
А:1 Б:2 В: 5 Г: 6 Д:7

А: 10 см Б: 12 см В: 15 см Г:16 см Д: 17 см

А: 12 км Б:14 км В: 19 км Г: 24 км Д: 35 км

А: Б: В: Г: Д: 

А: 6 Б: 8 В: 9 Г:10 Д: 12

Оксана поділила шоколадку на 12 рівних частин і роздала по одному шматочку кожній
своїй подрузі. У дівчини залишилася третина шоколадки. Скільки подруг у Оксани?

Довжина кожної клітинки 1 см (див. мал.). Чому дорівнює довжина
найкоротшої незамкненої ламаної, що з’єднує усі позначені точки?

Яке з чисел 1, 2, 5, 6, 7 не є різницею деяких двох із цих чисел?

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**
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Завдання 1 – 10 оцінюються трьома баламиЗавдання 1 10 оцінюються трьома баламиьюно1нав лбмь
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етаптйьїкрсе п

Хто з друзів-кенгурят не зможе скласти свій портрет із частин, зображених на малюнку?

Остап вирушив у похід. Протягом 5 годин він рухався зі швидкістю, більшою, ніж 3 км/год,
але меншою, ніж 4 км/год. Яку відстань міг пройти Остап за цей час?



А: 10 см2 Б:12 см2 В: 14 см2 Г:16 см2 Д: 18 см2

А: 36 грн Б:42 грн В: 48 грн Г:49 грн Д:54 грн

А:9 Б: 10 В: 12 Г: 13 Д:15

А:А Б:B В:C Г:D Д: E

А: 3 Б:4 В: 5 Г:6 Д:7

А:2 Б:3 В: 4 Г:5 Д: 6

День народження Наталки є п’ятнадцятим днем, якщо рахувати як з початку, так і з
кінця місяця. Коли могла народитися Наталка?

Скільки існує чотирицифрових чисел, у записі яких використано цифри 0, 1, 2, 3 по одному 
разу і цифра десятків є найбільшою?

Чому дорівнює площа квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника зі
сторонами 4 см, 5 см та 7 см?

Святослав записав в ряд десять чисел. Кожне число, крім першого і останього, 
дорівнює різниці чисел, записаних праворуч і ліворуч одразу біля нього. Яке число 
Святослав записав на сьомому місці, якщо перші шість чисел дорівнюють 1, 1, 2, 3, 5, 8?

На малюнку зображено фігуру, складену з десяти однакових квадратних 
плиток. Яку з плиток, позначених літерами A,B,С, ССD,E, можна забрати, щоб E
при цьому периметр утвореної фігури залишився незмінним? 

Скільки кутів з різними градусними мірами зображено на
малюнку, якщоAODA прямий, AOBA = BOC= 25° ? C

З 11 20 і  бЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламиЗавдання 11   20 оцінюються чотирма баламииабмиоятюі1яав

В Андрія вдома є механічний годинник із боєм, який відбиває удари щогодини. Коли Андрій 
прийшов зі школи додому, кут між годинною і хвилинною стрілкою годинника був тупим. 
Через півгодини після цього кут між стрілками став прямим і годинник відбив декілька 
ударів. О котрій годині Андрій повернувся зі школи?

А: 15 лютого 1999 року Б:15 січня 2000 року В:15 лютого 2000 року

Г:15 січня 2001 року Д:15 лютого 2001 року

За 
7
2 своїх грошей Оксана придбала книжку, а за 

9
4 своїх Романпридбав пенал. Після

покупок у дітей залишилося по 15 грн. Скільки разом грошей було  уОксани і Романа
спочатку?

А:о 13:30 Б:о 14:00 В:о 14:30 Г:о 15:45 Д: о 18:30



А:160 м Б: 168 м В: 180 м Г:224 м Д:240 м

А: A Б: B В: C Г:D Д: E

А: 5 Б: 8 В:10 Г:14 Д: 16

А: 2 см Б:4 см В:8 см Г: 12 см Д:16 см

А: 83 Б:85 В:87 Г: 89 Д: 94

А: 240 км Б:220 км В: 210 км Г: 200 км Д: 180 км

Пароплав вирушив у рейс. Коли він відійшов від берега на відстань 180 км, за ним вилетів 
літак. Швидкість літака в 10 разів більша, ніж швидкість пароплава. На якій відстані від 
берега літак наздожене пароплав?

Хом’ячок Хома повинен пройти лабіринт, зображений на малюнку 
праворуч, побувавши в кожній клітинці лабіринту хоча б один раз. 
У якій найменшій кількості клітинок лабіринту він повинен побувати 
більше одного разу, якщо на кожному кроці він переходить у сусідню 
по стороні клітинку?

Ласунчик посадив 15 яблунь у ряд на однаковій відстані одна від одної. Відстань між четвертим
та сьомим деревом становить 48 метрів. Чому дорівнює відстань між першим та останнім
деревом?

Завдання 21– 30 оцінюються п’ятьма баламиЗ 2130 і  ’ бьюно3яндЗ млбмяп

На малюнку зображено розгортку куба. З яким із ребер співпадатиме 
ребро, позначене літероюX,  після склеювання куба?XX

Квадратний аркуш паперу склали вздовж пунктирних ліній так, як 
показано на малюнку. Чому дорівнює довжина сторони початкового 
аркуша паперу, якщо площа отриманого квадрата 8 cм2? 

Андрій підкинув два однакові гральні кубики і обчислив на 
картці добуток кількості крапок, що на них випали. Яке із чисел, 
запропонованих у відповідях, він не міг отримати?

У Василька було 5 коробок, у кожній з яких було менше, ніж 4 кульки. У Івана було
7 коробок, у кожній з яких більше, ніж 3 кульки. У Петрика було 25 кульок. У Юрка було
на 5 кульок більше, ніж у Івана. У кого з хлопчиків було найбільше кульок?

Чому дорівнює сума цифр числа 1010– 2013?

А: Петрик Б: Василько В:Іван Г:Юрко Д:визначити неможливо.

А: в жодній Б:в одній В: в двох Г:в трьох Д:в чотирьох



А: 12 Б:15 В: 20 Г:22 Д:24

А:92 Б: 93 В: 96 Г:98 Д: 108

А:2 Б: 3 В:4 Г: 5 Д: 6

А:А,В,Б, Г Б: Б, В, А,Г В: В, А, Б,Г Г:В,А, Г,ГГБ Д:В,Б, А, Г

AB C

DE

3 57

6

Відстані між деякими тваринами вказані на
малюнку. Кенгуру стрибає від мавпи до бобра.
До кого зі звірів відстань під час руху від кенгуру
дорівнювала  9 м?

Красунчик прийшов на день народження до Ласунчика на дві хвилини раніше,
ніж Мудрагелик, і на чотири хвилин пізніше, ніж Веселун. Першим додому вийшов
Мудрагелик, який пішов на дві хвилини раніше, ніж Красунчик, і на чотири хвилини
раніше, ніж Веселун. На скільки хвилин довше на святі був Веселун, ніж Красунчик?

У класі 28 учнів брали участь у конкурсі «КЕНГУРУ 2013», причому жодні двоє з них не
набрали однакову кількість балів. Кількість учнів, результати яких менші за результат
Олега, у два рази більша, ніж кількість учнів, результати яких більші за результат Олега.
Яке місце він зайняв?

Кількість дерев, які ростуть у саду, більша, ніж 90, але менша, ніж 100. Третина цих дерев –
яблуні, четвертина – абрикоси, а решта – вишні. Скільки дерев росте у саду?

У магічному квадраті розміром 3×3 усі суми чисел в кожному стовпці і в 
кожному рядку однакові. На малюнку деякі числа замінили літерами. Чому 
дорівнює значення  (A(( + D) + (B+E) –EE C?

У класі 28 учнів. Кожна дівчинка дружить із чотирма хлопчиками, а кожен хлопчик із трьома 
дівчатками. Кого і на скільки в класі більше: хлопчиків чи дівчаток?

Із чотирьох плавцівА,Б, В,Г третє місце посів наймолодший. До того ж Г Апроплив дистанцію
повільніше, ніж В, аГ – повільніше, ніж Г БіВ. Відомо також, що Бмолодший відА, аВ молодший
від Г. У якому порядку фінішували плавці?ГГ

ПунктиAта B з’єднані щосе, на кожному кілометрі якого, починаючи з пунктаAі закінчуючи
пунктом B, стоять стовпи з табличкою, на якій позначено відстані від цього стовпця до
пунктуA і до пунктуB. Сума всіх цифр на кожній табличці дорівнює 13. Чому дорівнює
довжина шосе?

Таблицю розміром 4×5, зображену на малюнку, розрізали на прямо-
кутники вздовж ліній сітки так, щоби кількість клітинок у кожному прямо-
кутнику дорівнювала числу, яке в ньому записане. Скільки клітинок є у
прямокутнику, до якого потрапила клітинка, пофарбована у синій колір?

А: на 2 хв. Б:на 4 хв. В: на 6 хв. Г:на 8 хв. Д:на 12 хв.

А: 40 км Б:49 км В:58 км Г: 67 км Д: 76 км

А: хлопчиків на 4 Б:хлопчиків на 2 В:дівчаток на 4 Г: дівчаток на 2

Д:дівчаток і хлопчиків порівну

А:лише до бобра Б: лише до мавпи В:лише до лева

Г: до мавпи і тигра Д: до лева, бобра і мавпи

А: восьме Б: дев’яте В: десяте Г: шістнадцяте Д:сімнадцяте
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