
1 Яке найбільше значення виразу можна отримати, якщо розставити знаки +, – і • у деякому 
порядку між цифрами числа 2020? (Кожний знак використовується лише один раз).

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

2 Суми кількостей крапок на протилежних гранях правильного грального кубика є 
однаковими і дорівнюють 7. Який із зображених у відповідях кубик точно є неправильним?

А: Б: В: Г: Д: 

3 У сім’ї кенгуру є дві сестрички і братик. Їхні імена КЕН, ГУ і РУ. Їхня мама говорить: «Серед 
КЕН і ГУ тільки одна дівчинка. Серед КЕН і РУ тільки одна дівчинка. Хто з них хлопчик?»

А: КЕН Б: ГУ В: РУ Г: ГУ або РУ Д: неможливо визначити

4 Лісорубу потрібно 30 хвилин, щоб розпиляти колоду на 6 частин. Скільки хвилин йому 
потрібно, щоб розпиляти таку ж колоду на 9 частин?

А: 40 Б: 44 В: 45 Г: 48 Д: 54

5 Розглядаючи календар наступного року, Микола зауважив, що в одному місяці буде 
однакова кількість днів тижня. Який це місяць?

А: Січень Б: Лютий В: Квітень Г: Вересень Д: Грудень

6 Іграшковий поїзд проїжджає одне коло іграшковою залізницею за 1 хв 11 с. За який час він 
проїде шість кіл?

А: 6 хв 56 с Б: 7 хв 6 с В: 7 хв 16 с Г: 7 хв 26 с Д: 7 хв 36 с

7 Прямокутник, зображений на рисунку нижче,  перегнули навпіл по чорній лінії. Яке число 
не буде накрите сірим квадратиком?
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А: 1 Б: 3 В: 6 Г: 7 Д: 8

8 На лінійці Мудрагелика всі поділки розміщені на однаковій відстані одна від одної. Три 
поділки позначені стрілками. Що має бути записано на місці знака питання?

7 см 8 мм 12 см

?

А: 9 см 7 мм Б: 10 см 6 мм В: 10 см 8 мм Г: 11 см Д: 11 см 2 мм

9 Котик Том у понеділок спіймав двох мишок. Кожного наступного дня він ловив на дві 
мишки більше, ніж попереднього. Скільки мишок котик спіймав за тиждень?

А: 56 Б: 54 В: 40 Г: 35 Д: 14

10 Яку найменшу кількість прямих треба провести, щоб вони розділили трикутник, 
зображений на малюнку, на три трикутники й один чотирикутник?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

11 Сума віків групи кенгуру у зоопарку дорівнює 36 років. Через два роки сума їхніх віків 
дорівнюватиме 60 років. Скільки кенгуру є у зоопарку?

А: 10 Б: 12 В: 15 Г: 20 Д: 24

12 Ганна, Валя, Галя і Даринка грали між собою в шашки. Кожна з них зіграла 2 партії. Скільки 
всього партій вони зіграли?

А: 2 Б: 4 В: 6 Г: 8 Д: 10

13 Квадратна рамка для картини має ширину 9 мм. На скільки міліметрів її зовнішній 
периметр більший від внутрішнього?

А: 72 мм Б: 36 мм В: 27 мм Г: 18 мм Д: 9 мм

14 Грані куба пронумеровані числами 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Грані 1 і 6, 1 і 5, 1 і 2, 6 і 5, 6 і 4, 6 і 2 мають 
спільні ребра. Який номер грані, протилежної до грані 4?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 5 Д: неможливо визначити

15 У трьох їжачків разом є 2020 голок. У одного з них найменше голок. Якою може бути 
найменша кількість голок у двох інших їжачків?

А: 673 Б: 1346 В: 1347 Г: 1348 Д: 1350

16 На одній чаші важільних терезів лежать груша і гиря 50 г, на іншій – яблуко і гиря 20 г. Фрукти 
важать 250 г. Якою є вага яблука, якщо терези перебувають в положенні рівноваги?

А: 110 г Б: 125 г В: 140 г Г: 145 г Д: 200 г

17 На малюнку зображено паралелепіпед, складений з шести білих і шести чорних кубиків. 
Серед паралелепіпедів, зображених у відповідях, вкажіть такий самий.

А: Б: В: Г: Д: 

18 Група туристів зібралася в похід. Найстаршому з них 35 років, а наймолодшому – 20 років. 
Яка найменша кількість туристів повинна бути у цій групі, щоб гарантовано знайшлися дві 
людини одного віку?

А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 17 Д: 18

19 Для квадрата 3 × 3 можна робити такі перетворення:
• поміняти місцями два рядки, а інший рядок залишити на місці;
• поміняти місцями два стовпчики, а інший стовпчик залишити на місці.

Яку найменшу кількість перетворень треба зробити, щоб з лівого квадрата отримати 
правий?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: це зробити неможливо

20 У Новій Трилендїі є три типи монет: вартістю 2 ранги, 5 рангів і одна інша. Найменша 
кількість монет, необхідна для того, щоб заплатити 13 рангів, становить три. Найменша 
кількість монет, необхідна для того, щоб заплатити 19 рангів – це три. Яка вартість третього 
типу монет?

А: 4 pанги Б: 6 pангів В: 7 pангів Г: 9 pангів Д: 12 pангів

21 У коробці лежали сірники. Їхню кількість подвоїли, а потім забрали 8 сірників. Решту 
сірників знову подвоїли, а потім знову забрали 8 сірників. Коли цю дію виконали втретє, 
у коробці не залишилося жодного сірника. Скільки сірників було у коробці спочатку?

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

22 Вінні Пух у коморі зберігає 5 діжок меду трьох сортів, маси яких вказані у відповідях. 
Травневого меду вдвічі більше, ніж гречаного. Скільки кілограмів липового меду є у коморі 
Вінні Пуха, якщо цього сорту є лише одна діжка?

А: 11 кг Б: 18 кг В: 22 кг Г: 26 кг Д: 32 кг

23 Кілька однакових ложок коштують 200 грн, а та сама кількість однакових виделок  – 
176 грн. Скільки коштує одна ложка, якщо її ціна менша за 50 грн, і ціни ложки і виделки 
виражаються цілими числами?

А: 10 грн Б: 20 грн В: 24 грн Г: 25 грн Д: 40 грн

25 Король зі своєю свитою вирушив з замку в похід зі швидкістю 5 км/год. Кожної години 
він відправляє у замок з повідомленням вісника, який рухається зі швидкістю 10 км/ год. 
З яким інтервалом повідомлення надходять у замок?

А: 30 хв Б: 60 хв В: 75 хв Г: 90 хв Д: 120 хв

26 З двадцяти п’яти фішок склали квадрат, як показано на малюнку поруч. Оленка забрала 
шість фішок так, що у кожному стовпці і у кожному рядку залишилась непарна кількість 
фішок. У скількох стовпцях залишилось рівно по три фішки?

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

29 Навколо міста йде кільцева дорога довжиною понад 111 км. На ній стоять два поламані 
автомобілі і станція техдопомоги. Від станції до першого автомобіля за годинниковою 
стрілкою на 33 км ближче, ніж проти годинникової, а до другого автомобіля – проти 
годинникової стрілки на 49 км ближче, ніж за годинниковою. Яка найкоротша відстань 
по кільцю між поламаними автомобілями?

А: 16 км Б: 33 км В: 41 км Г: 49 км Д: 82 км

30 Два маленьких кенгуру і двоє їхніх батьків разом з’їли 40 яблук. Кенгуру-хлопчик з’їв не 
менше, ніж 5 яблук, а його батько – втричі більше. Кенгуру-мама з’їла вдвічі більше яблук, 
ніж кенгуру-дочка. Скільки яблук разом з’їли кенгуру-батьки?

А: 27 Б: 28 В: 29 Г: 30 Д: 31

27 Дано три різних натуральних числа. Їхні попарні суми можуть дорівнювати ...

А: 6, 7, 9 Б: 3, 8, 13 В: 2, 6, 6 Г: 4, 5, 6 Д: 6, 7, 8

24 В Оленки більше котів, ніж у Маринки, і більше собак, ніж у Бориса. У Маринки більше 
собак, ніж в Оленки, і менше котів, ніж у Бориса. Яке із тверджень повинно обов’язково 
бути правильним?

А: У Бориса котів найменше Б: У Бориса котів найбільше

В: У Оленки котів найбільше Г: У Маринки собак найбільше

Д: У Оленки собак найменше

28 На планеті Кенгуру є два типи жителів: ті, хто завжди говорять правду, і ті, хто завжди 
брешуть. У нас троє жителів – Андрій, Борис і Кирило, і ми не знаємо, до якого типу на-
лежить кожен з них. Андрій каже: «Ми всі троє брехуни». Борис каже: «Лише один із нас 
брехун». Після їхніх слів виявилося, що лише одне з тверджень є правильним. Яке?

А: Троє говорять правду Б: Кирило завжди говорить правду

В: Кирило завжди бреше Г: Троє брешуть

Д: Ми не можемо визначити, якого типу є Кирило
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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.
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Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

Всеукраїнський етап

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами


