
А: 13 Б: 14 В: 15 Г: 16 Д: 17

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: Б: В: Г: Д:

А: 2 грн Б: 3 грн В: 4 грн Г: 5 грн Д: 6 грн

Семеро гномів вирішили піти в похід. Яку найменшу кількість наметів їм потрібно взяти,

якщо в наявності є 5 двомісних наметів, 1 одномісний намет, 4 трьохмісні намети?

Якщо Максим купить 3 айстри, то у нього залишиться 14 грн, а якщо 5 таких самих 

айстр, то у нього залишиться 10 грн. Скільки коштує одна айстра?

Яке число можна отримати, якщо до кількості приголосних букв у слові КЕНГУРУ 

додати найменше двоцифрове число?
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьїкрсе п

Веселун за цілий день зловив 3 кг риби. Вранці він зловив втричі більше риби, ніж

увечері, а вдень – стільки ж, скільки ввечері. Скільки риби зловив Веселун вранці

та скільки ввечері? 

З п’яти годинників, зображених на малюнках, три відстають, один поспішає, а один 

показує правильну годину. на якому малюнку зображено годинник, який показує 

правильну годину?

А: 1500 г і 500 г Б: 900 г і 300 г В: 1800 г і 600 г Г: 1200 г і 400 г Д: 1600 г і 300 г



А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 13:00 Б: 13:20 В: 14:00 Г: 16:00 Д: 17:40
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А: 54 Б: 56 В: 65 Г: 36 Д: 42

А: 6 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: 10

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6
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Годинник зі стрілками за добу відстає на 1 хв. Зараз він показує правильну годину. Наступного

разу він покаже правильну годину приблизно через … (виберіть найточніший варіант)

Було 9 аркушів паперу. Деякі з них розрізали на три частини. Всього стало 15 частин. 

Скільки аркушів паперу розрізали?

У клітинках квадрата 3×3 було записано числа так, щоби 

суми чисел у кожному рядку, в кожному стовпці і на 

кожній діагоналі були однаковими. Деякі числа стерли. 

Яке число було записано у клітинці, позначеній «?»?

Серед п’яти карток, зображених на малюнках, є три однакові. На яких малюнках вони 

зображені?

У правильній числовій рівності 2 0*1 4 = 2 0*1 5 Мудрагелик

заховав значки арифметичних дій під символами  та , причому

однакові дії було заховано під однаковими символами, а різні 

дії – під різними символами. Яка арифметична дія захована під 

символом ?

Сергій записав послідовність чисел: 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, …, 15127. У ній загалом 20 чисел і кожне

число, починаючи з третього, дорівнює сумі двох попередніх. Скільки парних чисел в цій

послідовності?

Дано два фрагменти таблиці множення:

Яке число має бути замість знака питання?

З 11 20 і бЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламииабмиоятюі1яав

Коли Красунчик прийшов у гості до Хитруна, годинник показував час 15:00. У цей 

момент стрілки годинника пішли із звичайною швидкістю, але в протилежний бік. 

Через 100 хв Красунчик вирушив додому. Котру годину в той момент, коли він вирушив 

додому, показував годинник?

А: півроку Б: рік В: 2 роки Г: 3 роки Д: 4 роки

А: на 1, 2 і 3 Б: на 2, 3 і 5 В: на 1, 3 і 4 Г: на 2, 4 і 5 Д: на 3, 4 і 5

А: додавання Б: віднімання В: множення Г: ділення Д: неможливо визначити



А: 40 см Б: 38 см В: 36 см Г: 35 см Д: 34 см

А: Б: В: Г: Д:

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 33 Б: 36 В: 39 Г: 44 Д: 48

А: 4 см Б: 8 см В: 10 см Г: 12 см Д: 16 см

А: 32 Б: 34 В: 35 Г: 36 Д: 41

1

A C

Кількість яблук у кошику виражається двоцифровим числом. Яблука можна розділити

порівну між 2, 3, 5, 6 дітьми, але не можна їх розділити порівну між 4 дітьми. Якій із

запропонованих відповідей може дорівнювати кількість яблук у кошику?

Є 5 квадратів зі сторонами по 8 см. З усіх квадратів склеїли

один довгий прямокутник. Ширина місць склеювання

дорівнює 1 см. Чому дорівнює довжина прямокутника?

Мудрагелик задумав число. Якщо додати до нього 10, то отримаємо те саме число, що й

при множенні його на 6. Якщо додати до нього 6, то отримаємо те саме число, що й при

множенні його на:

Завдання 21– 30 оцінюються п’ятьма баламиЗавдання 21 30 оцінюються п ятьма баламиьюно3яндЗ млбмяп

На кожній грані паперового кубика написано цифру 1, 2 або 3, до того ж цифри на 

протилежних гранях – однакові. Яку з фігурок можна отримати, якщо цей кубик розрізати 

вздовж деяких ребер і розгорнути?

На трьох полицях стоять книги. На нижній полиці в 

два рази менше книг, ніж на двох інших разом. Скільки 

книг не може стояти на трьох полицях разом?

Три хлопчики А, В і С виступали на шкільному вечорі.

З наведених нижче тверджень одне – помилкове:

• А старший за В;

• С молодший за В;

• Сума віків В і С дорівнює подвоєному вікові А;

• С старший за А.

Хто з хлопчиків наймолодший?

Мама дала Дарині гроші на 30 однакових олівців. З’ясувалося, що в магазині проходить

акція: в обмін на чек купівлі набору з 20 олівців повертається четверта частина від

вартості набору, а в обмін на чек купівлі набору з п’яти олівців повертають десяту частину

вартості. Яку найбільшу кількість олівців зможе купити Даринка?

Із 13 однакових квадратиків зі стороною 1 см склали два квадрати без накладань. 

Периметр більшого квадрата більший за периметр меншого на …

А: 15 Б: 24 В: 30 Г: 36 Д: 45

А: А Б: Б В: С Г: всі хлопці одного віку Д: неможливо визначити



А: 1 кг 200 г Б: 1 кг 100 г В: 1 кг Г: 900 г Д: 800 г

А: 18 Б: 27 В: 30 Г: 36 Д: 39

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 5 Д: 6

А: 7 Б: 8 В: 10 Г: 15 Д: 25

А: 12 Б: 13 В: 14 Г: 18 Д: 28

А: 9 Б: 10 В: 11 Г: 12 Д: 13

А: 16 Б: 31 В: 32 Г: 72 Д: 640

На столі лежать п’ятикутники та прямокутники. Загалом у них 

27 вершин. Скільки прямокутників на столі?

Хитрун, готуючись до зустрічі з друзями, поклав у вазу фрукти: яблука, груші та мандарини.

Яблук і груш разом було 9 штук, яблук і мандаринів – 11, а груш і мандаринів – 8. Скільки

всього фруктів було у вазі?

Пекар замісив тісто, з якого можна випекти 20 однакових калачів або 25 однакових

булочок. Скільки тіста замісив пекар, якщо відомо, що на один калач він витрачає на 

10 грамів тіста більше, ніж на одну булочку?

Маса 2 биків і 5 слонів дорівнює 22 тонни, а 4 биків і 3 слонів – 16 тонн. Яка маса
одного слона?

У змаганнях з тенісу беруть участь 32 спортсмени. Кожен тенісист вибуває з турніру після 

першої поразки. Скільки зустрічей необхідно провести, щоб виявити переможця?

На гранях кубика написані числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кубик кидають двічі. Перший раз сума чисел,

що випали на бічних гранях, дорівнювала 13, а другий раз – 16. Яке число написано на гра-

ні, протилежній до тієї, на якій написано число 4?

З кошика взяли три яблука, потім узяли третину від того, що залишилося, а згодом ще 

три яблука. Після цього в кошику залишилася половина від початкової кількості яблук. 

Скільки яблук було в кошику спочатку?

На канікулах Мудрагелик і Сонько вирішили потренуватися у розв’язуванні задач. Вони

домовилися, що кількість задач, які вони розв’язують удвох за тиждень, не змінюватиметься.

За перший тиждень Мудрагелик розв’язав удвічі більше задач, ніж Сонько. За другий

тиждень Сонько розв’язав утричі більше задач, ніж Мудрагелик. Скільки задач розв’язав за

два тижні Мудрагелик, якщо загальне число задач, розв’язаних кенгурятами за два тижні,

не перевищує 30?

У коробці є 40 олівців. Вісім із них – червоні, сім – жовті, 25 – сині. Яку найбільшу кількість 

олівців можна взяти з цієї коробки навмання так, щоб у коробці залишилися хоча б чотири 

олівці одного кольору і хоча б три олівці іншого кольору?

А: 1 тонна Б: 2 тонни В: 3 тонни Г: 4 тонни Д: 5 тонн


