
Умови Mіжнародного математичного конкурсу   
"Кенгуру – 2012" 

 
 

Рівень: "ШКОЛЯРИК" – для учнів 5–6 класів загальноосвітніх шкіл 
 

Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай: 
* за кожну задачу 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! 
 

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами 
 

      

1. Василь записує гасло VIVAT KANGAROO на аркуші паперу. Він хоче, щоби різні 
букви були записані різними кольорами і однакові букви – однаковими 
кольорами. Скільки різних кольорів потрібно Василеві для виконання цього 
завдання? 

 

  

 А:  7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д:  13 
      
      

2. Довжина дошки 6 м. Довжина її середньої частини 3 м. Дві 
інші частини мають однакові довжини. Довжина кожної з них 
дорівнює:  
 
  

        А: 1 м       Б:  1,25 м        В:  1,5 м       Г: 1,75 м     Д:  2 м 
?  

 

 

      
      

3. Галя може покласти чотири однакові монети в квадрат, 
складений із чотирьох сірників (див. малюнок). Яка 
найменша кількість сірників потрібна дівчинці, щоб скласти 
квадрат, у який поміститься 16 таких самих монет, що не 
накладаються одна на одну? 

  

        А: 8            Б:  10            В:  12             Г: 15          Д:  16 
 

 

      
      

4. У літаку фірми «Кенгуру-Світ» ряди з пасажирськими місцями пронумеровані 
числами від 1 до 25. Ряду з номером 13 нема. У п’ятнадцятому ряді тільки 
4 місця. У всіх інших – по 6 місць. Скільки пасажирських місць є в цьому літаку? 

 
  

 А: 120 Б: 138 В: 142 Г: 144 Д: 150 
      

      

5. Коли в Мадриді 17:00, тоді в Сан-Франциско 08:00 того ж дня. Оля лягла спати в 
Сан-Франциско 14 березня о 21:00. У Мадриді в цей момент …   

  

 А: 14 березня, 06:00              Б: 14 березня, 18:00 
В: 14 березня, 12:00               Г: 14 березня, 23:00 
Д: 15 березня, 06:00  

 
      

 

6. У грі «Судоку» числа 1, 2, 3, 4 можуть бути записані в 
кожному стовпці і в кожному рядку тільки один раз. 
Петрик завершує гру на малюнку поруч. Яке число він 
запише в сіру клітинку? 
 
    А: 1        Б:  2       В: 3       Г: 4       Д: 1 або 2  

 

      
      

7. До числа 6 додаємо 3, потім множимо результат на 2 і додаємо 1. Результат 
буде таким, як результат обчислень:  

  

 А: (6+3·2)+1 Б: 6+3·2+1 В: (6+3)·(2+1)  
 Г: (6+3)·2+1    Д: 6+3·(2+1)  
      

 



 
      

8. Верхня монета котиться без ковзання навколо нерухомої 
нижньої монети. Початкове положення та напрямок показані 
на малюнку справа. Який з запропонованих у відповідях 
малюнків відповідає моменту, коли верхня монета займе 

положення, вказане на малюнку знаком  ? 
 

 

      

 А:  

 

Б:  

 

В:  

 

Г:  

 
   Д: визначити неможливо 
      
      

9. Одна повітряна кулька може підняти один кошик із вантажем 
масою не більшою 80 кг. Дві такі самі кульки можуть підняти 
той самий кошик із вантажем масою, не більшою 180 кг. 
Чому дорівнює маса кошика? 
 

А: 10 кг       Б: 20 кг       В: 30 кг        Г: 40 кг        Д: 50 кг  

 

      
      

10. Іра і Олег взяли у бабусі кошик із яблуками і грушками, всього 25 фруктів. По 
дорозі додому, Іра з’їла одне яблуко і три грушки, Олег з'їв три яблука і дві 
грушки. Удома вони з’ясували, що принесли однакову кількість грушок і яблук. 
Скільки грушок вони взяли у бабусі? 

 

  

 А: 12 Б: 13 В: 16 Г: 20 Д: 21 
      

 
 

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами 
 
 

      

11. Які три з пронумерованих пазлів потрібно 
додати до картинки, щоб отримати 
квадрат? 
 

А: 1, 3, 4      Б: 1, 3, 6      В: 2, 3, 5  
Г: 2, 3, 6       Д: 2, 5, 6  

 

      
      

12. Ліза мала 8 кубиків з літерами A, B, C і D. На кожному 
кубику записана одна і та ж літера на всіх гранях. Дівчинка 
будує з них великий куб (див. мал. поруч). Будь-які два 
сусідні кубики дотикаються гранями з різними літерами. Яка 
літера на кубику, якого не видно на малюнку?  

 

  

 А:  А Б: B В: C Г: D Д:  визначити неможливо  
      
      

13. У країні Кенгурляндії є п'ять міст. Будь-які два міста 
сполучені між собою однією прямою дорогою. На карті 
країни видно тільки сім доріг (див. мал. поруч). Інші 
дороги – таємні. Їх можна побачити тільки через магічні 
окуляри. Скільки  таємних доріг побачить Аліса через 
магічні окуляри? 

 

 

  

 А:  9 Б: 8 В: 7 Г: 3 Д:  2  
      

      

14. Усі натуральні числа розфарбовані або червоним, або синім, або зеленим 
кольорами: 1 – червоним, 2 – синім, 3 – зеленим, 4 – червоним, 5 – синім, 6 – 
зеленим, і так далі у тій самій послідовності кольорів. Якого кольору може бути 
число, що є сумою червоного і синього чисел? 

 

  

 А: тільки червоного Б: тільки синього В: тільки зеленого 
 Г: або червоного, або синього Д: визначити неможливо 
      

 



 
      

15. Периметр фігури, побудованої з однакових квадратів (див. 
малюнок), дорівнює 42 см. Чому дорівнює площа фігури? 
 
 

А: 8 см2      Б: 9 см2      В: 24 см2       Г: 72 см2      Д: 128 см2 

 

 

      
      

16. Обидві фігури, зображені на малюнку поруч, складені з 
одних і тих самих п'яти частин. Одна частинка – 
прямокутник 5 см × 10 см, інші  частини – чверті двох  
різних кругів. Різниця між периметрами фігур дорівнює:  

 

  

 А: 2,5 см Б: 5 см В: 10 см Г: 20 см Д: 30 см 
      
      

17. Усі числа від 1 до 7 записані в кружечках так, що суми 
чисел уздовж кожної прямої лінії однакові. Яке число 
записане в кружечку А? 

 
 

А: 1            Б: 3            В: 4            Г: 5           Д: 6  

 

      
      

18. Гумова кулька падає з даху будинку з висоти 10 метрів. Після кожного удару об 
землю, вона підстрибує на 4/5 від попередньої висоти. Скільки разів м'яч 
з'явиться перед вікном, нижній край якого знаходиться на висоті 5 м від землі, а  
верхній – 6 метрів? 

 

  

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

19. 4 зубчасті коліщата розташовані поруч одне з одним. 
Перше має 30 зубців, друге – 15, третє – 60 і останнє – 10. 
Скільки повних обертів зробить останнє коліщатко, коли 
перше зробить один повний оберт? 

А: 3            Б: 4            В: 6            Г: 8          Д: 9  

 

      
      

20. Зроблений з паперу восьмикутник складається навпіл три рази. 

 
Від утвореного трикутника Петрик відрізає ножицями прямокутний трикутник так, 
як це показано на малюнку. Якщо папір розгорнути, то ми побачимо: 

 

  

 

А:  Б:  В:  Г:  Д:  
      

 
 

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами 
 

 
      

21. У маринаді є оцет, вино і вода: оцет і вино у відношенні 1 до 2; вино і вода у 
відношенні 3 до 1. Яке з тверджень є правильним?   

  

 А: У маринаді більше оцту, ніж вина.  
Б: У маринаді більше вина, ніж оцту і води разом. 
В: У маринаді більше оцту, ніж вина і води разом. 
Г: У маринаді більше води, ніж оцту і вина разом. 
Д: У маринаді оцту є найменше. 

      
      

22. 12 дітей віком 6, 7, 8, 9 і 10 років були на дні народження. Чотирьом із них по 6 
років. Дітей віком 8 років було найбільше. Яким є середній вік усіх 12 дітей?  

  

 А: 6 Б: 6,5 В: 7 Г: 7,5 Д: 8 
      

 



 
      

23. Кенгуру Хіп і Хоп стрибають через камені так, що камінь знаходиться в середині 
відрізка, що позначає кожен стрибок. На малюнку 1 зображено, як Хоп стрибнув 
тричі через камені, позначені цифрами 1, 2 і 3.  

                   
                                            Малюнок 1                                                   Малюнок 2 
Хіп теж стрибає через ті ж самі камені у тому ж порядку, але починає з іншої 
точки, як це показано на малюнку 2. В яку з точок потрапить Хіп після стрибка 
через третій камінь? 

 

  

 А: А Б: B В: C Г: D Д: E 
      
      

24. Прямокутник ABCD поділено на чотири прямокутники так, 
як це показано на малюнку. Периметри трьох із цих 
прямокутників дорівнюють 11 см, 16 см і 19 см. Периметр 
четвертого прямокутника не є найбільшим і не є 
найменшим. Знайти периметр прямокутника ABCD.  

 

  

 А: 28 см Б: 30 см В: 32 см Г: 38 см Д: 40 см 
      
      

25. Усі числа від 1 до 12 записано в кружечки так, що будь-які 
два сусідні числа відрізняються на 1 або на 2. Які з 
запропонованих пар чисел є сусідами?  
 

А: 5 і 6        Б: 10 і 9        В: 6 і 7        Г: 8 і 10        Д: 4 і 3  

 

      
      

26. Роман хоче поділити прямокутник розмірами 6 см × 7 см на квадрати зі 
сторонами, довжини яких виражаються цілим числом сантиметрів. Яку 
найменшу кількість квадратів він може отримати? 

 
  

 А: 4 Б: 5 В: 7 Г: 9 Д: 42 
      

      

27. У деякі клітинки квадратної таблиці розміром 4 × 4 розмістили по одному 
смайлику. Кількість смайликів у кожному рядку порахували і записали її у кінці 
рядка. Кількість смайликів у кожному стовпці порахували і записали внизу 
стовпця. Який із запропонованих малюнків ми отримаємо, коли заберемо всі 
смайлики? 

 

  

 

А:  Б:  В:  Г:  Д:  
      
      

28. Квадратний аркуш паперу площею  64 см2 склали 
два рази так, як це показано на малюнку поруч. 
Знайти суму площ сірих прямокутників. 

 

 

  

 А: 10 см2       Б: 14 см2       В: 15 см2       Г: 16 см2       Д: 24 см2 
      
      

29. У ребусі на додавання різні букви позначають 
різні цифри, а однакові букви – однакові цифри. 
Якщо рівність правильна, то цифра В дорівнює:  

 
  

 А: 1 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6 
      

      

30. Петрик має прямокутний аркуш паперу розмірами 192 см × 84 см. Він розрізає 
цей аркуш уздовж прямої лінії на дві частини, одна з яких є квадратом. Після 
цього робить те ж саме з неквадратною частиною, і так далі, поки обидві частини 
не будуть квадратними. Чому дорівнює довжина сторони останнього вирізаного 
Петриком квадрата? 

 

  

 А: 4 см Б: 5 см В: 7 см Г: 9 см Д: 12 см 
      

 


