
 
Умови Міжнародного математичного конкурсу   

"Кенгуру – 2010" 
 

 

Рівень: “КАДЕТ” – для учнів 7 та 8 класів загальноосвітньої школи 
 

Любий друже! Пам’ятай: 
*  за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів; 
*  за неправильну відповідь бали не знімаються; 
*  серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний; 
*  користуватись   калькулятором,   математичними   довідниками   чи  іншою     

допоміжною  літературою  к а т е г о р и ч н о   з а б о р о н е н о ; 
*  термін виконання завдань – 75 хв. 
 

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді! 
Часу обмаль, тож поспішай!    
Бажаємо успіху! 
 

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами 
 
 

      

1.  Який із запропонованих виразів не дорівнює 2010? 
  

 А: ( )( )10 1 10 10 10ґ + ґ +  Б: 32 10 10ґ +  В: 210 10 5 4+ ґ ґ  

   Г: ( ) ( )1 10 10 10 10+ ґ ґ +      Д: ( )10 10 10 2 1ґ ґ ґ +  
              

2. Скільки осей симетрії має зображена справа фігура? 
 
 
 
 

А: 0        Б: 1       В: 2       Г: 4        Д: безліч 
 

 

      
      

3. Іграшкових кенгуру пакують для відправки до магазину в коробки у формі куба. 
Кожні вісім коробок щільно запаковують у великий картонний ящик, який також 
має форму куба. Скільки коробок з іграшками прилягають до дна великого 
ящика? 

 

  

 А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 8 
      
      

4. Петрик намалював на аркуші паперу в 
клітинку фігуру та позначив деякі її розміри. 
За допомогою якого виразу Петрик зможе 
обчислити периметр цієї фігури? 
 

А: 3 4a b+        Б: 3 8a b+       
В: 6 4a b+        Г: 6 6a b+         
Д: 6 8a b+   

 

      
      

5. Миколка дає друзям покататися на своєму велосипеді, але не просто так. За 
одну плитку шоколаду він дозволяє кататися 8 хвилин, а за дві цукерки – 3  
хвилини. Юрко дав Миколці дві плитки шоколаду і чотири цукерки. Скільки часу 
зможе кататися Юрко? 

 

  

 А: 22 хв. Б: 24 хв. В: 25 хв. Г: 28 хв. Д: 30 хв. 
      

      

6. Бабуся спекла торт для внуків, що мають приїхати до неї у гості на канікули. 
Але вона не знає точно, три, п’ять чи шість внуків у неї гостюватимуть. Для 
того, щоб кожний внук отримав однакову частину торта, бабуся, передбачаючи 
всі три випадки, повинна розрізати торт на 

 

  

 А: 12 частин Б: 15 частин   В: 18 частин Г: 24 частини Д: 30 частин 
      

 



 
      

7. Після заготівлі дров робітник підрахував, що з даної кількості колод отримали 
72 поліна, при цьому зроблено 53 розпили. Скільки колод було спочатку?  

  

 А: 17 Б: 18 В: 19 Г: 20 Д: 21 
      

      

8. Іринка малює квіти з п’ятьма однаковими 
пелюстками. Вона має лише два кольорові 
олівці – червоний і жовтий. Кожен пелюсток 
буде мати лише один колір із вказаних двох. 
Скільки різних квіток може намалювати 
Іринка? До речі, на малюнку зображена одна й 
та ж квітка. 

 

 

  

 А: 6 Б: 7 В: 8 Г:  9 Д:  10 
      

      

9. Найменше двоцифрове число серед запропонованих у відповідях, яке не 
можна представити у вигляді суми трьох різних одноцифрових чисел, 
дорівнює: 

 
  

 А: 10 Б: 15 В: 23 Г: 25 Д: 28 
      

      

10. Яку найменшу кількість прямих потрібно провести на площині, щоб розбити її 
рівно на п’ять частин?  

  

 А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: інша відповідь 
      

 

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами 
 

      

11. Василько вибрав сім послідовних натуральних чисел і підрахував суму трьох 
найменших з них. Виявилося, що ця сума дорівнює 33. Якою є сума трьох 
найбільших з вибраних чисел? 

 
  

 А: 37 Б: 39 В: 42 Г: 45 Д: 48 
      

      

12. Різниця між сумою перших ста парних натуральних чисел і перших ста 
непарних натуральних чисел дорівнює:  

  

 А: 0 Б: 50 В: 100 Г: 10100 Д: 15150 
      

      

13. Катрусі потрібно 18 хв, щоб з трьох коротких ланцюжків скласти один довгий. 
Для цього вона використовує додаткові кільця. Скільки часу потрібно дівчинці 
для того, щоб скласти ланцюжок з шести коротких? 

 
  

 А: 27 хв Б: 30 хв   В: 36 хв Г: 45 хв Д: 60 хв 
              

14. Яка величина кута, позначеного знаком 
запитання? 
 
 

А: 100                    Б: 200                      В: 300  
Г: 400                   Д: 500

 

 

 

      
      

15. Андрій обмотує мотузку навколо дерев’яної деталі. Як це 
виглядає на передній частині, ми бачимо, а як це 
виглядає на зворотній стороні?  

 
  

  

А:    Б: В:  

Г: Д:  
      

 



 
      

16. У коробці є 50 кубиків білого, синього і червоного кольорів. Білих кубиків в 
одинадцять разів більше, ніж синіх, а червоних менше, ніж білих, але більше, 
ніж синіх. На скільки червоних кубиків у коробці менше, ніж білих? 

 
  

 А: на 2 Б: на 11   В: на 19 Г: на 22 Д: на 30 
              

17. На малюнку справа зображено прямокутник ABCD і 
квадрат PQRS. Площа затіненої фігури дорівнює 
половині площі прямокутника ABCD. Тоді довжина 
відрізка PX дорівнює: 
 
А: 1                  Б: 1,5               В: 2              
Г: 2,5               Д: 4 
 

  

 

      
      

18. Якщо 1 2 3 4 5a b c d e- = + = - = + = - , то найбільшим серед чисел a, b, c, 
d, e буде число  

  

 А: a Б: b В: c Г: d Д: e 
      

      

19. Три вівторки в місяці випали на дні з парними числами. Яким днем тижня було 
21-е число цього місяця?  

  

 А: вівторок Б: середа В: п’ятниця Г: субота Д: неділя 
      

      

20. Скільки існує способів замінити зірочки знаками «+», «–» або «×» в рівності 
2 0 1 0 1* * * = , щоб вона стала правильною?  

  

 А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7 
      

 
Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами 

 
      

21. На малюнку зображено дев’ять областей, 
обмежених дугами кіл. У кожну область у 
певному порядку записано по одному числу від 1 
до 9 (кожне число по одному разу) так, що сума 
чисел всередині кожного кола дорівнює 11. Яке 
число записано в область, позначену знаком 
питання? 

 

 

  

 А: 5 Б: 6 В: 7 Г:  8 Д:  9 
      

      

22. Віталик додав числа днів і числа місяців дат народжень усіх своїх друзів і 
отримав 35. Дати народження його друзів різні. Яка найбільша можлива 
кількість друзів у Віталика? 

 
  

 А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: 12 
      

      

23. Довжини сторін трикутника в сантиметрах є цілими числами 13, х і у. Якщо 
105xy = , то периметр трикутника дорівнює:  

  

 А: 30 см Б: 35 см В: 39 см Г: 51 см Д: 69 см 
      

      

24. На кожній з вісімнадцяти карток записано або число 4, або число 5. Сума всіх 
записаних чисел ділиться на 17. На скількох картках записано число 4?  

  

 А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 9 
      

      

25. На дошці виписані натуральні числа від 1 до 10. Іванко витирає будь-які два з 
цих чисел, а замість них записує їх суму, зменшену на одиницю. Цю процедуру 
хлопець повторює, аж поки на дошці не залишиться тільки одне число. Яке? 

 
  

 А: менше за 11 Б: 11 В: 46 Г: більше за 46 Д: інша відповідь 
      

 



 
      

26. У місті Булі деякі  жителі – брехуни, і вони завжди брешуть, а всі решта завжди 
говорять правду. Одного разу в одній кімнаті знаходилось декілька  жителів 
цього міста, і троє з них сказали таке:    
1) Нас тут не більше трьох чоловік. Всі ми – брехуни.  
2) Нас тут не більше чотирьох чоловік. Не всі ми брехуни.  
3) Нас тут п’ятеро. Троє з нас брехуни.  
Визначте, скільки у кімнаті людей і скільки серед них брехунів. 

 

  

 А: 3 людей, 1 брехун Б: 4 людей, 1 брехун В: 4 людей, 2 брехуни 
    

 Г: 5 людей,  2 брехуни Д: 5 людей, 3 брехуни 
      

      

27. Кенгуру має велику кількість маленьких кубиків 1 × 1 × 1, кожний з яких 
пофарбовано у деякий колір. Кенгуру хоче з 27 таких кубиків скласти куб 
розмірами 3 × 3 × 3, причому два кубики, що дотикаються між собою  хоча б у 
одній точці, повинні бути різних кольорів. Яка найменша кількість кольорів буде 
використана? 

 

  

 А: 4 Б: 6 В: 8 Г: 9 Д: 12 
      
      

28.  На малюнку справа потрібно пройти від кола 
А до кола В, рухаючись вздовж стрілок вгору 
або вправо, як показано на малюнку поруч. 
Для кожного шляху обчислюється сума всіх 
чисел у колах, через які проходить шлях. 
Скільки різних сум можна отримати? 
 
 

А: 1        Б: 2        В: 3        Г: 4          Д: 6  

 

      
      

29. Паперову смужку тричі перегнули навпіл, а потім повністю розгорнули, 
отримавши на смужці сім згинів угору або вниз. Яке із запропонованих 
зображень смужки не можна отримати таким способом?  

 
  

 А:   
Б:   
В:   
Г:    
Д:   

      

      

30. На малюнку справа 07aР =  і відрізки ОА1, А1А2, 
А2А3, … є рівними за довжиною. Яку найбільшу 
кількість таких відрізків (включно з відрізком ОА1) 
можна побудувати на цьому малюнку? 
 
А: 10                  Б: 11               В: 12              
Г: 13                  Д: безліч 

 

 

  

 


