
А: 17 Б: 18 В: 20 Г: 22 Д: 24

А: 8 Б: 13 В: 20 Г: 23 Д: 26

А: 1 Б: 2 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 20 Б: 25 В: 30 Г: 35 Д: 40

= + + ; – = ?+ = + + 80;

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

Чому дорівнює остання цифра суми чисел 19 + 29 + 39 + 49 + 59 ?

Скільки усіх точок перетину мають сім кіл, зображених 
на малюнку поруч?
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Всеукраїнський етапВсеукраїнський етапкнреуВ т

Петро написав одноцифрове число, а потім дописав перед ним одну цифру і відняв від
отриманого числа 21. Результат віднімання 46. Яке число Петро написав спочатку ?

У трамваї з кінцевої зупинки виїхав 21 пасажир. На першій зупинці 12 пасажирів
вийшли, а 5 зайшли. На другій зупинці зайшли 9 пасажирів, а вийшли 3. Скільки
пасажирів їдуть у трамваї після другої зупинки?



А: 43 м Б: 44 м В: 45 м Г: 46 м Д: 47 м

А: = 2 Б:  = 2 ∙ 3 В: = 4 ∙ 3 Г: = 8 Д: = 6 ∙ 6

А: Б: В: Г: Д:

А: 3 см Б: 4 см В: 5 см Г: 6 см Д: 7 см

А: 98 Б: 96 В: 64 Г: 48 Д: 32

А: 15 см Б: 16 см В: 17 см Г: 18 см Д: 21 см

1 м 1 м

10
 м

?  м

На електронному годинку 23 : 18. Скільки хвилин до кінця доби на ньому
горітиме цифра 9?

Красунчик записує числа , , ,  у вільні кружечки
так, щоб суми вздовж кожної з трьох ліній були
однаковими. Чому дорівнює сума чисел у виділених
кружечках?

Якщо ∙ = 2 ∙ 3 ∙ 6, то

Хитрун розбив своє поле шириною
10 м на 5 квадратних грядок так,
щоб ширина доріжки між грядками
та навколо поля була 1 м. Яка
довжина поля?

На відрізку АB довжиною 20 см позначено точки С, D, E так, що E AC = 2 см, C AD = DB
і CE =E ED.  Чому дорівнює довжина відрізка ED?

У Іванка є 5 однакових паперових квадратів зі стороною 4 см. З усіх квадратів склеїли 
прямокутник зі стороною 4 см. Ширина кожного місця склеювання – 1 см. Яка довжина 
отриманого прямокутника?

Петрик назвав число 1, а Василько помножив його на 2. Потім Петрик помножив на 
2 число, отримане Васильком, і так далі. Яке найбільше число міг назвати Василько, 
якщо хлопцям заборонено називати числа, більші ніж 100?

Завдання 9 – 16 оцінюються чотирма баламир мл ртчьюнояавЗ и

А: 4 хв Б: 5 хв В: 6 хв Г: 7 хв Д: 8 хв



А: 5 Б: 4 В: 3 Г: 2 Д: 1

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 10 Д: 12

А: 10 Б: 12 В: 14 Г: 16 Д: 18

А: 12 с Б: 13 с В: 14 с Г: 15 с Д: 16 с

7

?
9

2

Кодовий замок має чотири різні кільця, на кожному з яких є  цифри 0 до 9. 
Про правильний код відомо, що:
(1) він не має цифри меншої ніж 3;
(2) лише одна з його чотирьох цифр ділиться на 3;
(3) сума цих цифр коду дорівнює 20;
(4) усі чотири цифри коду різні і розміщені у порядку зростання.
Чому дорівнює різниця четвертої  і  третьої цифри?

Про чотирьох кенгурят Ласуна, Веселуна, Мудрагелика та Хитруна, що стоять один 
за одним в ряд, відомо: 1) усі кенгурята різні за зростом; 2) Веселун  – нижчий лише 
від одного з цих кенгуренят; 3) Мудрагелик не найвищий; 4) Хитрун нижчий, ніж 
Мудрагелик. Хто з кенгуренят найвищий, а хто найнижчий?

У 24 метеликів на крилах лише синій, лише  жовтий або лише ці два  кольори. Мете-
ликів лише з жовтим кольором стільки, скільки з синім кольором. Метеликів з двома 
кольорами удвічі більше, ніж синіх. Скільки одноколірних метеликів?

Веселун розламав велику шоколадку, складену з однако-
вих маленьких квадратиків на чотири частини так, щоб в
одній із них було 7 квадратиків, в двох інших 2 та 9 таких
самих квадратиків (дивись схематичний малюнок). Скіль-
ки квадратиків у четвертій частині?

У квадраті 7 × 7 замальовано верхній маленький квадратик (див 
мал). Чарівний автомат за одну секунду замальовує усі клітинки, 
що мають з уже замальованими спільну сторону. Через яку 
найменшу кількість секунд увесь квадрат буде замальований?

Завдання 17 – 24 оцінюються п’ятьма баламиЗавдання 17 – 24 оцінюються п ятьма баламитюіо27яавЗ мааьяя ии

А: Ласун найвищий, а Мудрагелик найнижчий
Б: Ласун найвищий, а Веселун найнижчий
В: Ласун найвищий, а Хитрун найнижчий
Г: Мудрагелик найвищий, а Хитрун найнижчий
Д: Мудрагелик  найвищий, а Ласун найнижчий.



А: 18 Б: 19 В: 20 Г: 21 Д: 223

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: 11 Б: 12 В: 13 Г: 14 Д: 15

А: 4 : 0 Б: 4 : 1 В: 2 : 0 Г: 2 : 2 Д: 1 : 2

А: 46 Б: 47 В: 48 Г: 49 Д: 50

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 8

На гранях куба розміщені одна, дві, три, чотири, п’ять та шість крапок так, що  на 
всіх протилежних гранях куба більша кількість крапок  ділиться на меншу. Кубик 
покладений на стіл так, що на верхній грані 6 крапок. Чому дорівнює сума кількостей 
крапок на бічних гранях кубика?

На початку кожної години на міський площі звучить одна з 20 різних мелодій, якиі 
послідовно змінюють одна одну (після 20 мелодії знову звучить 1). Мелодії починають  
звучати о 6 : 00, а закінчують о 22 : 00. Сонько прослухав улюблену мелодію у понеділок о 
12 годині. Коли він почує цю мелодію через два дні в середу?

Веселун перенумерував двоцифрові числа  послідовними числами, не пропускаючи 
жодного з них. 10 – перше, 11 – друге і так далі. Яким числом за рахунком у нумерації 
Веселуна є сума його 20-го і 19-го чисел?

На столі лежатьі шість карток із цифрами . Мудрагелик хоче
вибрати з них такі чотири картки, з яких можна скласти два послідовні двоцифрові
числа. Скільки усього варіантів вибору має  кенгурятко?

У слові МАТЕМАТИКА Хитрун замінив усі літери на цифри (різним літерам 
відповідають різні цифри, а однаковим – однакові) таким чином, щоб значення виразу 
М+А+Т+Е+М+А+Т+И+К+А було найменшим. Чому дорівнює значення цієї суми?

Петрик доповнює конструкцію з чотирьох комірок 
(дивись малюнок), вставляючи на вільні місця кістки 
доміно так, щоб числа на сусідніх половинках були 
однаковими і усі кістки доміно були різними. Якою 
НЕ може бути сума кількості крапок у виділених 
половинках?

Команда «Веселі Кенгурята» зіграла 4 матчі на своєму полі. Двічі перемогла,
один раз зіграла внічию та один раз програла. Загальний рахунок
зустрічі 5 : 2 на користь «Веселих Кенгурят». Якого рахунку НЕ могло бути
зафіксовано під час цих поєдинків?

А: о 16 : 00 Б: о 17 : 00 В: о 18 : 00 Г: о 19 : 00 Д: о 20 : 00
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