
А: 5 Б: 7 В: 9 Г: 2014 Д: 2015

А: 126534 Б: 346512 В: 435621 Г: 562134 Д: 436512
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Сонько подолав третину відстані від дому до художньої 

школи, рівно о 14:40. Якщо він йтиме далі  з такою ж 

самою швидкістю, то через 12 хв він буде у школі. Коли 

Cонько вийшов із дому?

У Красунчика була стрічка (див. мал. 1). Хитрун розрізав її на частинки (див. мал. 2). 

У якому порядку потрібно склеїти Красунчику ці частинки, щоби відновити стрічку?

Обчисліть суму цифр різниці 11111 – 9097.

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

же! Пам’ятай:же! Пам ятай:таеЛюбий дружЛюбий друждиЛ

кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;ооимождук ат* за к*

неправильну відповідь бали не знімаються;б яюілдплан* за н**

ред запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;ред запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;єдпв авнооае нвпдш* серсер*

ристуватись   калькулятором,   математичними   довідниками   чи  іншоттеряьиур нчмив * кор* ою    ю

ю  літературою  к а т е г о р и ч н о   з а б о р о н е н о ;і ббраюуею оедопоміжноюіжод

рмін виконання завдань – 75 хв.рмін виконання завдань 75 хв.внанвм* тертер*

Завдання 1 – 8 оцінюються трьома баламиЗавдання 1 8 оцінюються трьома баламиь ьюно–нда млбмЗЗ

5 грудня 2014 року5 грудня 2014 року12ядрг куо
Міжнародний математичний конкурс “КенгуруМіжнародний математичний конкурс КенгуруниатмйдаржМ рнурнММ

руд р удр у
””

Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьїкрсе п

До причалу на березі моря прикріплено металеву драбину, 

перший щабель якої торкається води. На драбині 10 щаблів, 

відстань між будь-якими двома сусідніми дорівнює  30  см. 

Коли починається приплив, рівень води щогодини 

піднімається на 10 см. Через який час, після початку 

припливу, вода досягне третього щабля драбини?
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А: через 2 год Б: через 3 год В: через 4 год Г: через 5 год Д: через 6 год

А: о 14:00 Б: о 14:30 В: о 14:32 Г: о 14:34 Д: о 14:36



А: 22 Б: 24 В: 25 Г: 27 Д: 28

А: 24 см2 Б: 30 см2 В: 40 см2 Г: 60 см2 Д: 80 см2

А: 48 Б: 49 В: 56 Г: 63 Д: 81

А: 1 см Б: 2 см В: 3 см Г: 4 см Д: 5 см

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7
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Скільки кубиків використав Хитрун для побудови вежі,

зображеної на малюнку?

Кенгурята сіли на гойдалки. Розмістіть кенгурят за зростанням їхньої ваги.

Сума цифр числа 2014 дорівнює 7. Скільки всього у цьому столітті років з такою

самою сумою цифр?

У правильній нерівності (див. мал.) відсутні дві

цифри. Чому дорівнює найбільший можливий

добуток цих двох цифр?

У сім’ї четверо дітей: Сергійко, Іринка, Андрійко та Галинка. Їм 5, 7, 9 і 11 років. 

Андрійко наймолодший, а Іринка молодша за Сергійка. Сумарний вік дівчаток 

ділиться на 3. Чому дорівнює сумарний вік хлопчиків?

У кімнаті Красунчика на стіні висить картина, площа якої 

120 см2. Чому дорівнює площа сірої частини?

На прямій розташовано п’ять точок  А, В, С, D, Е в зазначеному порядку. Визначте довжину 

відрізка ВС, якщо виконуються наступні умови: 

• довжина відрізка AE дорівнює 18 см, а відрізок AD на 2 см коротший, ніж AE;

• довжина відрізка CD дорівнює 5 см, а відрізок AB на 3 см довший, ніж CE.

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

А: К-Х-М-С-Л Б: М-К-Х-Л-С В: Х-К-С-М-Л Г: С-М-К-Х-Л Д: К-Х-С-М-Л

А: 12 років Б: 14 років В: 16 років Г: 18 років Д: 20 років



А: 4 Б: 198 В: 200 Г: 202 Д: 302

А: 63 Б: 67 В: 80 Г: 130 Д: 134

А: 8 см Б: 10 см В: 12 см Г: 14 см Д: 18 см

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 9

Мудрагелик за 6 кроків з числа 15 отримав число 200 (один крок – це додавання чи

віднімання від числа 2 або множення його на 2). Потім записав ланцюжок перетворень

і поміняв деякі числа на букви: . Чому дорівнює

значення виразу А + С?

У кожного марсіанина по 4 руки. Сто марсіанів вишикувались у ряд, і кожен взяв за
одну руку того, хто стоїть поруч із ним. Скільки рук у марсіанів залишилося вільними?

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма баламЗавдання 17 24 оцінюються п’ятьма баламтюц4–1нда ааатпс мимии

Хитрун склав квадрат розміром 5 см × 5 см з квадратика розміром 

1 см × 1 см та чотирьох рівних прямокутників. Знайдіть периметр 

прямокутника.

У Ласунчика в мішку є 9 молочних та 3 шоколадні цукерки. Скільки цукерок потрібно

витягнути навмання, щоби серед них була хоча б одна молочна?

Хитрун, Сонько та Ласунчик вирізають зірки. Кожне

кенгурятко вирізає вироби тільки одного кольору:

зеленого, синього або червоного. Відомо, що:

 • Ласунчик вирізав  найменшу кількість зірок; 

 • найбільше було червоних зірок; 

 • зірок синього кольору було менше, ніж зеленого;

 • Соньку не подобається зелений колір.

Зірки якого кольору вирізало кожне з кенгурят?

У Ласунчика є багато друзів, з якими він листується. Конверт від кожного з кенгурят 

зображено на малюнку.

Конверт від кого з кенгурят розкривається так, як це зображено на

малюнку поруч?

А: від Мудрагелика Б: від Сонька В: від Красунчика Г: від Веселуна Д: від Хитруна

А: Ласунчик – Б: Ласунчик – В: Ласунчик – Г: Ласунчик – Д: Ласунчик –

Хитрун  – Хитрун  – Хитрун  – Хитрун  – Хитрун  –

Сонько – Сонько – Сонько – Сонько – Сонько – 

Ласунчику



А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7

А: 35 Б: 37 В: 38 Г: 39 Д: 40

1 2 3 4 5

А: 17 Б: 20 В: 23 Г: 26 Д: 28

Кенгурята гуляли в парку і з’ясували, що коли вони усі захочуть сісти по одному

на лавку, то їм бракуватиме 5 лавок. А якщо сядуть по двоє на лавку, то дві лавки

будуть вільними. Скільки кенгурят гуляло у парку та скільки там було лавок?

У Мудрагелика є 50 монет по 25 коп., а у Сонька  30 монет по 50 коп. Кожного дня

вони віддають по одній своїй монеті у фонд допомоги звірятам. Через скільки днів у

Мудрагелика стане більше грошей, аніж у Сонька.?

Мама Кенгуру дозволяє Хитруну грати в «Angry Birds» тільки у понеділок, п’ятницю і по
непарних датах. Яку найбільшу кількість днів підряд Хитрун може грати в цю гру?

П’ять чисел записано у порядку зростання. Різниця між числами, що стоять поряд, 

дорівнює 3. Сума всіх п’яти чисел дорівнює 100. Чому дорівнює найбільше з цих чисел?

В кожному будинку, зображеному на малюнку, живе кенгурятко. Відомо що:

• Веселун живе між Хитруном та Красунчиком;

 • Сонько живе поруч із Хитруном;

 • номер будинка Ласунчика менший, ніж у Веселуна;

• Хитрун живе в будинку №3.уу

Хто з кенгурят проживає у будинку № 4?

У клітинках квадрата розміром 5×5 записано числа від 1 до 25

(див.  мал.). Скільки різних квадратиків розміром 2×2 можна

виділити на малюнку, так, щоби сума усіх чотирьох чисел у них

ділилася на 5?

Мудрагелик заповнює різними цілими додатніми числами вільні

клітинки  на мал. 2 так, щоб число, розміщене  у клітинці над двома

тими, з якими ця клітинка  з’єднана, дорівнювало половині суми

чисел, розміщених у клітинках під нею (мал. 1). Чому дорівнює

найбільше можливе число, яке Мудрагелик може записати у вільні

клітинки на мал. 2?

А: 8 кенгурят, 3 лавки Б: 10 кенгурят, 5 лавок В: 12 кенгурят, 7 лавок

Г: 14 кенгурят, 9 лавок Д: 16 кенгурят, 11 лавок

А: Ласунчик Б: Красунчик В: Хитрун Г: Сонько Д: Веселун
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А: через 7 днів Б: через 8 днів В: через 9 днів Г: через 10 днів Д: через 11 днів


