2. Натурал тоо n бүрийн хувьд S(n,2) = 1
2
√
n(1 + i)(1 + e−

πin
2 ) гэж батал.

Б8. Z[i]/⟨a+ bi⟩ фактор бүлгийг цикл бүлгүүдийн шулуун үржвэрт задал.

Б9. n элементтэй G = {g1, g2, . . . , gn} бүлэгт дараах дүрмээр n× n хэмжээтэй AG = (aij ) матриц
харгалзуулъя. Үүнд:

aij =

1, хэрэв gig
−1
j , gjg

−1
i

0, бусад тохиолдолд

1. G = S3 бүлэгт харгалзах AS3 матрицын тодорхойлогчийг ол.

2. AG матрицын тодорхойлогч тэгш тоо гэдгийг батал.

Б 10 (Чоно-туулай загварын бодлого). Биологийн хоёр популяц жишээлбэл, ойд туулай чоно
оролцсон загвар авч үзье. Хугацааны ∀t эгшин дэх туулай ба чонын тоо толгойг харгалзан r(t)
ба w(t)-ээр тэмдэглэе.
Хэрэв дан туулайнууд байвал тоо толгой нь Мальтусын загварын дагуу экспоненциалаар өснө:

dr
dt = ar, энд a > 0 нь туулайн өсөлт-хорогдлын коэффициент.

Дан чононууд байвал (идэх туулай байхгүй учир) тоо толгой нь экспоненциалаар хорогдоно:
dw
dt = −bw, энд b > 0 нь чонын өсөлт-хорогдлын коэффициент.



Харин хамт байвал чоно туулайг идэх тул чоно олширч, туулай цөөрнө.
w ширхэг чоно r ширхэг туулайтай таарч барьж идэх нийт боломж rw байна. Энд зарим нь

тааралдахгүй, зарим нь таарсан ч барьж чадахгүй тохиолдлыг тооцно.
Иймээс туулайн тоо толгой цөөрөх нь rw-тэй пропорционал гэж үзэж болно. Мөн чоно олшрох

нь ч rw-тэй пропорционал байна. Эндээс чоно-туулайн загварынdr
dt = ar − crw
dw
dt = −bw+ drw

тэгшитгэл гарна. Энд a, b, c, d нь эерэг тогтмолууд.
Коэффициентуудыг a = 0.2, b = 0.1, c = 0.002, d = 0.001 ба анхны тоо толгойг r(0) = 100, w(0) =
25 гэж аваад уг системийн шийдийн муруйг байгуулбал график нь доорх зурагт үзүүлсний дагуу
гарна.

Хугацааны T = 0..200 хоногийн турш дахь чоно (улаан) ба туулайн (цэнхэр) тоо толгойн өсөлт-хорогдлын график

а. Чоно-туулайн загварын шийдийг (далд хэлбэрээр) гарга.

б. Зураг 1-д үзүүлсэн чоно ба туулайн тоо толгойн өсөлт-хорогдлыг тайлбарла.

в. Чоно-туулайн загварын дурын шийдийн муруй нь R2 хавтгайн нэг квадратаас нөгөө квадратад
шилжин ордоггүй болохыг харуул.

г. Мальтусын экспоненциаль өсөлтийн загварын гаргалгааг хий.



ЗӨВЛӨМЖ

MАТЕМАТИК АНГИЛАЛ (I)

Б3: Гүдгэр олон талст нь төгсгөлөг тооны хагас хавтгайн огтлолцол юм /Минковский-Вейль
теорем/. Тодруулбал, P гүдгэр олон талст гэдэг нь

a11x1 + a12x2 + a13x3 ≤ b1
a21x1 + a22x2 + a23x3 ≤ b2

· · ·
am1x1 + am2x2 + am3x3 ≤ bm

гэсэн тэнцэл бишийн системийн шийдүүдийн олонлог болно гэсэн үг.

Б6: Гамильтон-Кэлигийн теоремыг ашигла.

Б8: R[x1, . . . ,xn] огторгуй дахь d-ээс ихгүй зэргийн олон гишүүнтүүдийн олонлог вектор огторгуй
болох уу.

Б9: Дараах тэгшитгэлүүдийг батлаад ашигла. Үүнд:

n∑
k=0

Ck
nx

k(1− x)n−k = 1,

n∑
k=0

Ck
n

(k
n
− x

)2
xk(1− x)n−k = x(1− x)

n
.



ЗӨВЛӨМЖ

MАТЕМАТИК АНГИЛАЛ (II-IV)

ЗӨВЛӨМЖ

Б2: Нэмэх үйлдлээр Z[i] = {a + bi | a,b ∈ Z} олонлог абелийн бүлэг, дурын a + bi ∈ Z[i] хувьд
⟨a+ bi⟩ = { (a+ bi)z : z ∈ Z[i] } дэд бүлэг болно.
Пикийн теорем (Pick’s theorem https : //en.wikipedia.org/wiki/P ick%27s_theorem)

Б4: I = ⟨y + z − 1,x+ yz − 2,x2 + y2z+ z2y − 3⟩ идеалын Гробнерийн суурийг (Gröbner basis) ол.

Б5: γ нь гүдгэр, битүү гөлгөр муруй байг. Q ∈ γ цэгийг дайруулж түүнд a шүргэгч шулуун
татъя. γ муруй гүдгэр ба битүү гэдгээс цор ганц a шулуунтай параллель түүнтэй давхцаагүй γ-г
шүргэсэн ā олдоно. γ муруй бүхлээрээ эдгээр шулуунуудын хооронд орших ба a ба ā шулуунуудын
хоорондох зайг a шулууны чиглэл дэх муруйн өргөн гэдэг. Гөлгөр, гүдгэр, битүү γ муруйн өргөн
a шулууны чиглэлээс хамаарахгүй тогтмол бол тогтмол өргөнтэй муруй гэнэ.

Б6: Елена Сергеевна Вентцель, ”Тоглоомын Онолын Анхан Шатны Мэдэгдэхүүн.” 1971 он, Орч:
Л.Шагдар номтой танилцах.

Б7: Дараах функц дээр Кошийн (Cauchy’s residue) теоремыг бичиж үз. Үүнд

f (z) =
e
πikz2

n

e2πiz − 1
.

Б8: Хэрэв (a,b) = 1 бол уг фактор бүлэг цикл бүлэг болно.

Б10: Мальтусын өсөлтийн болон чоно-туулайн загварын талаар интернетээс Google хайлтын
системийг ашиглан харгалзан ”exponential growth model” ба ”predator-prey model” гэсэн түлхүүр үгүүдээр
хайж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж болно. Мөн ердийн дифференциалт тэгшитгэлийн ном, сурах
бичгээс харж болно. Жишээ нь

1. Polking, Boggess, Arnold Differential equations with boundary value problems, 2nd edition, 2006, Pearson
Education, Inc., pp. 517–519.

2. А.Галтбаяр, Т.Жанлав, Л.Өвгөн, Р.Ринчинбазар Ердийн дифференциал тэгшитгэл: Математикийн
бодлогын хураамжийн цуврал, Дахин хэвлэлт 2, Монгол Адмон 2007, хуудас 24–31


