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Тварини в зоопарку живуть у чотирьох вольєрах, схема яких зображена на малюнку. 
Відомо, що вольєри лева і бобра не мають спільних меж (відрізків на схемі), а вольєр 
кенгуру не є трикутної форми. У якому вольєрі може жити  лев?

За посібник треба заплатити 1 гривню і ще третину його вартості. 
Яка вартість посібника?

Яке із запропонованих у відповідях чисел є найменшим?

Будь уважним! Тобі під силу віднайти всі правильні відподлудб!нуву днирвйт віді!і
Часу обмаль, тож поспішай!   Бажаємо успЧ б і й! Бтлбс уєайіп піху!іі !х

уже! Пам’ятай:амуЛюбий друйю
за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;і ’ б іьдтиожудуоз липд **
за неправильну відповідь бали не знімаються;за неправильну відповідь бали не знімаються;азадпу лаез ь *
серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильвдіінноаес ирией * ьний;н
користуватись   калькулятором,   математичними   довідниками   чмам,рль иуик икддмч * чи  и

допоміжною  літературою  к а т е г о р и ч н о   з а б о р о н е н о ;допоміжною літературою к а т е г о р и ч н о з а б о р о н е н о ;чр аюуенмо ннао іншою    діншою дю ш
термін виконання завдань – 75 хв.р д х–аановмт *

Завдання 1 – 8 оцінюються трьома баламияьо–янвЗ млбмЗ
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Ласунчик написав на аркушах неправильну рівність

4

А: Лише в А Б: Лише в B В: Лише в C Г: Лише в D Д: У вольєрах А або В

Хитрун зауважив, що, забравши два аркуші, які лежать поруч, можна
перетворити її на правильну рівність. Які аркуші потрібно для цього забрати?



А: На 10 Б: На 16 В: На 20 Г: На 24 Д: На 30

А: 20 мл Б: 30 мл В: 35 мл Г: 40 мл Д: 45 мл

А: 2 Б: 4 В: 6 Г: 8 Д: 16

А: 100 см Б: 110 см В: 120 см Г: 130 см Д: 140 см

А: 44 Б: 48 В: 52 Г: 56 Д: 60

А: Б: В: Г: Д:

У павука 4 пари ніг, а у козеняти – 2 пари ніг. На скільки
більше ніг у десяти павуків, аніж у п’ятнадцяти козенят?

Чому дорівнює периметр прямокутника, складеного з двох
рівних квадратів і трьох рівних прямокутників, зображених
на малюнку, якщо периметри кожного квадрата і кожного
прямокутника дорівнюють по 60 см?

На малюнку зображено пазл. Яка із запропоновиних у відповідях
фігурок знаходилась в центрі, якщо Хитрун витягнув її та
перевернув?

Скільки разів число 2·(2+2) міститься у числі (2+2)·(2+2)·(2+2) ?

Сьогодні п’ятниця, 4 грудня. Який день тижня буде через 100 днів?

Хитрун налив однакову кількість води у чотири однакові колби. Потім занурив у першу
шестикутник та зірочку, у другу – два такі самі шестикутники та таку саму зірочку, а у третю –
такий самий шестикутник та дві такі самі зірочки. Який рівень води у четвертій колбі, якщо у
першій, другій та третій – 60 мл, 70 мл та 80 мл відповідно?

Ласунчик склеїв каркас кубика, який зображений на малюнку 1, із 12-ти сірників. Скільки
сірників йому знадобиться, щоб склеїти фігуру, зображену на малюнку 2?

Мал. 1 Мал. 2

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламид ц р млмтчьюно19на и

А: Понеділок Б: Вівторок В: П’ятниця Г: Субота Д: Неділя



А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: 8 Б: 10 В: 12 Г: 14 Д: 18

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9
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А: Б: В: Г: Д:
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Красунчик розкладає фрукти трьох видів (яблука  (Я),
груші (Г) та сливи (С)) на однакових блюдцях, розміщених
у формі трикутника (дивись малюнок). На блюдцях, які
дотикаються, лежать фрукти різних видів. Який фрукт
Красунчик покладе в на блюдце із знаком  «?», якщо
відомо розташування лише одного яблука?

Сонько підкидав гральний кубик чотири рази і кожного разу записував число, що
випадало. Додавши всі ці числа, він отримав суму – 21. Яку найбільшу кількість
разів могло випадати число 3?

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма баламибьюно2нав млбмя 

Хвалько записує у кружечках і квадратиках числа, більші ніж 1. Числа, 
записані у квадратиках, дорівнюють добутку чисел, розміщених 
у кружечках на стороні трикутника, де вони знаходяться. Чому 
дорівнює число, яке записане у синьому квадратику?

Хвалько придумав свою систему числення, у якій = = 10, = 1. Зокрема,

число 151 він записує так: 151 = . Чому дорівнює у цій системі

числення + ?

На квадратній сітці розміром 5 см × 5 см 
Мудрагелик намалював синій квадрат розміром 
2 см × 2 см (дивись малюнок). Скільки можна 
намалювати червоних квадратів з вершинами 
у вузлах даної сітки, кожен з яких має із синім 
квадратом лише два спільних квадратики 
розміром 1 см × 1 см?

Сонько зірвав у 5 разів більше квіток, ніж Хитрун. Красунчик зірвав на 3 квітки менше, ніж
Ласунчик. Ласунчик – на 5 більше, ніж Сонько, а Мудрагелик – у 3 рази менше, ніж Красунчик.
Хто з кенгурят зірвав найбільше квіток, а хто найменше, якщо Мудрагелик зірвав 9 квіток?

А: Найбільше Красунчик, а найменше Мудрагелик; Г: Найбільше Хитрун, а найменше Ласунчик;
Б: Найбільше Ласунчик, а найменше Мудрагелик; Д: Найбільше Ласунчик, а найменше Хитрун.
В: Найбільше Мудрагелик, а найменше Хитрун;

А: Тільки Я Б: Тільки Г В: Тільки С Г: Г або С Д: Я або Г або С



А: 30 Б: 33 В: 36 Г: 39 Д: 45

А: 2 Б: 4 В: 6 Г: 8 Д: 16

А: 10 Б: 11 В: 12 Г: 14 Д: 16

А: 1 Б: 2 В: 4 Г: 6 Д: 8

А: 21 Б: 23 В: 24 Г: 40 Д: 41

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

На трьох сусідніх гранях кубика, що мають спільну вершину А, записані 
числа 8, 9 та 10. На протилежних до них – числа, які є дільниками 
відповідних чисел і не дорівнюють їм. Суми чисел на протилежних 
гранях є рівними.  Чому дорівнює сума чисел на усіх гранях кубика?

Два равлики рухаються назустріч один одному зі швидкістю 1 см/хв від країв
дерев’яної лінійки довжиною 180 см. Перший із них спочатку 12 хв повзе, а потім 6
хв спить, знову 12 хв повзе і 6 хв спить і т.д. Другий спочатку 6 хв повзе і 12 хв спить,
потім знову 6 хв повзе і 12 хв спить і т. д. Через скільки хвилин вони зустрінуться,
якщо на кінцях лінійки вони одночасно прокинулись?

Електронний годинник має три пари комірок , у яких фіксуються години

від 00 до 23, хвилини від 00 до 59 і секунди від 00 до 59. Скільки існує таких показів 
годинника, для яких сума усіх цифр дорівнює 37?

Скількома різними способами можна розмістити усі цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6 у порожні

комірки так, щоб виконувалася рівність ?

Хитрун упорядковує за зростанням усі можливі трицифрові числа, які можна
отримати, викреслюючи дві цифри із п’ятицифрового числа 17352. Наприклад,
/1735/2 → 735. Чому дорівнює різниця між п’ятим та третім числами із отриманого
Хитруном набору чисел?

Дано набір з чотирьох важків 1 г, 3 г, 9 г, 27 г і шалькові терези. На шальку  зі зважуваним
предметом можна класти важки. Деталь якої маси з перерахованих нижче не можна
зрівноважити за допомогою цих важків?

Сонько заповнює квадратні комірки числами 1,
2, 3, 4 так, щоб у кожному рядочку і у кожному
стовпці ці числа зустрічались по одному разу і
виконувалися зазначені нерівності між ними.
Чому дорівнює сума чисел, розміщених у зелених
квадратиках?

А: Через 90 хв Б: Через 120 хв В: Через 154 хв Г: Через 174 хв Д: Через 180 хв

А: 6 г Б: 17 г В: 22 г Г: 33 г Д: Можна зрівноважити всі перераховані
у відповідях А, Б, В, Г маси.
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