
А: 13 г. Б: 15 г. В: 17 г. Г: 19 г. Д: 21 г.

А: 3 Б: 4 В: 6 Г: 7 Д: 11

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 14

А: 1 м 49 см Б: 1 м 74 см В: 1 м 95 см Г: 1 м 99 см Д: 2 м 09 см

Хвалько вимостив стежку з камінців до своєї хатинки (дивись 
малюнок). Він підібрав камінці так, що кожен наступний на 
1 грам легший, ніж попередній. Вага найважчого камінця 
26 грамів. Скільки важить найлегший камінець?

Яку найбільшу кількість разів Мудрагелик зможе 
скласти число 2015, використовуючи цифри з 
намальованого поруч кола тільки по одному разу?
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Всеукраїнський етапВ й аеисауВ

Зріст Михайлика 1 м 60 см. Він стоїть на землі і ставить на голову склянку висотою 14 см, до 
країв наповнену водою. Вода не виливається. На якій висоті над землею є поверхня води 
у склянці?

Хитрун зашифрував букви слова «МІНУС»
числами, як показано на малюнку, а тоді
запропонував Ласунчику розгадати слово,
яке він задумав. Яке слово задумав Хитрун?

А: СІН Б: МІС В: НУМ Г: СІМ Д: МУС

96 – 88 =

28 : 2 + 2 =

2 • 9 =



А: 10 см Б: 12 см В: 14 см Г: 16 см Д: 18 см

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 18 Б: 20 В: 22 Г: 24 Д: 26

А: 4:00 Б: 6:00 В: 12:00 Г: 16:00 Д: 18:00

А: 27 Б: 18 В: 15 Г: 9 Д: 6

Красунчик має чотири рамки різних кольорів. Він хоче розмістити в них портрети 
своїх друзів Ласунчика, Сонька, Мудрагелика та власний. Скількома способами 
він може це зробити, якщо свій портрет він вирішив розмістити у жовтій рамці?

Мудрагелик зайшов у лабіринт і 
збирає по дорозі від входу до виходу 
числа, додаючи їх. Чому дорівнює 
найменша сума зібраних чисел?

19 дівчаток і 12 хлопчиків грають на шкільному подвір’ї. Яка найменша кількість 
дітей мала б приєднатися до них так, щоб усіх їх можна було розділити на 6 груп з 
однаковою кількістю дітей?

На фабриці іграшок кожен працівник виготовляє три іграшкові кенгуру за день. Скільки 
іграшкових кенгуру виготовляють на цій фабриці за три робочих дні три працівники?

Котра зараз година, якщо до кінця доби залишилася третина доби?

В одній коробочці лежить шоколадка, в іншій – торт, а ще в іншій – пачка соку. 
На всіх коробочках написано неправду. Що знаходиться у кожній коробочці (від 
першої до третьої)?

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламЗ 9 16 і б абмиоятюц6–янвЗ мии

Периметр трикутника з рівними сторонами дорівнює 9 см. Знайдіть периметр прямокутника, 
у якого ширина дорівнює стороні трикутника, а довжина на 1 см більша від ширини.

А: Торт, пакет соку, шоколадка Б: Шоколадка, пакет соку, торт
В: Пакет соку, торт, шоколадка Г: Пакет соку, шоколадка, торт Д: Торт,  шоко ладка, пакет соку

А: 256-ма Б: 24-ма В: 16-ма Г: 12-ма Д: 6-ма



А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 5 Б: 4 В: 3 Г: 2 Д: 1

А: 12 Б: 24 В: 32 Г: 42 Д: 48

+ + =40 грн

=37 грн

=35 грн
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На малюнку показано ціни різних

комбінацій масок: усміхненої
,

сумної та нейтральної .

Яка маска дорожча: усміхнена чи сумна і
на скільки гривень?

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма баламиЗавдання 17– 24 оцінюються п ятьма баламиьюно27яав илбмя

Числа 1, 2, 3, 4, 5 розставили в рядку і стовпчику із 
кенгурятами так, що сума чисел як в рядку, так і в стовпчику 
дорівнює 9. Яке число позначене знаком «?»?

Ласунчик та Хвалько збирали полуницю. Хвалько зібрав 21 ягоду, а Ласунчик
у три рази більше. Як хороші друзі, вони розділили всю зібрану полуницю
порівну. Скільки ягід отримав кожен із них?

Марина – рідна сестра Ірини. Тарас – брат Ірини. Михайло Панасович – дідусь 
Марини. Тата Ірини звуть Павлом. Яке ім’я та по батькові тата Марини?

Хвалько склав залізницю. По ній їздять 2 чорні поїзди та 
3 білі. Усі поїзди їздять з однаковою швидкістю. Через кожні 
2 хвилини повз будиночок проїжджає чорний поїзд. Білі 
поїзди розташовані на однаковій відстані один від одного. 
Через які проміжки часу повз будиночок проїжджає білий поїзд?

Мудрагелик мав три білі і три чорні шашки. Він розмістив їх в ряд, так як показано 
на малюнку. Треба переставити їх так, щоб спочатку були три чорні, а потім три білі 
шашки. Яку найменшу кількість перестановок йому потрібно зробити, якщо за один 
раз він може переставити лише дві шашки, розташовані поруч?

А: через 1 хв Б: через 1 хв 15 с В: через 1 хв 20 с Г: через 1 хв 45 с Д: через 1 хв 50 с

А: усміхнена
на 1 грн дорожча

Б: усміхнена
на 3 грн дешевша

В: усміхнена
на 5 грн дешевша

Г: усміхнена
на 3 грн дорожча

Д: усміхнена
на 5 грн дорожча

А: Павло
Тарасович

Б: Тарас 
Павлович

В: Павло 
Михайлович

Г: Михайло 
Павлович

Д: Тарас
Михайлович



А: 36 Б: 30 В: 24 Г: 18 Д: 12

А: 21 Б: 22 В: 23 Г: 24 Д: 25

А: 300 Б: 360 В: 400 Г: 460 Д: 600

А: А Б: Б В: В Г: Г Д: Д

Д

А: 900 м Б: 700 м В: 600 м Г: 500 м Д: 400 м

Батькові 33 роки. Його трьом синам 5, 6 і 10 років. Через скільки років вік трьох 
синів разом буде збігатися з віком їхнього батька?

Красунчик розділив шматок плитки 
шоколаду на 5 частин (дивись 
малюнок). Який з отриманих 
шматочків є найбільший?

Ласунчику та Соньку подарували однакові коробки цукерок. Ласунчик з’їв третину 
усіх цукерок і ще одну цукерку зі своєї коробки, а Сонько з’їв на одну цукерку менше, 
ніж половина всіх цукерок його коробки. З’ясувалося, що вони з’їли по однаковій 
кількості цукерок. Скільки цукерок було у кожній коробці?

Школярі садили в парку квіти. Третьокласники висаджували по 20 квіток у
ряд, а четвертокласники – по 24. З’ясувалося, що у третьокласників рядів
на 5 більше, ніж у четвертокласників. При цьому обидва класи посадили по
однаковій кількості квітів. Скільки усього квітів посадили учні третього класу?

На святковому ранку були присутні діти і матері, разом 41 особа. Кожна 
мама прийшла з однією дитиною. Скільки дітей було на ранку, якщо дітей, які 
прийшли зі своїми матерями, було на сім більше, ніж дітей, які прийшли без 
матерів?

А: Через 4 роки Б: Через 6 років В: Через 8 років Г: Через 10 років Д: Через 12 років

Довжина кожної із 9 доріжок у
парку дорівнює 100 м. Хитрун
хоче пройти з  пункту A в пункт B,
не проходячи по жодній доріжці
двічі. Чому дорівнює довжина
найдовшого шляху, яким може піти
Хитрун?
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