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А: Б: В: Г: Д: 

А: Б: В: Г: Д: 

А: 24 см Б: 28 см В: 32 см Г: 35 см Д: 42 см

А: 20 Б: 24 В: 30 Г: 40 Д: 60

Любий друже! 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 ;
 

Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді! Бажаємо успіху!

Рівень “Кадет”

21 березня 2019 року

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

умови завдань для учнів 7-8 класу загальноосвітньої школи

* термін 
виконання
завдань – 75 хв.

На якій хмарці є чотири парні числа?

Скільки годин становлять десять четвертей години?

Три кільця зчеплені, як показано на схемі. Яка з наведених нижче діаграм 
також показує ці ж три кільця?

Зустрілися п’ять друзів. Кожен із них отримав по одному кексу від кожного з решти. Потім вони 
з’їли всі отримані кекси. У результаті загальна кількість кексів, які мали друзі, зменшилася вдвічі. 
Скільки кексів мали п’ять друзів на початку?

У забігу Тарас фінішував перед Михайлом, Віктор фінішував після Івана, Михайло фінішував  
перед Іваном і Євгеном, які фінішували перед Віктором. Хто з цих п’яти бігунів фінішував 
останнім?

Фігура складена з трьох однакових прямокутників, як це показано 
на малюнку. Периметр  кожного прямокутника дорівнює 14 см. 
Чому дорівнює периметр фігури?

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

А: сорок Б: п’ять
з половиною

В: чотири Г: три Д: дві
з половиною

А: Віктор Б: Михайло В: Тарас Г: Іван Д: Євген
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А: 3
2 Б: 2

5 В: 7
3 Г: 9

4 Д: 12
5

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 50° Б: 60° В: 65° Г: 70° Д: 75°

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: Б: В: Г: Д: 

А: 48 Б: 58 В: 60 Г: 68 Д: 88

Q

P
20°

R S

  2 62 1  71 2 4 3

А: 60  Б: 65 В: 70 Г: 75 Д: 90

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

На діаграмі PQ = PR = QS і кут QPR 20c+ = . Чому 
дорівнює RQS+ ?

Сторінки книги, яку читає Іринка, пронумеровані числами, починаючи з 1. Числа, використані 
для нумерації сторінок, містять цифру 0 рівно шість разів, а цифру 8 – сім разів. Яке число є  
номером останньої сторінки цієї книги?

У фермера є собаки, корови, кішки і кенгуру,  яких він вважає домашніми тваринами. Він розповів 
Олені, що у нього  є 24 домашні тварини і що 8

1  з них – собаки, 4
3  – НЕ корови і 3

2  – НЕ кішки. 
Скільки кенгуру є у фермера?

Які плитки розмірами 4 × 4, запропоновані у відповідях, не можуть бути  
утворені шляхом об’єднання двох заданих частин, зображених на малюнку 
праворуч?

Андрій, Олена, Катерина, Дмитро і Данило, зустрівшись, привіталися за  руку один раз із кожним, 
кого вони вже знали. Андрій потиснув руку один раз, Олена потиснула руки двічі, Катерина – 
тричі, а Дмитро потиснув руки чотири рази. Скільки разів Данило потиснув руки?

Марійка грає в баскетбол. Після серії з 20 кидків частка влучань Марійки у кошик дорівнювала 
55%. Після ще п’яти кидків частка влучань збільшилася до 56%. Скільки серед останніх п’яти 
кидків було влучних?

Великий квадрат поділено на менші квадрати так, як це показано на малюнку. 
Яка частина великого квадрата зафарбована у сірий колір?

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

Андрій розділив кілька яблук на шість рівних купок. Борис розділив таку саму кількість яблук на 
п’ять рівних купок і зауважив, що в кожній його купці є на два яблука більше, ніж у кожній купці 
Андрія. Скільки яблук в Андрія?

На кожному з трьох аркушів написано чотирицифрове число. Аркуші 
розташовані таким чином, що три цифри закриті, як це показано на малюнку. 
Сума трьох написаних чисел дорівнює 10126. Які цифри закриті?

А: 5, 6 і 7 Б: 4, 5 і 7 В: 4, 6 і 7 Г: 4, 5 і 6 Д: 3, 5 і 6
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А: 10 см2 Б: 12 см2 В: 14 см2 Г: 15 см2 Д: 21 см2

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 8

А: (1U2)U(3U4) Б: 1U((2U3)U4) В: 1U(2U(3U4)) Г: ((1U2)U3)U4 Д: (1U(2U3))U4

А: 12 Б: 14 В: 16 Г: 18 Д: 20

А: 700 грн Б: 750 грн В: 800 грн Г: 900 грн Д: 1000 грн

2
1
0
3

0 32

6 см

10 см

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

Катруся зігнула квадратний аркуш паперу рівно два 
рази, а потім двічі розрізала його так, як це показано 
на малюнку. Скільки частин, які вона отримала, є 
квадратами?

На підлозі намальовано кілька однакових прямокутників. На них 
зобразили трикутник з основою 10 см і висотою 6 см, як це показано на 
малюнку, а область всередині прямокутників і за межами трикутника 
зафарбували у сірий колір. Чому дорівнює площа зафарбованої 
частини?

Олена будує замкнуту ламану з сірників. Вона кладе кожен сірник на аркуші 
паперу на одній з пунктирних ліній, як це показано на малюнку. Перший 
сірник уже лежить на аркуші, а останній має прилягати до лівого кінця 
першого сірника. У деяких клітинках поставлені числа, що дорівнюють 
кількості сірників навколо цієї клітини. Яку найменшу кількість сірників 
використає Олена?

Бізнесмен-початківець витратив  усі свої гроші на купівлю в магазині 50 пляшок лимонаду по 
10 грн кожна. Він продає кожну пляшку по однаковій, але вищій ціні. Після продажу 40 пляшок 
він мав на 100 грн більше, ніж до купівлі. Скільки грошей матиме бізнесмен після продажу всіх 
пляшок лимонаду?,

Дія U визначається формулою aUb = b–a. Який з наступних виразів має найбільше значення?

Скільки існує різних рівнобедрених трикутників, сторони яких виражаються у сантиметрах 
цілими числами, а периметр дорівнює 60 сантиметрам?

А: на острові А Б: на острові Б В: на острові В Г: на острові Г Д: неможливо 
визначити

А: 13 Б: 14 В: 15 Г: 16 Д: 20

Скарб
на острові

А або Г

Скарб
на острові

Б

Скарб
на острові

В

Скарб НЕ
на острові

Г

Пірат Червона Борода знайшов чотири рукописи, зображені нижче,  які 
давали інформацію про місце захованого скарбу. Відомо, що лише в одному 
рукописі є правильна інформація про розміщення скарбу, і він захований на 
одному з чотирьох островів. Де захований скарб?
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А: 3 Б: 4 В: 4 Г: 6 Д: 7

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 6

А: 5 і 8 Б: 1 і 6 В: 2 і 7 Г: 4 і 5 Д: 3 і 6

А: 70 Б: 77 В: 78 Г: 96 Д: 103

А: 192 Б: 200 В: 250 Г: 400 Д: 420

А: Б: В: Г: Д: 

А: 4 : 3 Б: 8 : 5 В: 5 : 4 Г: 3 : 5 Д: 7 : 3

1 2

5 6

7

8

3 4

А: 11 Б: 10 В: 9 Г: 8 Д: 7

Наталка має багато паличок довжиною 1. Палички пофарбовані 
в синій, червоний, жовтий або зелений колір. Вона хоче скласти 
сітку розмірами 3 × 3, як це показано на малюнку, так, щоб 
кожний квадрат в сітці  розмірами 1 × 1 мав чотири сторони 
різних кольорів. Яку найменшу кількість зелених паличок 
потрібно для цього використати?

З якої з наступних розгорток може бути складений куб так, щоб маркована лінія на його поверхні 
була замкнутою?

У Марійки було 60 цукерок. Вона з’їла одну десяту цукерок у понеділок, потім одну дев’яту 
частину залишку у вівторок, потім одну восьму частину решти в середу, потім одну сьому і так 
далі, поки вона не з’їла половину залишку цукерок після попереднього дня. Скільки цукерок у 
неї залишилося?

Дмитро намалював кожний з восьми кругів на схемі червоним, 
жовтим або синім кольором так, щоб кожні два круги, 
безпосередньо з’єднані відрізками, були різних кольорів. Які 
два круги обов’язково намальовані одним кольором?

У Юрка є дві циліндричні свічки різної висоти і діаметра. Перша свічка горить 6 годин, а друга 
свічка горить 8 годин. Хлопчик запалив свічки одночасно, і через три години вони стали 
однакової висоти. Яким було відношення їхніх початкових висот?

Поїзд складається з 18 вагонів. У поїзді перебуває 700 пасажирів. У будь-якому блоці з п’яти 
послідовних вагонів є рівно 199 пасажирів. Скільки разом пасажирів є у восьмому та дев'ятому 
вагонах поїзда?

Декілька команд з трьох гравців у кожній беруть участь у шаховому турнірі. Кожен гравець 
команди грає рівно один раз проти всіх гравців з усіх інших команд. З організаційних причин 
може бути проведено не більше 250 ігор. Щонайбільше скільки команд може приймати участь 
у турнірі?

Коли Роман і Віра порівняли свої заощадження, вони з'ясували, що відношення їхніх заощаджень 
становило 5 : 3. Потім Роман купив планшет за 160 євро – і відношення їхніх заощаджень 
змінилося на 3 : 5. Скільки євро мав Роман перед придбанням планшета?


