
А: (2 + 0) × 16 Б: 2 + (0 × 1) × 6 В: (2 + 0 + 1) × 6

Г: (2 + 0) × (1 + 6) Д: 2 + 0 + 1 + 6

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 9 Б: 8 В: 7 Г: 6 Д: 4

А: 5 Б: 7 В: 9 Г: 10 Д: 12
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А: 36 см Б: 38 см В: 40 см Г: 56 см Д: 58 см

А ЕC D B

Яку найменшу кількість яблук повинен мати Ласунчик, щоб після декількох 
розрізань отримати 2 цілих яблука, дві половинки яблука і чотири четвертинки 
яблука?

На відрізку AB  позначено точки  С, D, E, як це показано на малюнку, і  так, що 
AB = 1м, AE = 76 см, BC = 82 см і CD = 2 дм. Чому дорівнює довжина відрізка DE?

Скільки кубиків потрібно докласти у конструкцію,  
зображену  на малалюнку 1, щоб отримати конструкцію 
зображену на малюнку 2?

Значення якого  із запропонованих у відповідях виразів є найбільшим? 

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

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.

Завдання 1 – 8 оцінюються трьома балами
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А: 3435 Б: 5015 В: 5343 Г: 5353 Д: 2432

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 90 Б: 96 В: 102 Г: 108 Д: 120

А: 49 Б: 50 В: 51 Г: 52 Д: 53

А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 9
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Є чотири диски, які можна повертати. На дисках записано 
цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (дивись малюнок). Читаючи зверху 
за стрілкою, маємо 2424. Читаючи знизу за стрілкою, 
маємо 5151. Якщо диски повернути так, щоб зверху за 
стрілкою прочитати число 2016, то знизу за стрілкою 
теж отримаємо деяке число. Яке?

Хитрун намалював квадратики і розставив між ними знаки так, як це показано на 
малюнку  ? . Мудрагелик розмістив у квадратиках числа 
1, 2, 3, 4, 5, 6 так, щоб для кожної пари сусідніх чисел знак нерівності був поставлений 
правильно. Яке число, із запропонованих у відповідях, не може бути у квадратику зі 
знаком запитання?

Ласунчик заповнює два однакових ящики однаковими банками з-під варення. Скільки 
таких банок потрібно докласти у ящики (дивись малюнок), щоб їх заповнити?

Чому дорівнює  остання цифра добутку усіх непарних натуральних чисел 
від  1 до 17?

У саду гуляли  курка, качка і гусак. Їхні імена – Леле, Лоло  і Лулу. Яке твердження, із 
наведених у відповідях, є правильним, якщо відомо, що  Лоло товаришує з гусаком 
і Леле несе курячі яйця?

На складі стоять червоні коробки. У кожній червоній 
коробці є дві сині, а у кожній синій коробці – три жовті. 
Скільки на складі всього коробок усіх трьох кольорів, 
якщо жовтих 72 штуки?

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма балами

А: Лоло – курка Б: Лулу – качка В: Леле не курка Г: Лоло не качка Д: Лулу – гусак



А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9
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А: Б: В: Г: Д: 
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А: 4 Б: 6 В: 8 Г: 12 Д: 24

А: 700 Б: 711 В: 722 Г: 744 Д: 811

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 4 см Б: 5 см В: 6 см Г: 7 см Д: 8 см

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

?
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Скільки кульок потрібно покласти у чашу із 
знаком запитання, щоб врівноважити треті 
терези?

Електронний годинник показує час у двох парах комірок  (години 
від 00 до 23 та хвилини від 00 до 59). Скільки існує показів цього 
годинника, якщо використовувати лише  цифри 1 та  3?

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма балами

Два кенгурятка виготовляють два велосипеди за дві години. Скільки потрібно кенгурят, 
щоб виготовити 12 велосипедів за 4 години, якщо всі кенгурята мають однакову 
продуктивність праці і кожне кенгурятко виготовляє велосипед повністю?

Великий кубик склали з восьми гральних кубиків. Сума кількостей 
крапок на протилежних гранях грального кубика дорівнює 7. На 
гранях, якими маленькі кубики дотикаються, зображена однакова 
кількість крапок. Який вигляд має кубик, який витягнув Хитрун?

Скільки існує двоцифрових чисел , для яких різниця між 
числом  та числом   дорівнюватиме 9?

Сонько розділив прямокутник  розміром  2 см ×11 см  на два прямокутники так, як це 
показано на малюнку.

Периметр голубого прямокутника  у два рази менший, ніж периметр червоного . Чому 
дорівнює  довжина більшої сторони  червоного прямокутника?

Різниця двох чисел дорівнює 777. Якщо зменшуване зменшити на 44, а від’ємник 
збільшити на 11, то різниця буде дорівнювати:

А: Лоло – курка Б: Лулу – качка В: Леле не курка Г: Лоло не качка Д: Лулу – гусак



А: 15 грн Б: 16 грн В: 17 грн Г: 18 грн Д: 19 грн

А: 45 грн Б: 85 грн В: 170 грн Г: 190 грн Д: 200 грн

А: 16 Б: 17 В: 18 Г: 19 Д: 20

А: 30 Б: 34 В: 38 Г: 40 Д: 50

А: A Б: B В: C Г: D Д: E

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7
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Веселун у неділю провів свій вільний час у парку розваг на трьох ігрових майданчиках. 
На кожному ігровому майданчику за вхід він сплачував 1 грн, витрачав там половину 
грошей, які він мав після входу на цей майданчик, а при виході з цього  майданчика  
йому повертали 1 грн. Скільки грошей Веселун мав перед входом на перший 
майданчик, якщо після виходу з третього у нього залишилося 3 грн?

Проаналізувавши суму своїх заощаджень, Мудрагелик сказав: “Якщо я купив би чотири 
однакові сорочки, у мене ще залишилося б 20 грн, а на купівлю шести таких сорочок 
мені бракує 65 грн”. Скільки грошей мав Мудрагелик?

Мудрагелик записав по колу чотири числа. Потім замінив кожне на суму сусідніх з ним 
чисел і згодом провів цю заміну ще один раз. 

Веселун порахував суму чисел, отриманих після останньої заміни. Якому із 
запропонованих у відповідях чисел може дорівнювати ця сума?  

Хитрун  малював лише трикутники і квадрати, які не мають спільних вершин. Коли 
він закінчив роботу, Веселун нарахував 22 фігури з 83 вершинами. Скільки квадратів  
намалював Хитрун?

Мудрагелик хоче скласти магічний квадрат. Сума чисел в будь-якому 
напрямку (по горизонталі, по вертикалі і по обох діагоналях цього 
квадрата) дорівнює 15. Яке число потрібно вписати в жовтий квадрат? 

Про числа A, B, C, D, E відомо: A = B + 2; B + 2 = C + 4;  C + 4 = D – 5; 
D + 3 = E.  
Яке з чисел найменше?

Кенгурятко завжди говорить правду в четвер і п’ятницю і завжди говорить неправду 
щовівторка. В інші дні тижня воно говорить правду або неправду, без жодної 
закономірності. Коли сім днів поспіль кенгурятка запитували його ім’я, то перші шість 
відповідей  були такими: Веселун, Хитрун, Веселун, Хитрун, Мудрагелик, Хитрун. Яку 
відповідь дало кенгурятко  на сьомий день?

А: Хитрун Б: Веселун В: Мудрагелик Г: Сонько Д: Ласунчик


