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А: 100 мл Б: 200 мл В: 225 мл Г: 300 мл Д: 325 мл

А: 2 Б: 4 В: 5 Г: 7 Д: 8
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Про п’ятьох друзів Андрія, Богдана, Василя, Григорія і Данила відомо, що:
Андрій вищий за Богдана, але нижчий за Василя;
Григорій вищий за Данила, але нижчий за Андрія.
Хто з друзів є найвищий?

Надя вирішила спекти пиріг. За рецептом пиріг треба випікати 35 хв. Надя поставила
пиріг в духовку о 16:34. О котрій годині вона повинна витягнути пиріг з духовки?

Круг з літерами розрізали на 8 cекторів так, щоб у кожному
секторі було рівно дві літери (див. мал. праворуч). В якій
найменшій кількість секторів є усі літери слова KANGAROO?

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
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьїкрсе п

В ребусі 4? + 5? = 104 Іванко замінив знак «?» на цифру, після чого рівність стала 
правильною. На яку цифру Іванко знак «?»

З пляшки об’ємом 400 мл повністю заповненої лимонадом налили повну склянку. В пляшці 
залишилося 4

3  з того, що було спочатку. Скільки лимонаду залишилось в пляшці?

А: Андрій Б: Богдан В: Василь Г: Григорій Д: Данило

А: о 16:49 Б: о 16:59 В: о 17:00 Г: о 17:09 Д: о 17:19



А: 12 Б: 24 В: 36 Г: 48 Д: 60

А: 5 м Б: 50 м В: 500 м Г: 5 км Д: 50 км

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 850 Б: 1000 В: 1150 Г: 1300 Д: 1450

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 1 Б: 12 В: 13 Г: 14 Д: 15
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На малюнку праворуч зображено план грядок. На грядці A росте 
500 рослин, на грядці B – 450, на грядці C – 350. На спільній частині 
грядок A і B росте 50 рослин, а на  спільній частині грядок A і C – 
100. Скільки загалом рослин росте на всіх грядках?

Яку найменшу кількість розрізів треба зробити не у вузлах 
сітки зображеної на малюнку, щоб без перешкод пробратися 
через неї?

Третина тварин на фермі у дідуся – кози, а усі решта – вівці. Петрик підрахував, що овець
на 12 більше, ніж кіз. Скільки всього тварин на фермі у дідуся?

З однієї точки в протилежних напрямках вирушило дві машини. Одна – зі швидкістю 
20  м/c, а друга – зі швидкістю 30 м/с. На якій відстані будуть машини одна від одної 
через 100 с?

Марічка задумала натуральне число. Остап додав до задуманого числа 11 і помножив
результат на 3. Отримане число  більше, ніж 71, і менше, ніж 75. Яке число задумала Марічка?

Є п’ять коробок з цукром масаю 1 кг, 4 кг, 7 кг, 8 кг, 12 кг. Коробку з якою масою треба 
вилучити, щоб решту можна було розділити на дві групи з однаковими масами?

ЗЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламиЗавдання 11  20 оцінюються чотирма баламииабмиоятюі1яав

Числа від 1 до 100 записали у 10 стовпців так, як це показано у
таблиці. Стовпці розфарбували у 5 різних кольорів. Якого кольору
стовпець, куди завжди потраплятиме число, що дорівнює сумі
(меншій, ніж 100) двох чисел: одного, записаного у синьому
стовпці, і другого, записаного у жовтому стовпці?

А: фіолетового Б: синього В: зеленого Г: жовтого Д: оранжевого

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

абоабабоаббобобо абоабабоаббобобо

Миколка загадав два числа. Сума цих двох чисел дорівнює 5 або 6, і добуток цих чисел
дорівнює 5 або 6. Якому числу з наведених у відповідях, не може дорівнювати жодне з цих
чисел?



А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: 0 Б: 6 В: 7 Г: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 Д: 5

А: Б: В: Г: Д: 

А: 40° Б: 50° В: 60° Г: 70° Д: 80°

А: 5 коп. Б: 50 коп. В: 2 грн 50 коп. Г: 5 грн Д: 5 грн
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А: 11 Б: 12 В: 13 Г: 14 Д: 15

Сума цифр семицифрового числа дорівнює 6. Чому дорівнює добуток цифр цього числа?

У порожні квадрати записали знаки  «+»  та «–»   і отримали правильну рівність. Скільки 
знаків «–» використали при цьому?

Учора футболка коштувала 100 грн, Сьогодні знижка на неї складає 6%, а завтра сладе 6,5% 
від початкової ціни. Скільки зекономить Іванко, якщо купить футболку не сьогодні, а завтра?

У якому розчині, з наведених у відповідях, частка соку в отриманому після змішування 
напої буде найбільшою?

На малюнку зображено декілька променів, що виходять з
точки B, та транспортир з позначками градусних мір деяких
кутів. Чому дорівнює градусна міра ∠ABC, якщо ∠CBD  –
прямий?

У магічному квадраті суми чисел у кожному рядку, стовпці і на двох
діагоналях є рівними. Частину магічного квадрату стерли. Яку саме?

На числовій прямій перші п’ять натуральних чисел 
позначили літерами A, B, C, D, E (див.  мал.). Де на 
числовій прямій знаходиться середнє арифметичне 
чисел A, B, C, D, E?

Іванко склеїв куб з розгортки, зображеної на малюнку. Для кожної 
вершини він обчислив суму чисел, що записані на гранях, які містять
цю вершину. Яке найбільше число отримав Іванко?

ЗавданнЗЗЗавдання 21– 30 оцінюються п’ятьма баламиі ’ бьюно31янвЗ млбмя

А: в точці A Б: між точками A і B В: в точці С Г: в  точці D Д: між точками D і E

А: 2 склянки соку і 6 таких самих склянок води; Б: 3 склянки соку і 8 таких самих склянок води;
В: 2 склянки соку і 5 таких самих склянок води; Г: 4 склянки соку і 7 таких самих склянок води;
Д: 1 склянка соку і 1 така сама склянка води.



А: 15 см3 Б: 30 см3 В: 45 см3 Г: 60 см3 Д: 90 см3

А: 32 Б: 34 В: 36 Г: 38 Д: 40

А: РУПОР Б: КРАХ В: КОРА Г: РУКА Д: РОПА

А: 30 Б: 100 В: 112 Г: 224 Д: 225

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: 10 Б: 11 В: 20 Г: 22 Д: 23

А: 20 Б: 25 В: 28 Г: 29 Д: 30

П О Р А У К Х
17 8 78 7 18 1 87

Іванко шифрує слова, замінюючи літери в слові на числа згідно з 
правилами, зображеними на малюнку. Наприклад, слово ПОРА він 
зашифрує, як 178787. Яке слово Іванко зашифрує як 781817?

Довжини сторін прямокутного паралелепіпеда – виражаються цілими числами сантиметрів,
а площі шести її граней дорівнюють 6 см2, 6 см2, 10 см2 , 10 см2, 15 см2 та 15 см2. Чому дорівнює
об’єм цього прямокутного паралелепіпеда?

Оксанка розклала три монети на столі (деякі гербом (Г) до гори, а деякі номіналом (Н)  догори). 
Петро спробував відгадати розташування монет Оксани і запропонував три можливі варіанти 
ГГН, ГНГ, НГГ.  Оксана сказала, що у кожному з цих варіантів він відгадав розташування лише 
однієї монети. Яку розташувала монети Оксана?

В ребусі КІТ + ПЕС = 1000, різні літери позначають різні цифри. Чому дорівнює
значення виразу  К + І + Т + П + Е + С?

У нижньму лівому кутку дошки 5 × 5 сидить жук. Він може пересуватись
на одну клітинку вгору або на одну клітинку праворуч. У кожній клітинці
розміщений діамант або стоїть пірат. За прохід через свою клітинку
пірат забирає один діамант. Яку найбільшу кількість діамантів може
назбирати жук на шляху до будинку в правій верхній клітинці?

У піратів є дві скрині. В одній скрині лежить 50 золотих монет, 10
срібних і 2 мідні, а в іншій – 10 золотих, 40 срібних і 12 мідних. Яку
найменшу кількість монет треба витягнути навмання з цих скринь,
щоб визначити, у якій скрині лежать які монети?

У селищі живуть 3 мешканці: Андрій, Богдан, Семен. Кожен із них або лицар, який завжди
говорить правду, або брехун, який завжди обманює. Андрій сказав: «Принаймні один з нас є
брехуном». Богдан сказав: «Принаймні один з нас є лицарем». Семен сказав: «Рівно двоє з нас
є брехунами». Яке із тверджень, запропонованих у відповідях, є правильним?

В озері – водяться коропи і щуки. Два рибаки зловили 70 рибин. 9
55  рибин, що зловив

перший рибак, це коропи, а 17
7 рибин, що зловив другий рибак, – це щуки. Скільки коропів

зловили рибаки разом?

Михайло знає, що до нього прийде на вечірку 14 або 16 друзів. Яку найменшу 
кількість  цукерок має купити Михайло, щоб кожен друг, що прийде на вечірку, 
отримав  однакова кількість цукерок?

А: Лише Андрій брехун Б: Лише Богдан брехун В: Лише Семен брехун
Г: Рівно двоє з них брехунами Д: Усі троє є брехунами

А: ННН Б: НГН В: ННГ Г: ГГГ Д: ГНН
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