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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 “Школярик”

21 березня 2019 року

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

умови завдань для учнів 5-6 класу загальноосвітньої школи

* термін 
виконання
завдань – 75 хв.

Цифровий годинник показує час 20:19 (див. мал. праворуч). Що покаже цей годинник 
уперше наступного разу, коли будуть використані ті самі цифри?

Гануся почала малювати фігуру (див. мал. праворуч). Яким може бути її малюнок після 
того, як вона домалює ще декілька деталей?

Представники народу майя записували числа, використовуючи круги та відрізки. Для запису 
числа 1 використовували круг, а для запису числа 5 – відрізок (наприклад: 8 – це ). Як вони 
записували число 17?

У дитячому садку 14 дівчат і 12 хлопців. Половина дітей пішла на прогулянку. Яка найменша 
кількість дівчат може бути серед них?

Степан хоче написати кожну з цифр 2, 0, 1 і 9 в одну із клітинок 
зображених на малюнку праворуч і отримати найбільшу можливу 
суму трицифрового та одноцифрового чисел. Яку цифру він має 
написати замість  ?

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

А: 0 або 1 Б: 0 або 2 В: тільки 0 Г: тільки 1 Д: тільки 2
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А: 3 Б: 19 В: 20 Г: 21 Д: 29

А: Б: В: Г: Д: 

А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: 11

А: Б: В: Г: Д: 

А: Б: В: Г: Д: 

А: 10 Б: 12 В: 15 Г: 20 Д: 24

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 6 Д: 9
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Зазвичай жабка Пігі їсть 5 павуків на день. Коли Пігі дуже голодна, вона їсть 10 павуків на день. 
За дев’ять днів вона з’їла 60 павуків. Скільки днів з цих девяти вона була дуже голодна?

На кожному з трьох аркушів паперу записали трицифрове число. Дві 
цифри прикриті (дивись малюнок). Сума цих трьох чисел – 826. Чому 
дорівнює сума двох прикритих цифр?

Яку із наступних фігур не можна скласти за допомогою лінійки, яка має десять 
частин (див. мал.)?

У якому із п’яти однакових квадратів сума площ чорних клітинок є найбільшою?

Скількома способами можна прочитати слово KENGA на малюнку праворуч, якщо 
сусідні літери слова мають бути у трикутниках, які мають спільну сторону?

Шість найменших непарних натуральних чисел записані на гранях кубика. Олег тричі підкидає 
його і додає числа, які випали на верхній грані. Якому числу, із наведених у відповідях, НЕ може 
дорівнювати отримана сума?

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

Сума віків кенгуру з деякої групи становить 36 років. Через два роки сума їхніх віків становитиме
60 років. Скільки кенгуру у цій групі?

Кожна з зображених у відповідях фігур виготовлена склеюванням кубиків однакового розміру.  
В основі кожної фігури є вісім кубиків. Треба пофарбувати усі грані фігур. На кожну грань 
кубика Михайлик витрачає однакову кількість фарби. На пофарбування якої фігури Михайлик 
витратить найбільше фарби?

Якої з наведених нижче геометричних фігур немає в конструкції, зображеній 
праворуч?

А: 3-ма Б: 4-ма В: 5-ма Г: 6-ма Д: 7-ма

А: Б: В: Г: Д: 
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А: 9 см Б: 11 см В: 12 см Г: 14 см Д: 17 см

А: 6 Б: 8 В: 9 Г: 12 Д: 16

А: 16 Б: 18 В: 20 Г: 24 Д: 28

А: 41 Б: 42 В: 81 Г: 82 Д: 84

А: 4 Б: 5 В: 9 Г: 10 Д: 11
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А: 36 Б: 37 В: 41 Г: 44 Д: 60

А: 100 г Б: 99 г В: 96 г Г: 94 г Д: 90 г

22

А: Б: В: Г: Д: 

30 г6 г
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Алі-Баба і 40 розбійників ділили між собою 42 мішки з однаковою кількістю золотих монет у 
кожному. Кожен із них отримав один мішок і ще дві монети. Скільки монет в одному мішку?

У саду було 30 тварин: собаки, кішки та миші. Зла відьма перетворила 6 собак на 6 кішок, а 
потім 5 кішок на 5 мишей. Зараз у саду кількості собак, кішок і мишей однакові. Скільки кішок 
було у саду до перетворень, зроблених злою відьмою?

За допомогою блоків розміром 1 см × 1 см × 2 см можна будувати вежі за схемою, яка зображена  
на малюнку. Якою буде висота вежі, побудованої за цією самою схемою з 28-и блоків?

Іринка двічі склала квадратний аркуш паперу, а потім двічі 
розрізала його так, як показано на малюнку. Скільки частин 
аркуша вона отримала?

На фермі є тільки вівці та корови. Число овець на 8 більше, ніж число корів. Кількість корів 
складає половину кількості овець. Скільки тварин на фермі?

На кожному із запропонованих у відповідях малюнків зображено розгортку поверхні куба із 
синьою лінією на ній. На якому зі складених кубів ця лінія буде замкнутою?

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами
На гранях куба, зображеного на малюнку праворуч, записано шість натуральних 
чисел. Добутки двох чисел на парах протилежних граней рівні. Чому може 
дорівнювати найменша сума усіх шести чисел на цьому кубі?

Шість однакових чорних кульок і три однакові білі кульки розташовані на вагах так, як це 
показано на малюнках. Усі ваги перебувають у положенні рівноваги. Якою є загальна вага цих 
дев’яти кульок?



23

24

25

26

27

28

29

30

А: Б: В: Г: Д: 

А: Б: В: Г: Д: 

А: 11 Б: 14 В: 17 Г: 21 Д: 27

А: 4
1 Б: 8

3 В: 1
2 Г: 3

2 Д: 4
3

1 9 7

8 6

4 5

9

6 1 9 7 3

4

5 3

6 8 2

6

А: 22 Б: 23 В: 25 Г: 26 Д: 28

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7

Яке із п’яти тверджень А – Д, висловлених татом, є хибним, якщо відомо, що хибне твердження 
єдине?

Данило записує натуральне число в першому колі, а 
потім заповнює інші п’ять кіл, дотримуючись інструкцій 
(див. мал.). Скільки чисел із шести, записаних у колах, 
може ділитися на 3?

Розгортка поверхні коробки, зображеної на малюнку праворуч, складається 
у коробку розміром 2 × 1 × 1. Яке із зображень, наведених у відповідях, ми НЕ 
побачимо, дивлячись на складену коробку?

Злата зробила селфі з вісьмома родичами. Кожен із 8 її родичів є на двох чи трьох фотографіях. 
На кожній фотографії є рівно 5 її родичів. Скільки селфі зробила Злата?

Тарас будує куб розміром 4 × 4 × 4, використовуючи 32 білих і 32 чорних кубики розміром 
1 × 1 × 1. Він складає кубики так, щоб найбільша частина поверхні великого куба була білою. 
Яка частка поверхні куба біла?

У Марічки два автомати: один обмінює 1 білий жетон на 4 червоні жетони, інший обмінює 
1 червоний жетон на 3 білих. У Марічки 4 білі жетони. Після 11-ти обмінів дівчинка мала 31 жетон. 
Скільки з них червоних?

Роман та Михайло кидають м’ячі по двох однакових пірамідах, складених із 15 бляшанок.  
Числа на однаково розміщених бляшанках співпадають. Роман збиває 6 бляшанок. Сума чисел, 
написаних на них, дорівнює 25. Михайло збиває 4 бляшанки. Чому дорівнює сума чисел, які 
написано на них?

після кидка Михайлапісля кидка Романа

Кожна цифра мого цифрового годинника складається максимум із 7 сегментів, а саме:

. Але, на жаль, у кожному наборі з 7 сегментів одні і ті ж 2 сегменти не 

працюють. Зараз мій годинник показує . Що він покаже через 3 години 45 хвилин?

А: у мого сина Василя три сестри Б: у моєї дочки Софії два брати
В: у моєї дочки Софії дві сестри Г: у мого сина Василя два брати
Д: у мене п’ятеро дітей

А: лише одне число Б: можливо як одне, так і два числа В: лише два числа
Г: можливо як два, так і три числа Д: можливо як три, так і чотири числа


