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А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5
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А

B

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”

16 березня 2017 року

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

умови завдань для учнів 5-6 класу загальноосвітньої школи

* термін 
виконання
завдань – 75 хв.

Чотири картки розташовано так, як це показано на малюнку . Який ряд карток, із 
запропонованих у відповідях, можна отримати, якщо дві картки поміняти місцями один раз?

Муха має 6 лап, павук –  8. Разом 3 мухи і 2 павуки мають стільки ж лап, скільки 9 курей і ...

Мудрагелик має чотири однакові фігурки:  . Яку з фігур, запропонованих у відповідях, 
Мудрагелик НЕ зможе скласти зі своїх фігурок?

Красунчик хоче замалювати 18 квадратиків прямокутника (дивись малюнок 
праворуч) так, щоб третина всіх квадратиків була синього кольору і 
половина всіх квадратиків – жовтого. Решта квадратиків треба замалювати 
червоним кольором. Скільки буде квадратиків червоного кольору?

10 островів з’єднані між собою 12-ма мостами так, як це показано 
на малюнку праворуч. Усі мости відкриті для руху. Яку найменшу 
кількість мостів треба закрити, щоб неможливо було потрапити з 
острова A на острів B?

Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

А: 2 коти. Б: 3 коти. В: 4 коти. Г: 5 котів. Д: 6 котів.

Мудрагелик поклав три квадрати на аркуш паперу, як це показано на малюнку 
праворуч.  Довжина сторони  першого – 2 см, а другого – 4 см, і його вершина 
розміщена в центрі першого квадрата. Довжина сторони третього – 6 см, і його 
вершина розміщена в центрі другого квадрата. Чому дорівнює площа утвореної 
фігури?

А: 32 см2 Б: 51 см2 В: 27 см2 Г: 16 см2 Д: 6 см2
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А: 4 Б: 7 В: 8 Г: 13 Д: 15

А: 3 456 543 Б: 2 345 432 В: 2 234 322 Г: 2 468 642 Д: 4 321 234

А: 9671819 Б: 9567892 В: 9781920 Г: 9912345 Д: 9818192

А: 382 Б: 282 В: 284 Г: 823 Д: 824

А: Б: В: Г: Д: 

DAD BHD

ABD AHD HAB

414 812

124

?

184

П’ять ключів підходять до п’яти замків. Цифри на ключах 
відповідають  буквам на замках. Різні букви – різним 
цифрам, однакові – однаковим. Які цифри написані на 
ключі із знаком запитання?

У магазині продають м’які  меблі з підлокітниками:  дивани, кушетки і крісла, виготовлені з 
однакових модульних частин. Довжина дивана 220 см, а довжина кушетки 160 см (дивись 
малюнок).

Чому дорівнює довжина крісла?

Мудрагелик записав усі числа від 1 до 20 в один рядок і отримав 31-цифрове число  
1234567891011121314151617181920. Потім він витирає 24 цифри так, щоб залишилось 
найбільше можливе число. Яке число отримає Мудрагелик?

Веселун хоче покласти фігурку, склеєну із однакових кубиків з ребром 
1 см, у коробку, що має форму прямокутного паралелепіпеда, і закрити 
її. Якого найменшого об’єму коробка йому потрібна?

На кубику записано шість чисел по одному на кожній грані так, що суми чисел на протилежних 
гранях рівні. П’ять чисел відомі. Це 5, 6, 9, 11 і 14. Яке число записано на шостій грані?

Хитрун знає, що 1111 × 1111 = 1234321. Чому дорівнює 1111× 2222?

Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

За той час, що Веселун розв’язує два завдання рівня «Школярик», Мудрагелик розв’язує три 
завдання рівня «Кадет». За 45 хв Веселун і Мудрагелик разом розв’язали 30 завдань. На скільки 
більше завдань розв’язав Мудрагелик, ніж Веселун? 

Хитрун склав аркуш паперу декілька разів і проколов у ньому наскрізь лише 
одну дірку. Розгорнувши його, він побачив аркуш, зображений поруч. На якому із 
запропонованих у відповідях малюнку пунктиром показані лінії, уздовж яких Хитрун 
складав аркуш паперу?

А: На 5 Б: На 6 В: На 7 Г: На 8 Д: На 9

220 см 160 см ? см

А: 60 см Б: 80 см В: 90 см Г: 100 см Д: 120 см

А: 36 см3  Б: 75 см3 В: 60 см3 Г: 64 см3 Д: 80 см3
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А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6
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Завдання 21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

a + b = 2, c + d = 3, a + c = 1, b + d = 4 (дивись малюнок). Яке твердження, із 
запропонованих у відповідях, правильне?

Веселун пішов у похід на 5 днів. Він вирушив у мандрівку в понеділок і повернувся у п’ятницю. 
Кожного дня він проходив на 2 км більше, ніж попереднього. Коли подорож була закінчена, 
виявилось, що загалом він пройшов 70 км. Яку відстань Веселун пройшов у четвер?

Бегемоти Джейн, Кейт і Лінн пішли на прогулянку. Джейн йде попереду, Кейт – посередині і 
Лінн –  позаду. Джейн більша, ніж Кейт. Кейт менша за Лінн. Який із малюнків, запропонованих у 
відповідях, зображає Джейн, Кейт і Лінн у правильному порядку?

Хитрун має певну суму грошей і 3 чарівні палички, кожну з яких він може використовувати тільки 
один раз.

Ця паличка 
додає 1 грн

Ця паличка 
віднімає 1 грн

Ця паличка 
подвоює 

кількість 
грошей

В якому порядку йому потрібно використати усі ці палички, щоб отримати найбільшу суму 
грошей?

Фігура складається з 2-ох сірих і 2-ох білих склеєних кубиків (дивись малюнок праворуч). 
Яку фігуру, із запропонованих у відповідях, можна скласти з 4-ох таких фігурок?

Андрій та троє його друзів забили різну кількість голів у матчі з гандболу. Андрій забив найменшу 
кількість. Решта троє забили 20 голів разом. Яку найбільшу кількість голів міг забити Андрій?

У першому трикутнику зображено кенгуру. Пунктирні лінії діють, 
як дзеркала. Перші два відображення показані на малюнку. Який 
вигляд матиме зображення кенгуру в зафарбованому трикутнику?

Ромчик хоче записати числа 1, 2, 3, 4 і 5 у п’яти клітинках, зображених на малюнку 
праворуч, так, щоб будь-яке число, що записане нижче за інше, було більшим від 
нього і будь-яке число, що розташоване правіше за інше, було більшим за нього. 
Скількома способами це можна зробити?

А: a дорівнює d Б: b дорівнює c В: a більше, ніж d Г: a менше, ніж d Д: c більше, ніж b

А: 3-ма Б: 4-ма В: 5-ма Г: 6-ма Д: 8-ма

А: 12 км Б: 13 км В: 14 км Г: 15 км Д: 16 км
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А: 2 Б: 10 В: 12 Г: 13 Д: 16

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

А: Б: В: Г: Д: 

А: 11 Б: 10 В: 9 Г: 8 Д: 7

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7

Вісім кенгуру розташовано в ряд, як це показано на малюнку.
 

Два кенгуру, що стоять поруч, міняються місцями, стрибаючи один повз одного, якщо вони  
повернені один до одного мордочками.  Стрибки продовжуються доти, доки це можливо. 
Скільки обмінів місцями було зроблено?

Кожну з трьох карток з дірками Василь помалював з одного боку зеленою фарбою, а з 
іншого – червоною. Потім він нанизав ці три картки на мотузку так, як це показано на 
малюнку праворуч.  Після цього Василь розклав їх на столі, не знімаючи з мотузки.  Який 
малюнок правильно покаже можливе розташування карт на столі?

Марічка повинна придумати 5 різних чисел, таких, що, помноживши деякі з них на 2, а решта 
на 3, отримає найменшу кількість різних результатів. Яку найменшу кількість різних добутків 
вона може отримати? 

Квадратний шаблон (дивись малюнок) покритий трикутними і квадратними 
плитками  оранжевого або білого кольору. Яку найменшу кількість оранжевих 
плиток треба поміняти місцями з білими, щоб шаблон мав однаковий вигляд 
з кожного з чотирьох напрямків, показаних на малюнку праворуч?

Мудрагелик хоче написати натуральне число в кожній комірці діаграми 
так, щоб кожне число, що розташоване вище в ряду, було сумою двох 
чисел в клітинках безпосередньо під ним. Яку найбільшу кількість 
непарних чисел може написати Мудрагелик?

У кожній клітинці дошки 4 × 4 є лампи. Дві лампи на цій дошці називають сусідніми, якщо 
вони розташовані в клітинах зі спільною стороною. Спочатку вмикають декілька ламп, згодом 
щохвилини вмикають кожну лампу, що має щонайменше дві сусідні лампи, що світять. Яку 
мінімальну кількість ламп треба увімкнути спочатку, щоб в певний момент часу усі лампи 
світились?

У кошику є тільки червоні і зелені кульки. Серед п’яти, навмання вибраних кульок, є принаймні 
одна червона. А з шести, навмання вибраних, є принаймні одна зелена. Яка найбільша кількість 
кульок може бути у кошику? 

Веселун колекціонує кулі з парними номерами, Хитрун – кулі з номерами, які діляться на 3, 
Мудрагелик – з номерами, що діляться на 5. Кенгурята по черзі підходили до кошика, у якому 
є 8 куль, і кожен взяв всі кулі з числами, які він колекціонує. Веселун забрав кулі з номерами 
32 і 52, Хитрун – 24, 33 і 45, Мудрагелик – 20, 25 і 35. У якому порядку кенгурята підходили до 
кошика?

А: Три трикутні, одну квадратну Б: Одну трикутну, три квадратні
В: Одну трикутну, одну квадратну Г: Три трикутні, три квадратні
Д: Три трикутні, дві квадратні

А: Веселун, Мудрагелик, Хитрун Б: Мудрагелик, Хитрун, Веселун
В: Хитрун, Веселун, Мудрагелик Г: Хитрун, Мудрагелик, Веселун
Д: Мудрагелик, Веселун, Хитрун




