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Сонько кожного дня з’їдає 5 кг трави, а Хвалько – лише 3 кг. Скільки днів потрібно 
Хвальку, щоби з’їсти стільки ж трави, скільки з’їдає Сонько за 6 днів?

Яке кенгурятко зіскочило з дошки?

Яке із чисел, запропонованих у відповідях, треба підставити замість « » для
того, щоб виконувалася нерівність?

Будь уважним! Тобі під силу віднайти всі правильні відпБудь уважним! Тобі під силу віднайти всі правильні відпсі !нуву іьаітн овіді!оовііді!в
Часу обмаль, тож поспішай!   Бажаємо усь,му ож шосж спіху!п
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьїкрсе п

На аркуші в клітинку Олег намалював фігурку, зображену на
малюнку праворуч. Він почав із червоної точки і продовжив так:
2, 2 , 2 , 2 , 4 . Який із малюнків запропонованих у відповідях
він отримає за схемою 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 ,  якщо розпочне з
червоної точки?
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А:9 Б: 10 В: 11 Г:13 Д:16
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Мудрагелик має три різні кісточки доміно і хоче 
заповнити ними  вільні місця у схемі так, щоб 
виконувались усі нерівності для чисел, що позначають 
кількості крапок на половинках кісточок. Яке число 
стоятиме у клітинці  із «*»?

Катруся має 10 кубиків. Яку із запропонованих у відповідях фігур вона не зможе скласти?

На даху у ряд сиділи ворони: кілька ліворуч від комина і
кілька  праворуч від комина. Веселун почав рахувати ворон
зліва направо. Коли він дорахував до комина, три ворони
зліва перелетіли праворуч, та Веселун продовжував рахувати.
Загалом він нарахував 13 пташок. Скільки ворон сиділо на даху?

Із розмальованого аркуша Хитрун  вирізав 
частину (див.  малюнок). Яку із запро-
понованих у відповідях частин вирізав 
Хитрун?

На малюнку зображено чотири квадрати. Довжини сторін
двох із них вказані на малюнку. Чому дорівнює довжина
сторони найбільшого квадрата?

На якій із лінійок, зображених у відповідях, правильно розставлені числа на
поділках, якщо відстані між сусідніми поділками є однаковими?

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламиЗавдання 9 16 оцінюються чотирма баламиилбмистюц6– ндЗ



А: 3 Б:6 В:9 Г:18 Д:72

А: 31 Б:34 В: 35 Г: 36 Д:37

А: 02 Б: 10 В:12 Г:23 Д: 34

А: 160 грн Б:170 грн В: 180 грн Г:190 грн Д:200 грн

1 грудня 2013 року – неділя. Яку найбільшу суму можна отримати, додаючи
деяке число цього місяця до номеру цього дня у тижні, вважаючи, що
понеділок має номер 1, вівторок – 2, середа – 3, четвер – 4, п’ятниця – 5,
субота – 6, неділя – 7? 

У трьох правильних рівностях Мудрагелик
замінив однакові числа на однакові фігури так, як
це показано на малюнку справа. Чому дорівнює
число яке кенгурятко замінив  ? 

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма баламЗ 1724 і  ’ бтюц4–1нда ааатпс мии

Мудрагелик винайшов електромобіль, який працює на акумуляторних батареях. 
Без підзарядки він може рухатися 4 год., а на повну підзарядку він витрачає  30 хв. 
Скільки часу Мудрагелик добиратиметься із пункту Ав пунктВ, виїхавши з повністю 
зарядженими батареями, якщо без підзарядки він їхав би 20 год.?

Сонько записав на дошці найменше шестицифрове число, для запису якого він
використав п’ять різних цифр. Хитрун витер дві цифри, що стояли поряд. Яку комбінацію
з двох цифр, які стоять поряд і запропоновані у відповідях, він не міг витерти?

Мудрагелик, Сонько і Хвалько грають у гру. Переможець цієї гри отримує 3 очки, той,
хто займає друге місце – 1 очко, а той, хто займає третє місце – 0 очок. Після чотирьох
ігор Сонько отримав 4 очки, Хвалько – 3. У скількох іграх переміг Мудрагелик?

Картки з літерамиA, B, C,CD, E розкладені по колу. Картка з літероюE Впоряд зАіD, а картка
з E не лежить поряд з E D. Які картки лежать по обидві сторони від картки з літерою E?

А: A та С Б: В та С В: АтаВ Г:D таВ Д: АтаD

А: 21 год. Б:22 год. В: 22 год. 30 хв. Г:23 год. Д: 23 год. 30 хв.

А:у жодній Б:в одній В:в двох Г:у трьох Д:у чотирьох



А: 80 м2 Б:160 м2 В: 200 м2 Г:240 м2 Д:300 м2

А:18 Б: 19 В:27 Г: 28 Д: 29

А: 11 Б:12 В: 13 Г:14 Д:15

А: Б: В: Г: Д:

А: 40 Б:45 В:50 Г: 75 Д:80

Марко зафарбовує шестикутники одним із чотирьох кольорів (синім,
зеленим, червоним, жовтим) так, щоб шестикутники, які мають одну
спільну сторону, були різних кольорів (див. малюнок). Якими кольорами

не можуть бути розфарбовані шестикутники і ?

Вольєр для лева має площу 100 м2(його зображення сірого кольору). 
Знайдіть площу вольєра для кенгуру, користуючись зображенням 
вольєрів на малюнку праворуч.

Сонько вписав у вільні клітинки знаки «+» або «·» так, щоб після обчислення значення 
виразу отримати найбільше можливе число.

Яке число, із запропонованих у відповідях, він отримав?

Білосніжка вирішила роздати 30 яблук сімом гномам за таким правилом: першому, 
другому, третьому, четвертому, п’ятому, шостому, сьомому, шостому, п’ятому, …, першому, 
другому, третьому і т. д. Який гном отримає останнє 30-е яблуко?

Хвалько заповнює табличку числами, запропонованими 
праворуч, так, щоб у кожному стовпчику  та рядку сума чисел 
дорівнювала 150. Яке число буде у клітинці з «*»?

У ребусі різним буквам відповідають різні цифри, а однаковим – 
однакові. Чому дорівнює ?

У коробці є 7 різних кісточок доміно (див. малюнок).
Меж між ними не видно. Якої із запропонованих у 
відповідях кісточки немає в коробці?

А:жовтим і синім Б:жовтим і червонимВ: синім і синім

Г: червоним і синім Д:жовтим і жовтим

А: другий Б: третій В:четвертий Г:п’ятий Д: шостий
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