
1

2

3

4

5

6

7

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!

19 березня 2020 року19 березня 2020 року

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

умови завдань для учнів 9-10 класу загальноосвітньої школиумови завдань для учнів 9-10 класу загальноосвітньої школи

* термін 
виконання
завдань – 75 хв.

На малюнку зображено фігуру, яка складається з 10 квадратиків зі стороною 
1 см. Чому дорівнює периметр цієї фігури?

Числа 1717 та 2020 записуються з допомогою двоцифрових чисел, які повторюються двічі. 
Через скільки років після 2020 року буде наступний рік, який має цю властивість?

Коли Богдан носить сорочку правильно, горизонтальні смужки утворюють 
сім замкнутих ліній навколо тулуба (див. мал.). Сьогодні зранку він 
неправильно застебнув сорочку (див. мал.). Скільки замкнутих ліній 
утворили смужки  сьогодні навколо тулуба Богдана?

У наведених розрахунках кожна літера означає цифру. Вони 
використовуються для складання деяких двоцифрових чисел. Сума двох 
двоцифрових чисел в ребусі на малюнку дорівнює 79. Чому дорівнює 
сума чотирьох двоцифрових чисел в ребусі на малюнку?

Сума чотирьох послідовних цілих чисел дорівнює 2. Чому дорівнює найменше з цих чисел?

Значення якого із запропонованих у відповідях виразів буде третім у порядку зростання?

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома баламиЗавдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

Рівень Рівень “Юніор”“Юніор”

У Віки було десять аркушів паперу, частина з яких є квадратної форми, а решта – трикутної. 
Вона розрізала три квадратні аркуші по діагоналі від кута до кута, а потім порахувала кількість 
вершин у 13 аркушах. Скільки аркушів трикутної форми у неї було до розрізання, якщо після 
розрізання Віка нарахувала 42 вершини?

А: 14 см Б: 18 см В: 30 см Г: 32 см Д: 40 см

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

А: –3 Б: –2 В: –1 Г: 0 Д: 1

А: 79 Б: 158 В: 869 Г: 1418 Д: 7979

А: 20 Б: 101 В: 120 Г: 121 Д: 202

А: 8 Б: 7 В: 6 Г: 5 Д: 4

А: 1 + 2345 Б: 12 + 345 В: 123 + 45 Г: 1234 + 5 Д: 12345
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Atown 3 km Atown 6 km

Cetown 9 km Cetown 6 km

Betown 1 km

?

Нехай x y17 51 102+ = . Чому дорівнює значення виразу x y9 27+ ?

Найкоротший шлях від Atown до Cetown проходить через 
Betown. Ідучи з Atown до Cetown, ми побачимо перший 
вказівник, який встановлений ліворуч дороги (на малюнку 
зліва), пізніше ми побачимо другий вказівник, який 
встановлений праворуч дороги (на малюнку справа). Яке 
число було написане на зламаному знаку вказівника?

Великий квадрат складається з чотирьох однакових прямокутників і 
маленького квадрата. Площа великого квадрата – 49 см2, а довжина 
діагоналі АВ одного з прямокутників дорівнює 5 см. Яка площа маленького 
квадрата?

Бічна сторона рівнобедреного трикутника має довжину 20 см. Довжина однієї з його сторін  
дорівнює 2/5 довжини іншої. Чому дорівнює периметр  цього трикутника?

У кожній із дев’яти клітинок фігури, зображеної на малюнку праворуч, 
записане число так, що сума трьох чисел на кожному діаметрі дорівнює 13, 
а сума восьми чисел на колі дорівнює 40. Яке число записане в центральній 
клітинці?

Олексій змайстрував змія, розрізавши дерев’яну жердину на 6 частин. Дві 
частини завдовжки 120 см і 80 см використав як діагоналі, а решту використав 
для з’єднання середин країв змія так, як показано на малюнку. Яку довжину 
мала жердина?

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма баламиЗавдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

На аркуші паперу в клітинку зображено чотири точки. Яку найменшу 
площу може мати трикутник з вершинами у вказаних точках, якщо довжина 
сторони однієї клітинки дорівнює 1 cм?

Оленка хоче провести 18 днів поспіль у гостях у своєї бабусі. Бабуся читатиме їй книжку по 
одному розділу у вівторок, суботу та неділю. В який день тижня має приїхати Оленка, якщо 
вона хоче прослухати якнайбільшу кількість розділів?

А: понеділок Б: вівторок В: п’ятницю Г: суботу Д: неділю

А:        см2 Б: 1 см2 В:        см2 Г: 2 см2 Д:        см2

А: 1 см2 Б: 4 см2 В: 9 см2 Г: 16 см2 Д: 25 см2

А: 36 cм Б: 48 cм В: 60 cм Г: 90 cм Д: 120 cм

А: 300 см Б: 370 см В: 400 см Г: 410 см Д: 450 см

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 3 Б: 5 В: 8 Г: 10 Д: 12

А: 54 Б: 36 В: 34 Г: 18 Д: 0
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Лука розпочав поїздку довжиною в 520 км на автомобілі з 14 літрами палива в баку. Його машина 
споживає 1 літр палива на 10 км. Проїхавши 55 км, він побачив дорожній знак із зазначенням 
відстаней від цієї точки до п’яти АЗС попереду. Відстані від знаку до AЗС дорівнюють 35 км, 
45 км, 55 км, 75 км і 95 км. Ємність паливного бака автомобіля становить 40 літрів, і Лука хоче 
зупинитись лише один раз, щоб заповнити бак. На якій відстані від знаку знаходиться АЗС, на 
якій він повинен зупинитись?  

Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма баламиЗавдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

Маруся поставила знак множення між другою і третьою цифрою числа 1040 і виявила, що 
результат 10 · 40 є квадратом натурального числа. Скільки чисел між 2010 і 2099 мають таку 
властивість?

Два квадрати різного розміру розміщені всередині рівностороннього 
трикутника так, як показано на малюнку праворуч. Чому дорівнює 
градусна міра кута, позначеного знаком запитання?

Квадрат ABCD площею 81 дм2 складається з шести трикутників однакової 
площі (див. мал.). На якій відстані від AD знаходиться точка O?

Цифри від 1 до 9, розташовані випадковим чином так, що утворилося дев’ятицифрове число. 
Яка ймовірність того, що отримане число ділиться на 18?

Заєць і Їжак змагалися в 5-кілометровій гонці по прямій лінії. Заєць у п’ять разів швидший за 
Їжака. Заєць помилково почав бігти  перпендикулярно до маршруту. Через деякий час він 
зрозумів свою помилку і одразу побіг навпростець до фінішної точки. Він прибув одночасно з 
Їжаком. Яка відстань між точкою повороту Зайця та точкою фінішу?

Цілі числа a, b, c і d  задовольняють  умову  a · b = 2 · c · d. Яке з наведених у відповідях чисел не 
може бути значенням  виразу a · b ·c · d?

А:  35 км Б: 45 км В: 55 км Г: 75 км Д: 96 км

А: 3 дм Б: 5 дм В: 5,5 дм Г: 6 дм Д: 7,5 дм

А: 11 км Б: 12 км В: 13 км Г: 14 км Д: 15 км

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 25° Б: 30° В: 35° Г: 45° Д: 50°

А: 50 Б: 100 В: 200 Г: 450 Д: 800

А: Б: В: Г: Д: 
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Максим замалював 3 грані великого куба і розрізав його на 64 маленьких кубики однакового 
розміру. Яку максимально можливу кількість маленьких кубиків з лише однією замальованою 
гранню міг отримати Максим?

У вершинах чотирикутної піраміди (див. мал.) Ірина записала числа 
1,  2,  3, 4 і 5. На кожній грані вона написала число, яке дорівнює сумі 
чисел у вершинах цієї грані. Чотири з цих сум дорівнюють 7, 8, 9 і 10. 
Чому дорівнює п’ята сума?

У Юрка в коробці є 71 марка. Йому дозволяється за один хід витягнути рівно 30 марок  
або покласти в коробку рівно 18 марок. Яка найменша кількість марок може опинитись 
у коробці за кілька таких ходів?

Вісім послідовних трицифрових чисел мають таку властивість: кожне з них ділиться на останню 
цифру. Яка сума цифр найменшого з цих чисел?

У кожній клітинці квадрата, зображеного на малюнку праворуч, треба 
записати число так, щоб суми чотирьох чисел у кожному рядку та в 
кожному стовпчику були однаковими. Яке число записане у затіненій 
клітинці?

Богдан і Юля намагаються з’ясувати, яка із зображених фігур є улюбленою фігурою В’ячеслава.

Богдан знає, що В’ячеслав розповів Юлі про її форму. Юля знає, що В’ячеслав розповів 
Богданові про її колір. Потім відбулася така розмова. Богдан: «Я не знаю улюбленої фігури 
В’ячеслава, і я знаю, що Юля не знає цього». Юля: «Спочатку я не знала улюбленої фігури 
В’ячеслава, але тепер знаю». Богдан: «Зараз я теж це знаю». Яка улюблена фігура В’ячеслава?

Два однакових прямокутники зі сторонами 3 см та 9 см перекриваються так, 
як показано на малюнку праворуч. Чому дорівнює площа їх співпадіння?

На столі є кілька квадратів і трикутників. Деякі з цих фігур синього кольору, а інші – червоного, 
деякі з цих фігур великі, а інші – маленькі. Ми знаємо, що якщо фігура велика, то це – квадрат; 
якщо фігура синього кольору, то це – трикутник. Яке з перелічених у відповідях тверджень, 
обов’язково є правильним?

А: Усі фігури червоного кольору – квадрати. Б: Усі квадрати великі.
В: Усі маленькі фігури – синього кольору. Г: Усі трикутники синього кольору.
Д: Усі фігури синього кольору – маленькі.

A: B: C: D: E: 

А: 12 см2 Б: 13,5 см2 В: 14 см2 Г: 15 см2 Д: 16 см2

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

А: 27 Б: 28 В: 32 Г: 34 Д: 40

А: 11 Б: 12 В: 13 Г: 14 Д: 15

А: 10 Б: 11 В: 12 Г:  13 Д: 14

А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 7 Д: 11


