
А: на 3 Б: на 4 В: на 5 Г: на 6 Д: на 8

А: 9 Б: 8 В: 7 Г: 6 Д: 5

А: 999 Б: 777 В: 666 Г: 555 Д: 100

А: Б: В: Г: Д: 

На чотирьох з п’яти малюнків, запропонованих у відповідях, площі білих і сірих 
частин рівні. На якому з малюнків це не так?

Кожна іграшка  на малюнку позначає собою
якусь цифру. Різним іграшкам відповідають
різні цифри, однаковим – однакові. Яке число
сховано під трьома знаками питання?

Ласунчик хоче розрізати торт трьома прямолінійними розрізами. На яку 
найменшу кількість частин він зможе розрізати торт?

Будь уважним! Тобі під силу віднайти всі правильні відпоБудь уважним! Тобі під силу віднайти всі правильні відподлудб!нуву днирвйт віді!віді!ввідді!і
Часу обмаль, тож поспішай!   Бажаємо усптлбс уєайіп піху!х

уже! Пам’ятай:уже! Пам ятай:амуЛюбий друЛюбий друйю
за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;ьдтиожудуоз липд*
за неправильну відповідь бали не знімаються;азадпу лаез ь*
серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильсеред запропонованих варіантів відповідей є лише один правильвдіінноаес ирией** ьний;ьний;ьнниий;н
користуватись   калькулятором,   математичними   довідниками   чр у у р , д дмам,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 ;чр аюуенмо ннао іншою    дю ш
термін виконання завдань – 75 хв.і 75 х–аановмт**

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома баламид ц рьюно11наа илбмь
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьаїкс п

Один із двох годинників відстає на 25 хвилин і показує 7 годину 40 хвилин. Котру
годину показує інший годинник, якщо він поспішає на 15 хвилин?

Візерунок на стіні був створений з двох видів плитки:
білих та кольорових (див. малюнок). Плитки
утворили симетричний візерунок. Деякі плитки впали
зі стіни. Скільки білих плиток потрібно, щоб відновити
візерунок?

А: 7 год 15 хв Б: 7 год 25 хв В: 7 год 55 хв Г: 8 год 5 хв Д: 8 год 20 хв 



А: 6 Б: 12 В: 18 Г: 24 Д: 36

А: 6 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: 10

А: 18 Б: 21 В: 22 Г: 24 Д: 27

А: 3 Б: 6 В: 7 Г: 9 Д: 11

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

Батько купив по 5 яблук для кожного з чотирьох своїх дітей. Миколка віддав два
яблука  Ганнусі, Ганнуся віддала три яблука  Олексію, а Олексій віддав половину своїх
яблук Михайлику. Скільки яблук отримав Михайлик?

Шість натуральних чисел, вибраних з чисел від 1 до 5, потрібно записати 
в клітинках таблиці так, щоб суми чисел в обох рядках були однаковими 
і суми чисел у трьох стовпчиках були однаковими. Деякі з чисел уже 
записані. Яке число буде записано у голубій клітинці?

Ласунчик зі своїми друзями може робити такі обміни:

Веселун розділив 36 цукерок порівну між своїми друзями. Яку кількість друзів із наведених у
відповідях він точно не може мати?

Мати купила 21 яблуко. Іванко з’їв третину яблук, Ганнуся з’їла 8 яблук, а решту з’їв 
Андрійко. Скільки яблук з’їв Андрійко?

Є кілька коробок з кульками. Мудрагелик порахував кількість коробок, у яких не
менше однієї кульки. Їх виявилося 8. Коробок, у яких більше однієї кульки, – 6; більше
двох кульок – 5; більше трьох – 3; більше чотирьох – 2. Коробок, у яких більше п’яти
кульок, не було. Яка загальна кількість кульок у всіх коробках?

Мудрагелик назвав Хитрунові число і  попросив його додати  до цього числа 4, а потім 
поділити результат на 5. Хитрун помилився: він додав 5 до заданого числа, а потім 
розділив отриманий результат на 4 і отримав 54. Якою має бути правильна відповідь?

Перед битвою в сніжки Хитрун зробив кілька сніжок. Під час гри він додатково зробив
13 нових сніжок, а кинув 21сніжку. Після гри залишилося 7 сніжок. Скільки сніжок зробив
Хитрун перед грою?

ЗЗЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламиЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламилбмичсюц0ндЗ

Ніна, Валя, Інна, Марина і Костя збирали фрукти. Троє дітей збирали яблука, двоє – груші. 
Костя і Марина збирали однакові фрукти, Марина і Валя – різні. Які фрукти збирав кожен 
із дітей, якщо Валя і Ніна збирали різні фрукти?

Він має 6 груш. Скільки полуничок зможе отримати Ласунчик, якщо всі свої груші 
виміняє  тільки на полуниці?

А: Ніна, Марина і Костя – яблука, Валя і Інна – груші; Г: Ніна, Валя і Інна – яблука, Марина і Костя – груші;
Б: Ніна, Валя і Костя – яблука,  Інна і Марина – груші; Д: Ніна, Інна і Костя – яблука, Валя і Марина – груші.
В: Інна, Марина і Костя – яблука,  Ніна і Валя – груші;

А: 43 Б: 45 В: 56 Г: 98 Д: інша відповідь

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 6 Б: 7 В: 15 Г: 20 Д: 28



А: 12 Б: 18 В: 21 Г: 26 Д: 30

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7

А: 10 Б: 15 В: 20 Г: 25 Д: 30

А: 1 кг Б: 4 кг В: 7 кг Г: 8 кг Д: 12 кг

А: 4 км Б: 5 км В: 7 км Г: 8 км Д: 10 км

А: A Б: B В: C Г: D Д: E

Веселун виготовляє 8 святкових гірлянд  за годину, дві з яких – великі. Виготовлення 
однієї великої гірлянди займає у кенгурятка в три рази більше хвилин, ніж 
виготовлення малої. Скільки хвилин триває виготовлення великої гірлянди?

У Ласунчика є п’ять пакунків із солодощами масою 1 кг, 4 кг, 7 кг, 8 кг, 12 кг. Ласунчик з’їв 
те, що було в одному з них. З’ясувалось, що решту чотири пакунки можна розділити на 
дві групи з однаковою масою. Чому дорівнює маса пакунку, вміст якого з’їв Ласунчик?

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма баламистюц0–2нда ааь’

На підлозі лежать 18 кульок чотирьох різних кольорів. Яка найбільша кількість
кульок однакового кольору обов’язково є серед них?

В обмінному пункті 2 динари можна обміняти на 1 тугрик, а 3 динари – на 2 рупії. Скільки 
тугриків можна отримати за 4 рупії?

Серед 100 туристів, які відвідали Італію, 70 відвідали Рим, 35 відвідали
Венецію, а 25 відвідали і Рим, і Венецію. Скільки туристів з цієї групи не
відвідали ні Рим, ні Венецію?

На дошці написано число 26. Кожної хвилини число стирають з дошки і на його
місце записують добуток його цифр, збільшений на 18. Яке число буде на дошці
рівно через годину?

Будиночки Хитруна, Сонька, Веселуна і Ласунчика розташовані 
в Зачарованому Лісі. Від кожного будиночка до центральної 
галявини Лісу веде доріжка, інших доріг в Лісі немає. 
З’ясувалося, що відстань по доріжках між будинками Хитруна 
та Сонька – 7 км, Веселуна та Ласунчика – 4 км, а Хитруна та 
Веселуна – 3 км. Скільки кілометрів доведеться пройти по 
доріжках від будиночка Сонька до будиночка Ласунчика?

А: 5 хв Б: 9 хв В: 10 хв Г: 15 хв Д: 21 хв

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: неможливо визначити

Хитрун

Веселун Ласунчик

Сонько

На малюнку S, A, B, C, D і Е – міста. Відстані написано 
на дорогах між містами. Мандрівник починає свою 
подорож у місті S і хоче відвідати чотири інші міста так, 
щоби не повернутися в S і до того ж, щоби загальна 
довжина його маршруту була якнайкоротшою. Яке 
місто мандрівник не відвідає?



А: 31 Б: 33 В: 35 Г: 37 Д: 39

А: 6 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: 12

А: за 5 Б: за 6 В: за 7 Г: за 8 Д: за 9

А: 30 Б: 36 В: 38 Г: 40 Д: 46

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

У кожній клітинці  таблиці 4 × 4 сидить по одному кенгуру. Рівно опівдні кожний кенгуру
перестрибує на сусідню за стороною клітинку. Яка найбільша кількість клітинок може
виявитися порожніми?

Мудрагелик, Веселун, Сонько, Хитрун і Ласунчик змагалися у фіналі забігу. Мудрагелик не 
виграв змагання, але він не був останнім. Хитрун обігнав рівно трьох бігунів. Веселун прибіг 
до фінішу раніше, ніж Ласунчик, але він не обігнав Хитруна. Два кенгурятка прибігли до 
фінішу між Соньком і Мудрагеликом. У якому порядку кенгурята дісталися до фінішу?

На столі є дві купки цукерок. У першій – 7 цукерок, а у другій – 10 цукерок.  На 
кожному кроці Ласунчик  може виконувати будь-яку одну з таких дій: або з’їсти 
3 цукерки з першої купки, або з’їсти 2 цукерки з другої купки, або з’їсти по одній 
цукерці з кожної купки. За яку найменшу кількість кроків Ласунчик зможе з’їсти всі 
цукерки?

Мудрагелик та Веселун взяли участь у конкурсі «Кенгуру» разом з учнями 5-го класу. Не всі 
відповіді Мудрагелика були правильними, і не всі відповіді Веселуна були неправильними. 
Якою є найбільша можлива різниця між кількостями балів, набраних кенгурятами?

На прогулянку пішли п’ятикласники і шестикласники. Всі вони були або босоніж, або в 
капцях. П’ятикласників було 24, а босих учнів – 16. Взутих шестикласників було стільки 
ж, скільки босих п’ятикласників. Скільки учнів пішли на прогулянку?

У записі K •K (A+N+G+A+R+O+O) різні літери відповідають різним ненульовим цифрам, 
а однакові – однаковим. Якого найменшого значення може набути цей вираз?

Ласунчик, Хитрун і Веселун пройшли один і той самий тест з 6 запитань, на кожне 
з яких можна відповісти «так» або «ні».

Ласунчик відповів: «ні», «ні», «так», «так», «так», «так».
Хитрун відповів: «так», «ні», «ні», «так», «так», «так».
Веселун відповів: «ні», «ні», «ні», «так», «так», «так».

Зясувалося, що у Ласунчика дві неправильні відповіді, а у Хитруна тільки дві 
правильні. Скільки правильних відповідей у Веселуна?

У класі кожний хлопчик дружить із трьома дівчатками, а кожна дівчинка а
дружить із двома хлопчиками. (Якщо Іванко дружить з Марійкою, то і 
Марійка дружить з Іванком). Крім того, відомо, що у цьому класі 19 парт, 
а 31 учень класу вміє плавати. Скільки у класі учнів?

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

А: 117 Б: 116 В: 115 Г: 114 Д: 112

А: 21 Б: 23 В: 24 Г: 25 Д: більше, ніж 25
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