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А: Б: В: Г: Д:  

А: 1 Б: 10 В: 1111 Г: 9000 Д: 9900 

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 10 

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8 

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

Любий друже! Пам’ятай:
 * за кожне завдання 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.

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!  
Часу обмаль, тож поспішай!   Бажаємо успіху!  

20 березня 2014 року

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

Умови завдань для учнів 5, 6 класів

загальноосвітньої школи

● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ●

Рівень “Школярик”

Чому дорівнює різниця між найменшим п’ятицифровим та найменшим 
чотирицифровим числами?

Два великі кільця – жовте та синє – з’єднані між собою. Петрик 
дивиться на кільця спереду і бачить зображення, представлене на 
малюнку праворуч. Павлик дивиться з протилежного боку. Яке  з 
наведених у відповідях зображення побачить Павлик?

Маса торта – 900 г. Петрик розрізав його на чотири шматки так, що найбільший із 
них важить стільки ж, скільки три інші разом. Якою є маса найбільшого шматка?

У ребусі деякі цифри в числах замінили на зірочки. Чому дорівнює 
сума замінених цифр?

У Катрусі 38 сірників. Вона побудувала трикутник і квадрат, використавши всі сірники. 
Кожна сторона трикутника складається з 6 сірників. Зі скількох сірників складається 
кожна сторона квадрата?

А: 250 г Б: 300 г В: 400 г Г: 450 г Д: 600 г 
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А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 12:40 Б: 12:42 В: 12:44 Г: 12:47 Д: 12:49

А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: 13

А: Б: В: Г: Д: 

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

Квадрат, периметр якого – 48 см, розрізали на дві частини 
і утворили прямокутник так, як показано на малюнку. 
Чому дорівнює периметр отриманого прямокутника?

Намисто на малюнку складене з білих і чорних перлин.

Андрій знімає з намиста по одній перлині з будь-якого з кінців і зупиняється тоді, коли 
зніме п’яту чорну перлину. Яку найменшу кількість білих перлин треба зняти Андрію?

Яку плитку треба поставити у квадрат із «?», щоб загальна червона 
область фігури зображенної праворуч займала стільки ж місця, як 
і загальна зелена?

На малюнку 1 викладено картки з літерами. Повернувши першу картку двічі , отримаємо 

правильно написану літеру K, а повернувши другу картку один раз , – літеру A. Яку найменшу 

кількість разів потрібно повернути картки для того, щоб отримати слово на малюнку 2?    

● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ●

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

У таборі 7 дітей їдять морозиво щодня, 9 дітей їдять морозиво через день, а решта дітей 
не їдять морозива взагалі. Учора 13 дітей їли морозиво. Скільки дітей їстимуть морозиво 
сьогодні?

Михайлик і Ромчик вирушили з одного місця. Михайлик пройшов 1 км на північ, 2 км на 
захід, 4 км на південь, а тоді 1 км на захід. Ромчик пройшов 1км на схід, 4 км на південь і 
4 км на захід. Скільки кілометрів і в якому напрямку повинен ще пройти Ромчик для того, 
щоби зустрітися з Михайликом?

Частину табло електронного годинника заклеїли 
непрозорою стрічкою. Горизонтальних ліній останньої 
цифр хвилин не видно. Михайлик подивився на годинник у 
той момент, коли час змінився так, як показано на малюнку. 
Котру годину показує годинник на правій частині малюнка?

Ромчик пробіг 5 кіл не зупиняючись. Час, коли він стартував і коли знову 
пробігав лінію старту, зазначено в таблиці поряд. Яке коло він пробіг 
найшвидше?

А: вони вже зустрілися Б: 1 км на північ В: 1 км на південь
Г: 1 км на схід                        Д: 1 км на захід

мал. 1 мал. 2

А: перше Б: друге В: третє Г: четверте Д: п’яте

А: 24 см Б: 30 см В: 48 см Г: 60 см Д: 72 см
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А: A Б: B В: C Г: D Д: E

А: 1 Б: 3 В: 4 Г: 10 Д: 13

А: А Б: B В: C Г: D Д: E

А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 9

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 5 Д: 6

А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 17 Д: 18

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 9

А: 14 Б: 15 В: 17 Г: 28 Д: 29

● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ●

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

Точки А, В, С, D, Е, F розміщені на одній прямій у вказаному порядку. Відомо, що 
АF=35 см, АС=12 см, ВD=11 см, СЕ=12 см і DF=16 см. Якою є відстань між В і Е?

Квадрат можна скласти, використавши 
чотири з п’яти фігур, зображених праворуч. 
Яка з фігур зайва?

Добуток цифр трицифрового числа дорівнює 135. Чому дорівнює сума цифр цього 
числа?

17 дівчаток і 12 хлопчиків стояли біля школи. Декілька дітей підійшли до них. Вони 
розділилися на дві команди з однаковою кількістю учасників. У кожній команді 
кількість дівчаток і кількість хлопчиків є однаковою. Яка найменша кількість дітей 
могла до них підійти?

Кенгурята А, В, С, D і Е сидять за круглим столом (див. мал.). Коли 
пролунав дзвоник, усі кенгурятка, крім одного, помінялися місцями з 
сусідом. У результаті вони зайняли місця у порядку А, Е, В, D, С проти 
годинникової стрілки. Яке кенгурятко залишилося на своєму місці?

Оксанка взяла декілька камінців. Коли вона розклала їх на купки по 3 камінці у кожній, 
у неї залишилося 2 камінці. Коли дівчинка утворила купки по 5 камінців, у неї  також 
залишилося 2 камінці. Скільки ще камінців потрібно взяти Оксанці для того, щоби 
вона змогла розкласти їх на купки як по 3, так і по 5 камінців, і щоб при кожному 
розкладанні не залишалося жодного камінця?

Грані куба пронумеровано цифрами 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Кожна пара граней з номерами 
1 і 6, 1 і 5, 1 і 2, 6 і 5, 6 і 4, 6 і 2 має спільне ребро. Який номер грані, що розташована 
напроти грані з номером 4?

Миколка написав кожне з чисел від 1 до 9 в клітинах таблиці 3×3. Тільки 
чотири з цих чисел можна побачити на малюнку. Миколка зауважив, 
що для числа 5 сума чисел у всіх сусідніх клітинках дорівнює 9 (сусідні 
клітини мають спільну сторону). Чому дорівнює сума чисел у всіх сусідніх 
клітинках для числа 6?

Куб 3×3×3 складається з 27 маленьких кубиків. Яку найменшу кількість 

маленьких кубиків треба вилучити, щоби побачити зображення , 

дивлячись на куб справа, зверху і спереду?

А: 13 см Б: 14 см В: 15 см Г: 16 см Д: 17 см
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А: 10 Б: 15 В: 20 Г: 24 Д: 30

А: 19 Б: 20 В: 21 Г: 22 Д: 23

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: Б: В: Г: Д: 

А: A Б: B В: C Г: D Д: E

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

П’ять мелодій звучать одна за одною у порядку А, В, С, D, Е 
без зупинок і перерв. Після закінчення мелодії Е знову звучить 
мелодія А і так далі. Час виконання кожної мелодії вказано у 
таблиці праворуч. Мелодія С звучала, коли Андрійко вийшов з 
дому. Він повернувся рівно через годину. Яка мелодія звучала, 
коли Андрійко повернувся додому?

У ресторані є 10 столів та 36 крісел. Біля кожного столу – або 3, або 4 крісла. Біля 
скількох столів стоїть точно 3 крісла?

● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ● Рівень «Школярик» ●

60 дерев ростуть з однієї сторони вулиці. Кожне друге дерево – клен, кожне третє – 
або липа, або клен. Решта дерев – берези. Скільки беріз росте на цій стороні вулиці?

На скляний куб наклеїли червону стрічку, як це показано на малюнку. Яке із 
запропонованих у відповідях зображень неможливо побачити, розглядаючи 
куб із різних сторін?

Король і його листоноші вирушили із замку до літнього палацу зі швидкістю 5 км/год. 
Щогодини  король відправляє одного листоношу назад до замку. Швидкість кожного 
листоноші – 10 км/год. Яка різниця у часі між прибуттям до замку двох листонош, що 
вирушили один за одним?

На дошці записали три одноцифрових числа. Оленка додала їх і отримала число 15. 
Потім вона витерла одне із чисел і записала замість нього число 3. Після цього 
Іринка перемножила нові числа і отримала  36. Чому могло дорівнювати число, 
котре витерла Оленка?

У бабусі 10 онуків. Усі її онуки різного віку. Іринка – найстарша. Якщо додати роки 
усіх онуків, отримаємо 180. Скільки найменше років може мати Іринка? 

Кенгуренятко Ласунчик з’їдає щоденно або 9 морквин, або 2 капустини, або 4 морквини 
і 1 капустину. Але інколи він цілий день їсть лише траву. Протягом 10 днів Ласунчик 
з’їв  усього 30 морквин і 9 капустин. Скільки днів із цих десяти Ласунчик їв лише траву?

А: 6 або 7 Б: 7 або 8 В: лише 6 Г: лише 7 Д: лише 8

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


