
А: 2 см 19 мм Б: 2 дм 18 мм В: 1 дм 19 см Г: 2 дм 1 см Д: 20 см 19 мм
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На малюнку праворуч зображено шість квадратів,
кожен з яких розбитий на 9 однакових квадратиків.
Які з кольорових квадратів є однаковими? Квадрати
можна повертати.

Дмитро виміряв довжину п’яти дощечок. Яка із них найдовша?

Яке з п’яти зображених на малюнку сонечок має полетіти, щоб на всіх решті разом
було лише 20 крапок?
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У клітинки виразу Софія поставила знаки ,  (усі по 
одному разу). У якій послідовності необхідно поставити ці знаки, щоб після 
виконання дій вона отримала найбільшу відповідь?

Перше Друге Третє Четверте П’яте

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

А: Перше Б: Друге В: Третє Г: Четверте Д: П’яте



А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 9

А: Б: В: Г: Д:

А: Б: В: Г: Д: 

А: 16 Б: 17 В: 18 Г: 19 Д: 20

А: 12 Б: 15 В: 16 Г: 18 Д: 21

1 2 3 4

Кенгуру стрибає із однієї клітинки в іншу зі спільною стороною.
Він не може стрибати у чорні клітинки та у клітинки, в яких
вже був. У якій найбільшій кількості клітинок кенгуру зможе
побувати, якщо стартує із червоної клітинки?

Чотири ромашки разом мають 33 пелюстки. Дві з них зображені на
малюнку праворуч. У якому із варіантів відповідей можуть бути
зображені інші дві ромашки?

Кенгурятко хоче скласти прямокутник із фігурок, 
зображених на малюнку праворуч (фігурки можна 
повертати, але не накладати). Яку із фігурок воно не 
використає?

Сума двох додатніх чисел дорівнює 13, а їхній добуток – 36. Знайдіть різницю між 
більшим та меншим із цих чисел.

Денис вирішив розмістити картки із зображенням тварин  
у рядок так, щоб кенгуру стояло першим, а біля нього або 
мураха, або кіт; собака поруч із котом та мурахою, а сонечко 
поруч із  котом та метеликом. Зображення якої тваринки 
буде на четвертій позиції?

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламиЗавдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламимаартьюно19нав ии

Олесь ділить плитку шоколаду. Він відламує один рядочок із
3 квадратиків для братика, а потім один рядочок з 5 квадратиків
для сестрички (дивись малюнок). Зі скількох маленьких квадратиків
складалася плитка шоколаду спочатку?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: використає усі фігурки

Д
ля

 б
ра

ти
ка

Для сестрички



А: 4 с Б: 5 с В: 6 с Г: 7 с Д: 8 с

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

А: 16 Б: 18 В: 21 Г: 24 Д: 42

А: 15 Б: 16 В: 17 Г: 18 Д: 25

А: 5 см Б: 10 см В: 20 см Г: 40 см Д: 80 см
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Анна, Ліда та Максим проводять пікнік. Кожен приніс із собою їжу, і вони збираються
поділити все порівну так, щоб продуктів не залишилось. Анна принесла два апельсини і
три банани, Ліда – 12 сливок і банан, а Максим – два банани і чотири апельсини. Кожен з
них отримає:

Тарас має 6 коробок.  Він поклав по 3 іграшки в кожну коробку. Скільки ще 
іграшок йому потрібно покласти, щоб у всіх коробках було рівно по 7 іграшок?

Мудрагелик вирішив записати підряд усі числа від 1 до 25. Після того як він записав 
25 цифр, у нього зламався олівець. Яке число він записав останнім?

На уроці трудового навчання хлопці змайстрували електронну 
дошку розміром 5 × 5. Після вмикання через секунду засвічується 
центральний квадратик, а через кожну нову секунду засвічуються 
квадратики, які межують хоча б із одним із засвічених. Через 
скільки секунд засвітиться уся дошка?

Аліса увійшла у лабіринт через вхід А і вийшла через
вихід Б. Вона знайшла в лабіринті чарівні тістечка. Якщо
вона з’їдала одне чарівне тістечко, то її зріст зменшувався
вдвічі. З яким ростом не зможе вийти Аліса із лабіринту,
якщо на вході її ріст становив 160 см?

А: 2 апельсини, 3 сливки, 2 банани Б: 2 апельсини, 4 сливки, 2 банани
В: 2 апельсини, 2 сливки, 2 банани Г: 3 апельсини, 3 сливки, 1 банан
Д: 3 апельсини, 4 сливки, 1 банан



А: 20 Б: 24 В: 25 Г: 27 Д: 30

А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 17 Д: 18

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 1 Б: 2 В: 6 Г: 7 Д: 8

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

А: 9 Б: 12 В: 17 Г: 20 Д: 22

У готелі  є три кімнати з одним ліжком, п’ять кімнат з двома ліжками та чотири кімнати 
з трьома ліжками. Скільки найбільше гостей може залишитись на ніч в цьому готелі, 
якщо кожен гість спатиме на окремому ліжку?

Скільки доріг потрібно стерти на 
малюнку праворуч, щоб добратися із 
одного міста в інше можна було б лише 
одним способом?

На острові проживають 9 аборигенів, які діляться на два типи: лицарі та брехуни. Відомо,
що серед будь-яких трьох аборигенів хоча б один лицар. Яке найбільше можливе число
брехунів на цьому острові?

Михайлик записав п’ять різних чисел. Потім від додав 2 до деяких із них, а до решти додав 
3. Яку найменшу кількість різних чисел зможе отримати Михайлик?

В Оленки є 19 квіток: червоні, жовті, білі та фіолетові. Червоних та фіолетових є 9, а  12 – 
не жовті. Скільки білих квіток є в Оленки?

Красунчик заповнює клітинки таблиці (дивись малюнок) числами 2, 5 
та 10. Сума чисел, записаних у кожному рядку та стовпчику, дорівнює 
22. Чому дорівнює сума чисел, записаних у зелених клітинках?

У слові KANGAROO Мудрагелик замінив усі літери на цифри (різним
літерам відповідають різні цифри, а однаковим – однакові) таким чином,
щоб значення виразу K+A+N+G+A+R+O+O було найбільшим. Чому
дорівнює значення A+O?

Завдання 17– 24 оцінюються п’ятьма баламиЗавдання 17– 24 оцінюються п ятьма баламимлбмтпьюно47яндЗ

Хробачок Бім з’їдає яблуко за 12 днів. Коли він з’їв половину яблука, йому на 
допомогу приповз хробачок Бом, який їсть яблука з тією ж швидкістю, що й Бім. За 
який час вони разом з’їли це яблуко?

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