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Шановні учні, батьки та учителі!

 У 2020–2021 навчальному році в Україні вдев’яте пройшов Всеукраїнський етап 
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
 Основними завданнями обох етапів Конкурсу – як Міжнародного, так і Всеу-
країнського, – є популяризація математичних знань та ідей, підтримка та розвиток 
інтелектуальних здібностей учнів, стимулювання мотивації учнів до вивчення пред-
метів природничо-математичного циклу та активізація творчої діяльності вчителів. 
На відміну від Міжнародного етапу, завдання Всеукраїнського етапу були лише для 
учнів 2–6 класів і кожен клас працював над своїми задачами. Саме це і було визна-
чальним при доборі матеріалів. Ми розуміємо, що не у всіх дітей вистачає терпіння 
на довгі обміркування та виклади, тому значна кількість задач розрахована на ідею, 
а її реалізація не вимагає багато часу.
 Важливе місце в задачах першого етапу займають малюнки, які привертають 
увагу дітей і є наочним помічником при їх розв’язанні. Окремі завдання дозволять 
включатися в роботу не тільки дітям, а й їх батькам після проведення конкурсу.
 Особливі слова вдячності адресуються Вам, вчителі – організатори конкурсу на 
місцях, які поставилися до проведення Всеукраїнського етапу активно та дуже від-
повідально. Кількість учасників на цьому етапі перевищила 152 000. Дуже активними 
були учні з міста Києва, з Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Львівської, Мико-
лаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької областей.
 Обидва етапи Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» в Україні 
проводяться за підтримки Міністерства освіти і науки України та Інституту модерні-
зації змісту освіти.

Оргкомітет конкурсу «Кенгуру»

ASD
Маркування тексту



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП    2 клас4

Завдання 1–5 оцінюються трьома балами

1. У кошику є кульки різних кольорів: 2 червоні, 1 зелена, 3 сині, 2 жовті та 1 фіолетова. 
Веселун дістав із кошика 2 червоні, 1 зелену, 2 сині, 2 жовті та 1 фіолетову. Якого кольо-
ру кулька залишилася в кошику?

А: жовтого Б: червоного В: зеленого Г: синього Д: фіолетового

2. Чарівник витягує з циліндра іграшки в однаковому порядку:

Які дві наступні іграшки витягне з циліндра чарівник?

А: Б: Б: Г: Д: 

3. На малюнку зображено кілька олівців однакового розміру. 
Вони лежать на столі вчителя. Скільки олівців не торкаються 
столу?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

4. Гірляндою з прапорцями іде жук. Він почав з кінця, позначеного *, і 
зараз перебуває між двома сусідніми прапорцями, зображеними на ма-
люнку нижче. Скільки прапорців зустріне ще на своєму шляху жук, коли 
прийде до кінця гірлянди, не повертаючись назад?

А: 6 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: 10

5. Яка із запропонованих у відповідях фігур не є колом, не є квадратом і не є зафар-
бованою?

А: Б: В: Г: Д: 

2 клас2 клас
УУмови завдань для учнів 2 класумови завдань для учнів 2 класу

загальноосвітньої школизагальноосвітньої школи

*



2 клас    ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП 5

Завдання 6–10 оцінюються чотирма балами

6. Скільки овець можна побачити на головоломці з чотирьох пазлів, коли вона скла-
дена правильно?

А: 7 Б: 8 В: 9 Г: 10 Д: 11

7. Визначте набір, у якому є лише числа більші за 4 та менші за 10.

А: 8; 7; 5; 3 Б: 11; 8; 6; 4 В: 5; 9; 7; 2 Г: 5; 6; 7; 8 Д: 10; 8; 5;1

8. Дві зебри можуть перенести такий самий вантаж, як одна жирафа. Три лисиці мо-
жуть перенести такий самий вантаж, як одна зебра. Скільки  лисиць треба, щоб пере-
нести такий самий вантаж, який можуть перенести одна жирафа та одна зебра?

А: 3 Б: 5 В: 6 Г: 8 Д: 9

9. У фігурі, зображеній на малюнку нижче, можна побачити 5 квадратів.

1 2

3 4
5

Яку найменшу кількість сірників треба забрати з цієї фігури, щоб в отриманій фігурі не 
можна побачити жодного квадрата?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

10. У вулику було кілька бджіл. 13 полетіли збирати пилок, але лише 4 повернулися до 
вулика на обід. Зараз у вулику на обіді 21 бджола. Скільки бджіл було у вулику спочатку?

А: 21 Б: 28 В: 30 Г: 32 Д: 38



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП    2 клас6

Завдання 11–15 оцінюються п’ятьма балами

11. Будинок Іванка розташований на однаковій відстані від будинку Михайла та від будин-
ку бабусі. Сьогодні Михайло тричі виходив із дому: двічі – до Іванка і один раз – до бабусі. 
Після кожного візиту Михайло повертався додому. Скільки всього кілометрів пройшов 
Михайло сьогодні, якщо відстань між його будинком та будинком бабусі становить 4 км?

Будинок Михайла

4  км

Будинок Іванка Будинок бабусі

А: 6 км Б: 8 км В: 10 км Г: 12 км Д: 16 км

12. У класі навчається 20 дітей. Серед них 3 хлопці, які співають у шкільному хорі, і 
5 дівчат, які відвідують гімнастичні заняття. Скільки найбільше хлопців може навча-
тися в цьому класі?

А: 3 Б: 8 В: 12 Г: 15 Д: 17

13. Мудрагелик заповнив таблицю додавання, зображе-
ну на малюнку. Скільки різних результатів отримав Му-
драгелик?

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

14. У таборі пінгвінів є три хатинки. У синій хатинці живуть 3 пінгвіни, у жовтій хатин-
ці живе на 6 пінгвінів більше, ніж у синій, а у білій – на 4 пінгвіни менше, ніж у жовтій. 
Скільки пінгвінів живе в цих трьох хатках?

А: 11 Б: 12 В: 17 Г: 19 Д: 25

15. У Мудрагелика, Веселуна та Ласунчика є по дві картки. На кожній картці записано 
по одному числу з набору 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і на усіх шести картках написані різні чис-
ла (деяких чисел не видно).

Мудрагелик Веселун Ласунчик

Яке число записане на другій картці Мудрагелика, якщо відомо, що суми чисел на 
картках трьох кенгуренят є однакові?

А: 2 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9



3 клас    ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП 7

Завдання 1–8 оцінюються трьома балами

1. Остап записує цифри, використовуючи крапки (дивись малюнок). Для запису якого 
числа із запропонованих у відповідях треба використати найбільше крапок?

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

2. Іринка розставляє свої наклейки зі смайликами у такому порядку: біла, жовта, зе-
лена, оранжева, червона, фіолетова, і знову біла, жовта, зелена, оранжева, червона, 
фіолетова і т. д. Яка наклейка буде на 21-й позиції?

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

А: 

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

Б: 

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

В: 

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

Г: 

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

Д: 

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

ор
анжевий червоний фіолетовийзеленийжовтийбілий

3. Яким числом треба замінити обидва знаки запитання в обчисленні 4 + ? + 4 + ? = 10, 
щоб отримати правильну рівність?

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 5

4. Назар наклеїв шість наклейок на два однакові прозорі аркуші (ди-
вись малюнок). Яке з наведених зображень не можна отримати шля-
хом накладання цих прозорих аркушів один на інший?

А: 

аркуш 1 аркуш 2

Б: 

аркуш 1 аркуш 2

В: 

аркуш 1 аркуш 2

Г: 

аркуш 1 аркуш 2

Д: 

аркуш 1 аркуш 2

5. Оксанка розставляє фігурки  на клітинки таблиці розміром 
4 × 4 так, щоб вони не накладались одна на іншу. Скільки клітинок із 
запропонованих у відповідях можуть залишитися порожніми?

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 5

3 клас3 клас
УУмови завдань для учнів 3 класумови завдань для учнів 3 класу

загальноосвітньої школизагальноосвітньої школи

аркуш 1 аркуш 2аркуш 1 аркуш 2
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6. Під час канікул Софія прочитала 3 книги. Матвій прочитав удвічі більше книг, ніж 
Софія. Емілія прочитала втричі менше книг, ніж Софія, а Єва – на 3 книги менше, ніж 
Матвій. Хто з них прочитав однакову кількість книжок?

А: Софія та Єва Б: Емілія та Матвій В: Єва та Емілія
Г: Софія та Матвій Д: Софія та Емілія

7. На малюнку нижче лише одні з п’яти воріт треба відчинити для того, щоб кролик 
зміг добігти до свого дому. Які ворота треба відчинити?

5
1

4

2 3

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

8. Деякі числа можна записати як суму двох послідовних чисел (наприклад: 13 = 6 + 7). 
Скільки із чисел 15, 16, 17, 18, 19 можна також так записати?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

Завдання 9–16 оцінюються чотирма балами

9. На планеті Кенгуру у році є 7 місяців. Перший, третій, п’ятий, сьомий місяці трива-
ють 8 днів, а другий, четвертий, шостий – 9 днів. Скільки днів триває рік на цій планеті?

А: 55 Б: 57 В: 59 Г: 60 Д: 63 

10. Яку найбільшу кількість крапок зможе охопити фрагмент, зображений на малюнку 
1, у таблиці, зображеній на малюнку 2?

малюнок 1 малюнок 2

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

11. Аня намалювала таблицю, зображену на малюнку 
нижче. Вона вибирає три числа так, щоб з кожного рядка 
та кожного стовпця було взято тільки одне, і їх перемно-
жує. Скільки різних добутків зможе отримати Аня, пра-
вильно виконавши обчислення?

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 9 Д: 12



3 клас    ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП 9

12. В Оленки є коробки з іграшками. На кожній коробці записано два числа. У якому 
порядку дівчинка має розставити коробки, щоб будь-які дві сусідні коробки торкали-
ся сторонами, біля яких написані однакові числа?

А: лисичка, велосипед, автомобіль, космічний корабель, робот
Б: 10 лисичка, автомобіль, космічний корабель, велосипед, робот г
В: лисичка, велосипед, космічний корабель, робот, автомобіль
Г: автомобіль, космічний корабель, робот, лисичка, велосипед
Д: робот, лисичка, велосипед, автомобіль, космічний корабель

13. У кожного їжачка на спині є рівно п’ять яблук, дві грушки та одна сливка. Разом у 
них є 40 яблук. Скільки грушок вони мають?

А: 8 Б: 10 В: 12 Г: 16 Д: 20

14. Сума чотирьох різних додатних цілих чисел дорівнює 16. Друге найбільше серед 
цих чисел це 6. Яке з цих чисел є третім за величиною?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

15. Богдан вирішив розфарбувати усі кулі фігури, зображеної на малюнку, так, щоб 
жодні дві кульки, з’єднані відрізком, не були одного кольору. Яку найменшу кількість 
кольорів зможе використати хлопець?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

16. У змаганнях з фехтування перші чотири місця здо-
були Атос, Портос, Араміс та Д’Артаньян. Сума місць, за-
йнятих Атосом, Портосом та Д’Артаньяном, дорівнює 6, а 
сума місць Портоса та Араміса також дорівнює 6. На яко-
му місці Портос?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: неможливо визначити

Завдання 17–24 оцінюються п’ятьма балами

17. Федір виконує тільки дію множення на 5, Данило додає 3, а Тарас віднімає 2. 
У якому порядку вони повинні виконувати свої дії, щоб перетворити 2 на 23?

А: ДТФ Б: ТФД В: ФТД Г: ФДТ Д: ДФТ



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП    3 клас10

18. Замок короля Георга відкривається трьома клю-
чами. Вони заховані у схованках, відстань між якими 
зображено на малюнку (дивись малюнок). Принц Мар-
ко прямує зі свого замку до замку короля Георга. При-
наймні скільки кілометрів йому доведеться проїхати, 
щоб відчинити замок короля?

А: 21 км Б: 23 км В: 27 км Г: 28 км Д: 29 км

19. 

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

А:

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

Б: 

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

В: 

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

Г: 

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

Д: 

9
кг

?
кг

15
кг

16
кг

17
кг

18
кг

19
кг

7 
кг

20. Іванка записує по одному числу в кожному кружечку так, щоб сума 
чотирьох чисел, з’єднаних чорними лініями, дорівнювала сумі трьох чи-
сел, з’єднаних синіми (пунктирними) лініями, і дорівнювала сумі трьох 
чисел, з’єднаних зеленими (хвилястими) лініями. Яка сума усіх п’яти чи-
сел, якщо число, записане у центральному кружечку, дорівнює 11?

А: 18 Б: 21 В: 22 Г: 28 Д: 33

21. На березі річки є чотири великі кенгуру і два маленькі кенгуру. Великі кенгуру 
важать по 5 кілограмів, а малі – по 4 кілограми. При березі є один човен, який за один 
раз може перевезти не більше 9 кілограмів. Усі кенгуру мають переправитися через 
річку. Яку найменшу кількість разів човен має перетнути річку?

А: 5 Б: 7 В: 8 Г: 9 Д: 11

22. У Марічки є 10 купюр чотирьох різних номіналів. У неї найбільше купюр номіна-
лом 20 грн. Купюр номіналом 5 грн стільки ж, що й купюр 10 грн. Лише одна з купюр – 
це купюра 50 грн. Скільки найбільше гривень може мати Марічка?

А: 250 грн Б: 225 грн В: 205 грн Г: 175 грн Д: 150 грн

23. Якою найменшою має бути кількість дітей у сім’ї Кенгуру, щоб у кожної дитини був 
принаймні один брат і сестер було більше, ніж братів?

А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6

24. У Петрика є дві червоні, дві жовті і дві зелені кульки однакового розміру. Скілько-
ма способами він зможе вибрати з цих кульок чотири кульки? (Порядок розташування 
куль в одному наборі не має значення.)

А: 4 Б: 6 В: 9 Г: 10 Д: 12

замок
короля

замок принца

11 км

6 км

7 км

8 км

6 км

5 км

3 км

11
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Завдання 1–8 оцінюються трьома балами

1. Який із запропонованих у відповідях олівець не є найкоротшим і не є найдовшим, 
не синій і не зелений?

А:  Червоний Б:  Зелений В:  Жовтий Г:  Синій Д:  Чорний

2. Нехай 2210 – 2020 = 210 – х. Чому дорівнює х ?

А: 20 Б: 200 В: 210 Г: 220 Д: 2000

3. Хитрун намалював три фігури: трикутник, 
коло і прямокутник – і записав у їхні частини сім 
букв: K, A, N, G, O, R, U (дивись малюнок). У якій 
відповіді виписані усі букви, що належать лише 
двом фігурам?

А: K, A, N, G Б: A, N, G, U В: K, A, N Г: G, O, R Д: A, N, U

4. Хвалько складає фігуру, зображену на малюнку, використовую-
чи декілька білих кубиків та 14 синіх кубиків. Скільки синіх кубиків зі 
складеної Хвальком фігури не видно на малюнку?

А: 2 Б: 3 В: 5 Г: 6 Д: 8

5. Електронний годинник показує час у двох парах комірок (години від 00 до 23 та 
хвилини від 00 до 59). Зараз на годиннику 22 : 22. Через скільки хвилин час, який він 
показуватиме, буде записано чотирма однаковими цифрами?

А: 178 хв Б: 138 хв В: 128 хв Г: 108 хв Д: 98

4 клас4 клас
УУмови завдань для учнів 4 класумови завдань для учнів 4 класу

загальноосвітньої школизагальноосвітньої школи

R
N

U
G

AK O
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6. Стрічка має довжину 6 м. Вона складається з затінених та незатінених ділянок од-
накової довжини (дивись малюнок). Точки A, B, C, D розташовані вздовж стрічки так, як 
це зображено на малюнку.

A B C D

Чому дорівнює довжина відрізка AC?

А: 160 см Б: 180 см В: 200 см Г: 240 см Д: 360 см

7. У порожні клітинки виразу, зображеного нижче, Сонько розмістив знак + або знак – .

Яку найбільшу кількість знаків + він міг поставити, щоб рівність була правильною?

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 7

8. Чотири однакові гральні кубики складені так, що грані кубиків з одна-
ковою кількістю крапок дотикаються. Сума кількостей крапок на протилеж-
них гранях грального кубика дорівнює 7. Чому дорівнює сума кількостей 
крапок на восьми гранях, якими дотикаються кубики один до одного?

А: 14 Б: 16 В: 18 Г: 20 Д: 22

Завдання 9–16 оцінюються чотирма балами

9. У записі 3 2 1 5 3 2 5 зашифровані дії додавання та множення за таким зразком 
3 • 5 + 2 • 1 = 17. Яке число треба поставити у вільну клітинку 3 2 1 5 3 2 5  , щоб ре-
зультат виконання дій, зашифрований за таким самим зразком, дорівнював 31?
А: 8 Б: 9 В: 10 Г: 11 Д: 20

10. Два однакові прямокутні аркуші паперу довжиною 
12 см і шириною 9 см накладені один на одного так, що 
їх спільною частиною є квадрат KLMN. (дивись малюнок). 
Чому дорівнює периметр прямокутника ABCD?

А: 42 см Б: 44 см В: 46 см Г: 48 см Д: 50 см

11. Ласунчик їсть цукерки за таким правилом: одна цукерка в день фітнесу та три цу-
керки у звичайний день. З 1 по 19 листопада кожен день фітнесу змінювався звичай-
ним днем, а кожен звичайний – днем фітнесу. Скільки усього цукерок міг з’їсти Ласун-
чик за ці 19 днів?

А: 36 або 39 штук Б: 37 або 39 штук В: 37 або 38 штук
Г: 37 або 40 штук Д: 38 або 39 штук

A

N M

K L B

D C
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12. Петрик складає числа, викладаючи кожну цифру з допомогою сірників так, як це 
зображено на малюнку. Чому дорівнює різниця між найбільшим числом, складеним із 
семи сірників, і найменшим числом, складеним з такої ж кількості сірників?

А: 705 Б: 703 В: 83 Г: 77 Д: 73

13. Конкурсні проекти, що здобули після голосування 5 найкращих результатів, отри-
мали кошти на їхню реалізацію. Проект, що виборов п’яте місце, отримав 1000 грн. Ко-
жен проект з місцем на один меншим отримав на 500 грн більше. Чому дорівнює сума 
усіх коштів, отриманих переможцями?

А: 8000 грн Б: 9000 грн В: 9500 грн Г: 10000 грн Д: 11000 грн

14. Мудрагелик заповнив таблицю додавання, зо-
бражену на малюнку. Скільки різних результатів 
отримав Мудрагелик?

А: 24 Б: 20 В: 13 Г: 9 Д: 7

15. Веселун обходить поле за 6 хвилин, а Ласунчик, ідучи тим самим маршрутом, об-
ходить це поле за 10 хвилин. Кенгурята стартують одночасно і мають пройти однакову 
кількість кіл. Скільки кіл повинен пройти кожен, якщо у момент, коли Веселун закінчив 
усі заплановані кола, Ласунчику довелося ще двічі обійти поле?

А: 2 Б: 3 В: 5 Г: 6 Д: 10

16. При додаванні декількох чисел Сонько в одному з чисел цифру одиниць 0 замінив 
на 8, а цифру десятків 3 замінив на 5. Після додавання він отримав 2030. Чому дорівню-
вала б сума цих чисел, якби зміни не були проведені?

А: 2000 Б: 2002 В: 2020 Г: 2042 Д: 2058

Завдання 17–24 оцінюються п’ятьма балами

17. Яблуко, слива та горіх разом важать 180 г. Яблуко важить на 100 г більше, ніж 
слива та горіх разом. Горіх важить утричі менше, ніж слива. Скільки важать разом 
яблуко та горіх?

А: 160 г Б: 150 г В: 120 г Г: 100 г Д: 90 г
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18. Мудрагелик вибирає чотири різні числа з чисел від 1 до 9 
включно і розміщує їх в чотирьох клітинках у верхньому ряд-
ку. Числа у двох лівих полях множать, а числа у двох правих 
полях додають. Результати дій записує у середньому рядку. 
Потім числа середнього рядка множить і отриманий добуток 
записує у нижню клітинку (дивись схему на малюнку). Яке з на-
ведених цілих чисел може з’явитися в нижній клітинці?

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 13 Д: 14

19. У групі кенгурят два найлегші кенгуру важать 25 кг, а три найважчі важать 60 кг. 
Скільки кенгурят у групі, якщо уся група важить 100 кг?

А: 5 Б: 6 В: 7 Г: 8 Д: 9

20. Перше вересня 2030 року – неділя. В якому найближчому наступному  місяці пер-
ше число – теж неділя?

А: у жовтні Б: у листопаді В: у грудні Г: у січні Д: у лютому

21. У мережі зв’язку «Кенгфон» діють два тарифи:
Тариф 1. Ціна за користування мережею 10 грн, вартість дзвінка у мережі 11 коп за 
хвилину.
Тариф 2. Ціна за користування мережею 15 грн, вартість дзвінка у мережі 6 коп 
за хвилину.
Яку найменшу кількість хвилин потрібно розмовляти, щоб тариф 2 був вигіднішим, 
ніж тариф 1?

А: 90 хв Б: 100 хв В: 101 хв Г: 102 хв Д: 110 хв

22. У 4а та у 4б класі разом навчається 50 учнів. У 4а класі – 18 хлопців, у двох класах 
разом – 22 дівчинки, у 4б класі – 28 учнів. Скільки дівчат у 4б класі?

А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 18 Д: 27

23. Хитрун зауважив що добутком цифр його двоцифрового числа є двоцифрове чис-
ло, добуток цифр якого дорівнює 2. Скільки всього існує різних двоцифрових чисел, 
що мають таку властивість?

А: 1 Б: 3 В: 5 Г: 6 Д: 7

24. П’ятеро кенгурят купили батькові подарунок на день народження. Один із них 
жартома його заховав. Мати запитала кенгурят: «Хто заховав подарунок?». Кенгурятка 
відповіли: Хитрун: «Це був не я!»; Ласунчик: «Це був не я!»; Веселун «Це був не я!»; Сонь-
ко: «Це був Мудрагелик!»; Мудрагелик: «Це був Ласунчик!». Виявилося, що лише один із 
них сказав неправду. Хто заховав подарунок?

А: Хитрун Б: Ласунчик В: Веселун Г: Сонько Д: Мудрагелик

+×

×
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Завдання 1–10 оцінюються трьома балами

1. Яке найбільше значення виразу можна отримати, якщо розставити знаки +, – і • у дея-
кому порядку між цифрами числа 2020? (Кожний знак використовується лише один раз).

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

2. Суми кількостей крапок на протилежних гранях правильного грального кубика є од-
наковими і дорівнюють 7. Який із зображених у відповідях кубик точно є неправильним?

А: Б: В: Г: Д: 

3. У сім’ї кенгуру є дві сестрички і братик. Їхні імена КЕН, ГУ і РУ. Їхня мама говорить: «Се-
ред КЕН і ГУ тільки одна дівчинка. Серед КЕН і РУ тільки одна дівчинка. Хто з них хлопчик?»

А: КЕН Б: ГУ В: РУ Г: ГУ або РУ Д: неможливо визначити

4. Лісорубу потрібно 30 хвилин, щоб розпиляти колоду на 6 частин. Скільки хвилин 
йому потрібно, щоб розпиляти таку ж колоду на 9 частин?

А: 40 Б: 44 В: 45 Г: 48 Д: 54 

5. Розглядаючи календар наступного року, Микола зауважив, що в одному місяці буде 
однакова кількість днів тижня. Який це місяць?

А: Січень Б: Лютий В: Квітень Г: Вересень Д: Грудень

6. Іграшковий поїзд проїжджає одне коло іграшковою залізницею за 1 хв 11 с. За який 
час він проїде шість кіл?

А: 6 хв 56 с Б: 7 хв 6 с В: 7 хв 16 с Г: 7 хв 26 с Д: 7 хв 36 с

7. Прямокутник, зображений на рисунку, перегнули навпіл по чор-
ній лінії. Яке число не буде накрите сірим квадратиком?

А: 1 Б: 3 В: 6 Г: 7 Д: 8

5 клас5 клас
УУмови завдань для учнів 5 класумови завдань для учнів 5 класу

загальноосвітньої школизагальноосвітньої школи

7
6

5
8

4

3
2

1
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8. На лінійці Мудрагелика всі поділки роз-
міщені на однаковій відстані одна від одної. 
Три поділки позначені стрілками. Що має 
бути записано на місці знака питання?

А: 9 см 7 мм Б: 10 см 6 мм В: 10 см 8 мм Г: 11 см Д: 11 см 2 мм

9. Котик Том у понеділок спіймав двох мишок. Кожного наступного дня він ловив на 
дві мишки більше, ніж попереднього. Скільки мишок котик спіймав за тиждень?

А: 16 Б: 17 В: 18 Г: 29 Д: 20

10. Яку найменшу кількість прямих треба провести, щоб вони роз-
ділили трикутник, зображений на малюнку, на три трикутники й 
один чотирикутник?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

Завдання 11–20 оцінюються чотирма балами

11. Сума віків групи кенгуру у зоопарку дорівнює 36 років. Через два роки сума їхніх віків до-
рівнюватиме 60 років. Скільки кенгуру є у зоопарку?

А: 10 Б: 12 В: 15 Г: 20 Д: 24

12. Ганна, Валя, Галя і Даринка грали між собою в шашки. Кожна з них зіграла 2 партії. 
Скільки всього партій вони зіграли?

А: 2 Б: 4 В: 6 Г: 8 Д: 10

13. Квадратна рамка для картини має ширину 9 мм. На скільки міліметрів її зовнішній 
периметр більший від внутрішнього?

А: 72 мм Б: 36 мм В: 27 мм Г: 18 мм Д: 9 мм

14. Грані куба пронумеровані числами 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Грані 1 і 6, 1 і 5, 1 і 2, 6 і 5, 6 і 4, 6 і 2 
мають спільні ребра. Який номер грані, протилежної до грані 4?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 5 Д: неможливо визначити

15. У трьох їжачків разом є 2020 голок. У одного з них найменше голок. Якою може 
бути найменша кількість голок у двох інших їжачків?

А: 673 Б: 1346 В: 1347 Г: 1348 Д: 1350

16. На одній чаші важільних терезів лежать груша і гиря 50 г, на іншій – яблуко і гиря 20 г. Фрукти 
важать 250 г. Якою є вага яблука, якщо терези перебувають в положенні рівноваги?

А: 110 г Б: 125 г В: 140 г Г: 145 г Д: 200 г

7 см 8 мм 12 см

?
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17. На малюнку зображено паралелепіпед, складений з шести білих і шести 
чорних кубиків. Серед паралелепіпедів, зображених у відповідях, вкажіть 
такий самий.

А: Б: В: Г: Д: 

18. Група туристів зібралася в похід. Найстаршому з них 35 років, а наймолодшому – 
20 років. Яка найменша кількість туристів повинна бути у цій групі, щоб гарантовано 
знайшлися дві людини одного віку?

А: 14 Б: 15 В: 16 Г: 17 Д: 18 

19. Для квадрата 3 × 3 можна робити такі перетворення:
• поміняти місцями два рядки, а інший рядок залишити на місці;
• поміняти місцями два стовпчики, а інший стовпчик залишити 

на місці.
Яку найменшу кількість перетворень треба зробити, щоб з лі-
вого квадрата отримати правий?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: це зробити неможливо

20. У Новій Трилендїі є три типи монет: вартістю 2 ранги, 5 рангів і одна інша. Най-
менша кількість монет, необхідна для того, щоб заплатити 13 рангів, становить три. 
Найменша кількість монет, необхідна для того, щоб заплатити 19 рангів – це три. Яка 
вартість третього типу монет?

А: 1 ранги Б: 6 рангів В: 7 рангів Г: 9 рангів Д: 12 рангів

Завдання 21–30 оцінюються п’ятьма балами

21. У коробці лежали сірники. Їхню кількість подвоїли, а потім забрали 8 сірників. Решту 
сірників знову подвоїли, а потім знову забрали 8 сірників. Коли цю дію виконали втретє, 
у коробці не залишилося жодного сірника. Скільки сірників було у коробці спочатку?

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

22. Вінні Пух у коморі зберігає 5 діжок меду трьох сортів, маси яких вказані у відповід-
ях. Травневого меду вдвічі більше, ніж гречаного. Скільки кілограмів липового меду є у 
коморі Вінні Пуха, якщо цього сорту є лише одна діжка?

А: 11 кг Б: 18 кг В: 22 кг Г: 26 кг Д: 32 кг

23. Кілька однакових ложок коштують 200 грн, а та сама кількість однакових виделок – 
176 грн. Скільки коштує одна ложка, якщо її ціна менша за 50 грн, і ціни ложки і виделки 
виражаються цілими числами?

А: 10 грн Б: 20 грн В: 24 грн Г: 25 грн Д: 40 грн  
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24. В Оленки більше котів, ніж у Маринки, і більше собак, ніж у Бориса. У Маринки 
більше собак, ніж в Оленки, і менше котів, ніж у Бориса. Яке із тверджень повинно 
обов’язково бути правильним?

А: У Бориса котів найменше Б: У Бориса котів найбільше
В: У Оленки котів найбільше Г: У Маринки собак найбільше
Д: У Оленки собак найменше

25. Король зі своєю свитою вирушив з замку в похід зі швидкістю 5 км/год. Кожної 
години він відправляє у замок з повідомленням вісника, який рухається зі швидкістю 
10 км/ год. З яким інтервалом повідомлення надходять у замок?

А: 30 хв Б: 60 хв В: 75 хв Г: 90 хв Д: 120 хв

26. З двадцяти п’яти фішок склали квадрат, як показано на малюнку 
поруч. Оленка забрала шість фішок так, що у кожному стовпці і у кож-
ному рядку залишилась непарна кількість фішок. У скількох стовпцях 
залишилось рівно по три фішки?

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4

27. Дано три різних натуральних числа. Їхні попарні суми можуть дорівнювати ...

А: 6, 7, 9 Б: 3, 8, 13 В: 2, 6, 6 Г: 4, 5, 6 Д: 6, 7, 8

28. На планеті Кенгуру є два типи жителів: ті, хто завжди говорять правду, і ті, хто за-
вжди брешуть. У нас троє жителів – Андрій, Борис і Кирило, і ми не знаємо, до якого типу 
належить кожен з них. Андрій каже: «Ми всі троє брехуни». Борис каже: «Лише один із 
нас брехун». Після їхніх слів виявилося, що лише одне з тверджень є правильним. Яке?

А: Троє говорять правду Б: Кирило завжди говорить правду
В: Кирило завжди бреше Г: Троє брешуть
Д: Ми не можемо визначити, якого типу є Кирило

29. Навколо міста йде кільцева дорога довжиною понад 111 км. На ній стоять два по-
ламані автомобілі і станція техдопомоги. Від станції до першого автомобіля за годин-
никовою стрілкою на 33 км ближче, ніж проти годинникової, а до другого автомобіля – 
проти годинникової стрілки на 49 км ближче, ніж за годинниковою. Яка найкоротша 
відстань по кільцю між поламаними автомобілями?

А: 16 км Б: 33 км В: 41 км Г: 49 км Д: 82

30. Два маленьких кенгуру і двоє їхніх батьків разом з’їли 40 яблук. Кенгуру-хлопчик 
з’їв не менше, ніж 5 яблук, а його батько – втричі більше. Кенгуру-мама з’їла вдвічі біль-
ше яблук, ніж кенгуру-дочка. Скільки яблук разом з’їли кенгуру-батьки?

А: 27 Б: 28 В: 29 Г: 30 Д: 31
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Завдання 1–10 оцінюються трьома балами

1. Скільки сантиметрів у 2020 метрах?

А: 22 см Б: 2020 см В: 20200 см Г: 202000 см Д: 20200000 см

2. Чому дорівнює діаметр монетки?

А: 20 мм Б: 21 мм В: 22 мм Г: 25 мм Д: 30 мм

3. 
12
6

12
5

12
4

12
3

12
2

12
1- + - + -  =

А: 2
1 Б: 3

1 В: 4
1 Г: 5

1 Д: 6
1

4. У рядках таблиці записано імена дітей і їхні улюблені страви, а в стовпцях – імена 
дітей і їхніх домашніх улюбленців. Хто з дітей має песика і любить борщ?

Папуга Песик Кіт 
Борщ Іван Галина Василина
Вареники Тарас Петро Ірина

А: Б: В: Г: Д: 

5. На малюнку зображено розклад уро-
ків Петрика та циферблат його годинни-
ка. Який урок зараз у хлопця?

А: Математика Б: Фізика В: Образотворче мистецтво
Г: Музика Д: Фізкультура

6. Оксана замовила на вечірку 4 піци. Кожну з них поділили на 3 шматки. Кожен з присут-
ніх з’їв по два шматки. До кінця вечірки піци не залишилося. Скільки людей було на вечірці?

А: 4 Б: 6 В: 8 Г: 12 Д: 1 : 76

6 клас6 клас
УУмови завдань для учнів 6 класумови завдань для учнів 6 класу

загальноосвітньої школизагальноосвітньої школи

8 : 30 – 9 : 15
9 : 20 – 10 : 05

10 : 35 – 11 : 20
11 : 25 – 12 : 10
12 : 25 – 13 : 10
13 : 15 – 14 : 00

Історія України
Математика
Фізика
Образотворче мистецтво
Музика
Фізкультура

12

6

9 3

111
10

8
7 5

4

2

0 10 20 30 40 50

міліметри



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП    6 клас20

7. Богдан старший від Левка на 1 день. Чому може дорівнювати добуток їхніх віків?

А: 15 Б: 35 В: 49 Г: 77 Д: 143

8. На прямій позначено точки A, B, C. AB = 12 см, AB : BC = 3 : 5. Чому дорівнює довжина 
відрізка AC?

A B C

А: 16 см Б: 20 см В: 24 см Г: 32 см Д: 60 см

9. У якій ємності води найбільше?

А: 
3000 мл

1000 мл

1000 мл 750 мл 2000 мл
Б: 

3000 мл

1000 мл

1000 мл 750 мл 2000 мл
В: 

3000 мл

1000 мл

1000 мл 750 мл 2000 мл
Г: 

3000 мл

1000 мл

1000 мл 750 мл 2000 мл
Д: 

3000 мл

1000 мл

1000 мл 750 мл 2000 мл

10. На малюнку зображено 3 однакові кубики. Їх склали в ряд.

A M C

M

F

C

E C
D

MF

A
Це вигляд кубиків спереду.

A M C

M

F

C

E C
D

MF

A

Який вигляд матимуть кубики на звороті?

А: A M E EE A M E A M A M M A EБ: A M E EE A M E A M A M M A EВ: A M E EE A M E A M A M M A EГ: A M E EE A M E A M A M M A EД: A M E EE A M E A M A M M A E

Завдання 11–20 оцінюються чотирма балами

11. Маршрут від Львова до Івано-Франківська проходить через Стрілки, Рогатин, 
Бурштин, Галич, Крилос. На виїзді зі Львова стоїть знак (див. мал.). Який населений 
пункт буде найближчим до середини маршруту?

Стрілки 40 км
Рогатин 84 км
Бурштин 102 км
Галич 121 км
Крилос 128 км
Івано-Франківськ 149 км

А: Стрілки Б: Рогатин В: Бурштин Г: Галич Д: Крилос

12. Іванка витрачає щодня 30 хв, щоб добратися до школи пішки. Якщо б дівчина до-
биралася до школи на велосипеді, то вона витрачала б удвічі менше часу, аніж пішки. 
Коли Іванку до школи підвозить мама на машині, то вона добирається утричі швидше, 
ніж на велосипеді. За скільки часу Іванка добирається до школи на машині?

А: 2 хв Б: 4 хв В: 5 хв Г: 10 хв Д: 15 хв

13. Скільки із запропонованих рівнянь мають розв‘язок x = 12?
, , ,x x x x2 10 2 24 10 2 2 1 25- = = - = - =

А: 0 Б: 1 В: 2 Г: 3 Д: 4
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14. На малюнку зображено десятигранні гральні кістки. На 
гранях кожної з них записані числа від 0 до 9. Петро під-
кинув ці гральні кістки, отримав два числа та порахував їх 
суму. Скільки різних сум він може отримати?

А: 17 Б: 18 В: 19 Г: 20 Д: 21

15. Для того, щоб виготовити ґратку розміром 3 см × 3 см з дев’ятьма клітинками роз-
міром 1 см × 1 см, необхідно 24 см дроту. Скільки сантиметрів дроту необхідно, щоб 
виготовити квадрат розміром 5 см × 5 см з клітинками розміром 1 см × 1 см?

А: 25 см Б: 30 см В: 50 см Г: 60 см Д: 100 см

16. ІВАН, ОЛЬГА та ЛІЗА вирішили придбати набір літер на 
святковий торт, щоб прикрасити його своїм іменем. Їхні дні 
народження у різні дні року, тому вони вирішили використати 
одні й ті ж літери декілька разів. Яка найменша кількість літер 
може бути в наборі?

А: 8 Б: 9 В: 10 Г: 11 Д: 12 

17. Яка з фігур, зображених у відповідях, має 5 граней і 9 ребер?

А: Б: В: Г: Д: 

18. На картці записано число «62500». Андрій поставив кому перед, між або після усіх 
цифр. Яке число він не зможе отримати як результат?

А: 25
60 Б: 8

500 В: 16
100 Г: 625 Д: 6250

19. У спортивній школі 42 учні. Деякі з них відвідують тільки футбольну секцію, деякі – 
тільки секцію тенісу. Решта займаються в двох секціях: і в футбольній, і в тенісній. Лише 
секцію футболу відвідують стільки ж учнів, скільки і тенісну секцію. Удвічі більше учнів 
відвідують теніс і футбол, ніж лише теніс. Скільки учнів відвідують лише секцію футболу?

А: 7 Б: 14 В: 21 Г: 28 Д: 32

20. Для того, щоб отримати 18 літрів 50% розчину солі, змішали 30% та 60%. Скільки 
літрів 30% розчину було використано?

А: 3 Б: 4 В: 6 Г: 9 Д: 12

Завдання 21–30 оцінюються п’ятьма балами

21. Число 3 8185 ділиться на 9, 11, 15 та 17. Яка цифра прихована за  ?

А: 0 Б: 2 В: 4 Г: 6 Д: 8

5 9. 10

7
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22. Номер будинку Петрика належать лише одному з проміжків, запропонованих у 
відповідях. Якому?

А: від 123 до 213 Б: від 132 до 231 В: від 123 до 312 Г: від 231 до 312 Д: від 313 до 321

23. У ряд записано 5 чисел. Кожне наступне число, починаючи з другого, дорівнює 
сумі двох попередніх, поділених на два. Перше число 12, а останнє 7. Чому дорівнює 
третє число?

А: 4 Б: 5 В: 6 Г: 7 Д: 8

24. Петро зафарбував три клітинки дошки 
 у синій колір, а Оксана – дві 

інші у червоний. Існує 10 різних розфарбувань 
дошки. У скількох з них дві червоні клітинки 
мають спільну сторону?

А: 3 Б: 4 В: 5 Г: 6 Д: 8

25. Аркуш паперу склали 4 рази навпіл, а потім відрізали кутик так, як зображе-
но на малюнку. Який із аркушів могли отримати після того, як аркуш розгорнули?

А: Б: В: Г: Д: 

26. П’ятеро друзів Арсен, Богдан, Віра, Ганнуся і Дмитро вирішили стали в ряд від 
найстаршого до наймолодшого.

•    Арсен старший за Богдана, який старший за Дмитра;
•    Ганнуся старша за Богдана;
•    Арсен не найстарший;
•    Дмитро не наймолодший.

Хто з дітей буде другим в ряді?

А: Арсен Б: Богдан В: Віра Г: Гануся Д: Дмитро

27. Іван і Марічка грають у гру. Марічка задумала два числа. Іван називає число, а Ма-
річка спочатку множить його на одне задумане число, а потім додає інше задумане чис-
ло і називає отримане число Іванкові. Коли Іван назвав 15, то Марічка назвала 50, а коли 
Іванко назвав 2, то Марічка назвала 11. Яке число назве Марічка, якщо Іванко назве 6?

А: 23 Б: 27 В: 35 Г: 41 Д: 61

28. Дев’ять попарно різних натуральних дільників числа 100 роз-
містили в квадраті розміром 3 × 3 так, що добутки чисел у кожному 
рядку, стовпці та діагоналі рівні. На малюнку зображено розміщення 
чисел 1, 2, 50. Яке число записано замість x?

А: 4 Б: 5 В: 10 Г: 20 Д: 25

x

2

1 50
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29. Спочатку Іванка записує на дошці число від 1 до 5. Потім Петрик записує число 
від 1 до 5, а потім знову Іванка від 1 до 5. Якщо сума трьох чисел, записаних на дошці, 
ділиться на 7, то перемагає Іванка, а якщо ні, то Петрик. Яке число повинна спочатку 
записати Іванка на дошці, щоби гарантувати собі перемогу?

А: 1 Б: 2 В: 3 Г: 4 Д: 5

30. На малюнку зображено чотири шестерні та їхні діаме-
три у см. Скільки обертів зробить шестерня діаметром 14 см, 
якщо шестерня діаметром 21 см зробить один повний оберт?

А: 0,5 Б: 1 В: 1,5 Г: 1,75 Д: 2

50

32
14

21
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1. (Г) Веселун витягнув усі кульки червоного, зеленого, жовтого і фіолетового кольо-
рів. В кошику залишилась одна синя кулька.

2. (Г) 

3. (Г) лише три олівці лежать на столі, а чотири – столу не торкаються.

4. (В) 

* *

5. (Г) 

6. (Б) Найлегше порахувати овечки по головах.

7. (Г) ) 5; 6; 7; 8

8. (Д) Одна жирафа переносить такий вантаж як дві зебри, або шість лисиць. Жирафа 
та одна зебра переносить такий самий вантаж як дев’ять лисиць

9. (Г) У фігурі зображеній на малюнку в умові, можна нарахувати 5 квадратів. Треба 
обов’язково забрати один сірник з великого квадрату. Також один сірник, між двома малень-
кими щоб зруйнувати найбільше квадратиків, та ще один з квадрату, що залишився. Разом 3.

10. (В) 13 – полетіли збирати пилок, 4 – повернулись. 13 – 4 = 9 (бджіл) не повернулись 
до вулика. 21 + 9 = 30 (бджіл) було у вулику спочатку.

2 клас2 клас
Розв’язки завданьРозв’язки завдань
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11. (Д) Від будинку Михайла до будинку Іванка є 2 кілометри. Сьогодні Михайло 
пройшов двічі до Іванка і додому. Разом 4 +4 = 8 км. Один раз до бабці і додому, це 
ще 8 кілометрів. Разом 8 + 8 = 16 кілометрів.

12. (Г) В класі може більше не бути дівчат крім тих, які відвідують гімнастичні заняття. 
Тобто 20 – 5 = 15 (хлопців). 

13. (А) 

3 5 7
5 7 9
7 9 11

14. (Б) 3 + 6 = 9 (пінгвінів у жовтій хатинці). 9 – 4 = 5 (пінгвінів у білій хатинці). 
3 + 9 + 5 = 17 (пінгвінів у трьох хатинках).

15. (Г) Оскільки у Ласунчика на картці написане число 8, то у Мудрегелика на другій 
картці може бути або 6, або 7, або 9.

6 7 3

7 8 4 9 10

нема в наборі

6

  Всеукраїнський етап    РОЗВ’ЯЗКИ ЗАВДАНЬ

3 клас3 клас
1. (Г) На На запис цифри 5 Остап використав 11 крапок, 6 – 12 крапок, 7 – 7 крапок, 
8 – 13 крапок, 9 – 12 крапок.

2. (В) Оскільки Іринка використала шість кольорів, то 21-ша наклейка буде такого ж 
кольору, як і 21-6-6-6=3-я наклейки, тобто зелена.

3. (Б) Якщо знак запитання замінити цифрою більшою за 1, то сума 4 + ? + 4+? буде 
більшою за 10. Тому замінити можемо лише на 1. Наприклад: 4 + 1 + 4 + 1 = 10.

4. (Д) 

5. (А) Якщо Оксанка поставить чотири фігурки то порожніх клітинок не 
залишиться. Тому відповідь А (див. мал.).

6. (А) Матвій прочитав 3 ∙ 2 = 6 книг, Емілія 3 : 3 = 1 книгу, а Єва 6 – 3 = 3 книги. Отже, 
Софія та Єва прочитали однакову кількість книжок.
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7. (Б) 

5
1

4

2
3

8. (В) Є лише три числа які ми зможемо так записати: 15 = 7 + 8, 17 = 8 + 9, 19 = 9 + 10.

9. (В) Календарний рік на планеті Кенгуру триває 4 ∙ 8 + 3 ∙ 9 = 59 днів.

10. (Д) 

11. (Б) На малюнку зображені усі комбінації чисел, які Аня може вибрати, та їхній добуток.

1 0 4 0 12 15

Вона отримає п’ять різних добутків.

12. (Г) 

13. (Г) Було 40:5=8 їжачків. Тому вони мають 8∙2=16 груш.

14. (Б) Нехай найбільше серед цих чисел дорівнює 7. Тоді сума третього та четвертого 
16 – 7 – 6 = 3. Враховуючи що числа різні цілі додатні, то це числа 2 та 1. Якщо ж най-
більше серед цих чисел більше за 7, то сума третього та четвертого за величиною буде 
не більшою за 2, тому ми не зможемо їх підібрати. Отже, даний набір чисел, це 7, 6, 2, 1.

15. (Б) Зрозуміло, що кількість кольорів буде не меншою за 2. Для ви-
падку двох кольорів наводимо приклад (див. мал.).

16. (Б) Сума місць, зайнятих Атосом, Портосом, Арамісом та Д’Артаньяном дорівнює 1 + 
2 + 3 + 4 = 10. Тому Араміс зайняв 10 – 6 = 4-те місце. Тоді Портос зайняв 6 – 4 = 2-ге місце.

17. (Д) Хлопці виконають свої дії у такій послідовності:
ДФТ: 2 + 3 = 5, 5 ∙ 5 = 25, 25 – 2 = 23.

18. (В) Найкоротший шлях складається 6 + 8 + 7 + 6 = 27 км.
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19. (Б) 

9
кг

16
кг7 

кг

20. (Д) Оскільки сума чотирьох чисел, з’єднаних чорними лініями, до-
рівнює сумі трьох чисел, з’єднаних синіми (пунктирними) лініями, то 
сума чисел записаних у зелених кругах дорівнює 11. З тих самих мірку-
вань, сума чисел, записаних у синіх кругах дорівнює 11. Тому сума усіх 
п’яти чисел дорівнює 11 + 11 + 11 = 33.

21. (Г) За один раз човен може перевезти або двох маленьких кенгуру, або одного ма-
ленького та одного великого кенгуру. Тому коли у човен сядуть двоє кенгурят, перетнув-
ши один раз річку одне кенгуру вийде на другому березі, але інше мусить плисти назад 
за іншим кенгуру, перетинаючи річку другий раз. Тоді перетнувши вісім раз річку човен 
переправить на другий берег 4 великих кенгуру, а за дев’ятий раз двох маленьких кенгуру.

22. (В) Враховуючи умову задачі можливі лише два варіанти. Перший – одна купю-
ра  –  5 грн, одна купюра – 10 грн, сім купюр – 20 грн та одна купюра 50 грн, разом 
205 грн. Другий – дві купюри – 5 грн, дві купюри – 10 грн, п’ять купюр – 20 грн та одна 
купюра 50 грн, разом 180 грн.

23. (Д) Оскільки у кожної дитини має бути хоча б один брат, то хлопців у сім’ї має бути 
хоча б два (щоб у хлопчика був брат). Тоді у кожної дівчинки буде хоча б два брата, 
тому сестер вона мусить мати хоча б три, тобто дівчат має бути не менше чотирьох. 
Тому дітей у сім’ї має бути не менше шести.

24. (Б) Враховуючи умову задачі, Петрик зможе скласти набори у яких будуть дві пари 
кульок одного кольору, тобто три варіанти, або одна пара кульок одного кольору, та 
по одній кульці інших кольорів, ще три варіанти.

11

4 клас4 клас
1. (В) Жовтий олівець не є ні найкоротшим,  ні найдовшим, ні синім, ні  зеленим.

2. (А) Перепишемо рівняння у вигляді 2000 + 210 – (2000 – 20) = 210 – x.

3. (Д) Буква А міститься у прямокутнику і трикутнику. Буква U міститься у колі і три-
кутнику. Буква Т міститься у колі і прямокутнику.

4. (Г) Складена фігура має 14 синіх кубиків. Вісім кубиків видимі.Тому шість кубиків не 
видно на малюнку.

5. (Д) Найблищий час, записаний чотирма однаковими цифрами на годиннику 00:00. 
Він буде через 1 год 38 хв.

6. (Д) Стрічка складається з 5 ділянок довжиною 120 см. Тому довжина відрізку AC до-
рівнює 360 см.
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7. (Б) У стрічці на малюнку є 6 цифр 2. Перед трьома з них обов'язково має бути «–». 
Решта у чотирьох клітинках може бути «+».

8. (Д) Кубики у верхньому рядку дотикаються гранями з 2 крапками. Кубики у ниж-
ньому рядку дотикаються гранями з 1 крапками. Кубики у обох стовпчиках дотика-
ються гранями з 4 крапками. Загальна кількість крапок на гранях, що дотикаються 22.

9. (А) Нехай у порожній клітинці число х. Тоді подвоєне число х у сумі з числом 15 
складатимуть 31. Тому х = 8

10. (Г) Відрізки AK i LB однакові і мають довжину 3 см. Тому периметр прямокутника 
ABCD дорівнює 2(15 + 9) = 48 (см).

11. (Б) Якщо 1 листопада день фітнесу то Ласунчик їсть 10 · 1 + 9 · 3 = 37 цукерок. Якщо 
1 листопада звичайний день то він їсть 10 · 3 + 9 · 1 = 39 цукерок.

12. (Б) Найбільше число складене з семи сірників 711, а найменше 8.

13. (Г) Сума  коштів отриманих перемноженням дорівнює:
1000 + 1500 + 2000 + 2500 + 3000 = 10000 (грн)

14. (Г) На малюнку поруч зображено таблицю заповнену Мудра-
геликом. Вона має містить 9 різних чисел.

15. (В) Через 30 хв Веселун пять раз обійде поле а Ласун три рази.

16. (Б) Сонько отримав на 28 більше ніж мав отримати. Тому правильна відповідь 
2030 – 28 = 2002.

17. (Б) Слива та горіх важить (180 – 100) : 2 = 40 (гр). Вага сливи 30 гр. Вага горіха 10 гр. 
Вага яблука 140 гр.

18. (Д) Найменше число, яке можна отримати в результаті всіх дій у випадку якщо у 
верхньому рядку числа 1, 2, 3, 4. Це число дорівнює (1 · 2) · (3 + 4) = 14.

19. (Б) У групі не може бути 5 кенгурят бо тоді їх вага 85 кг. У групі не може бути 7 або 
більше кенгурят, бо тоді сумарна вага третього і четвертого (взятих за зростанням)  
ваги 15 кг або менше. У групі може бути 6 кенгуру з вагами 12, 13, 15, 19, 20, 21 кг.

20. (В) Перше число місяця буде знову неділею через кількість днів яка ділиться на 7. 
У вересні – 30 днів, жовтні – 31 день, листопалі – 31 день. Разом 91 день. 91 : 7 = 13. Пер-
ше число неділя через три місяці – 1 грудня..

21. (В) Для того щоб тариф 2 був вигідним необхідно щоб різниця вартості  дзвінків пе-
рекривала різницю вартості користування мережею.  Вартість 100 хв дзвінків у кожній 
з мереж буде однаковою. 15 грн – 10 грн = 5 коп ·100. Після 101 хв вигідніший тариф 2.

3 5 7 9 11
13
15
17

13
1513

13 15 17 19

5 7 9 11
7 9 11
9 11

11
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22. (Г) У 4а класі – 50 – 28 = 22 учні. У 4а класі – 22 – 18 = 4 дівчат. У 4б класі – 
22 – 4 = 18 дівчат.

23. (Г) Розв'язання продемонстровано на схемі.

2
12 62, 26, 34, 43

34, 4321

24. (А) За умовою задачі два висловлення кенгурят не можуть бути неправдою. 
Ні Хитрун, ні Ласунчик, а ні Веселун не могли сказати неправду, бо тоді неправди-
вим є ще і вислів Сонька. Вислів Сонька теж не може бути лише одним неправдивим 
бо тоді правду сказав Мудрагелик і неправду Ласунчик. Тому неправду сказав Му-
драгелик.

5 клас5 клас
1. (В) Наприклад, 2 ∙ 0 + 2 – 0 = 2. Значення 4 отримати неможливо. Оскільки знак мно-
ження обов’язково має стояти між 2 і 0.

2. (Д) У правильному гральному кубику грані з трьома і чотирма крапками повинні 
бути протилежними.

3. (А) Якщо хлопчиком  є ГУ, то КЕН і РУ – дівчатка, що суперечить умові задачі. Аналогічно, 
РУ – дівчинка. Отже, хлопчик – КЕН.

4. (Г) На один розпил лісоруб витрачає 30 хвилин: 5 = 6 хвилин (він повинен зробити 
5 розпилів). Щоб розпиляти колоду на 9 частин, потрібно зробити 8 розпилів, на це по-
трібно 8 ∙ 6 хвилин = 48 хвилин.

5. (Б) Для того, щоб виконувалася умова задачі, потрібно, щоб у місяці кількість днів 
ділилася на 7.

6. (Б) 1 хв 11 с ∙ 6 = 6 хв 66 с = 7 хв 6 с.

7. (В) 

8. (Д) Відстань між крайніми поділками, позначеними стрілками, дорівнює 
12 см – 7 см 8 мм = 42 мм, тому відстань між будь-якими двома сусідніми поділками 
на лінійці дорівнює 42 мм : 6 = 7 мм. Тому замість знака питання на малюнку має бути 
написано 7 см 8 мм + 4 ∙ 7 мм= 10 см 6 мм.

9. (А) 2+4+6+8+10+12+14=56.

10. (В) Дивись малюнок.
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11. (Б) Через два роки сума віків усіх кенгуру збільшиться на 60 – 36 = 24 роки, а вік 
кожного кенгуру збільшиться на 2 роки. Тому у зоопарку 24 : 2=12 кенгуру.

12. (Б) 8 : 2 = 4 партії.

13. (А) Кожна сторона внутрішнього квадрата на 9 мм ∙ 2 = 18 мм менша за сторону 
зовнішнього квадрата. Тому зовнішній периметр рамки більший від внутрішнього на 
18 мм ∙ 4 = 72 мм.

14. (А) Якщо номер верхньої грані 6, то номери граней, що з нею межують, це 1, 2, 4, 5. 
Оскільки грань з номером 1 межує з гранями з номерами 2 і 5, то вона не межує з гранню 4.

15. (Г) Якщо в одного з їжачків найменше голок, то у нього є менше ніж 
2020 3 673 3

1
| =  голок, тобто, не більше ніж 673 голки, а у двох інших – не менше 

ніж 2020 – 673 = 1347 голок. Якщо голок рівно 1347, то в одного з них є 674 голки, а в 
іншого – 673 голки, що суперечить умові задачі (у двох їжачків буде однакова менша 
кількість голок). Отже, у цих двох їжачків щонайменше 1348 голок.

16. (В) Якщо на кожну чашу доставити ще по одному яблуку, то два яблука і гиря 
20 г важитимуть стільки ж, скільки важать яблуко, груша і гиря 50 г, тобто, 250 г + 50 г 
= 300 г. Тому одне яблуко важить (300 г – 20 г) : 2 = 140 г.

17. (А) 

18. (В) У групі можуть бути туристи (35 – 20) + 1 = 16 різних віків, тому серед 17 турис-
тів обов’язково знайдуться два одного віку.

19. (Б) Одного перетворення мало, бо треба перемістити хоча б два сірих квадратики. 
Двох перетворень вистарчає. Наприклад, спочатку поміняти місцями перший і другий 
рядки, а потім перший і третій стовпчики..

20. (Г) Нехай х – вартість третього типу монет. Якщо х = 4 ранги, то 2 ∙ 4 ранги + 5 ран-
гів = 13 рангів, але заплатити  19 рангів трьома монетами неможливо. Якщо х = 6 рангів, 
то 2 ранги + 5 рангів + 6 рангів = 13 рангів, але заплатити  19 рангів трьома монетами 
неможливо. Якщо х = 7 рангів, то заплатити 13 рангів трьома монетами неможливо. 
Якщо х = 9 рангів, то 2 ∙ 2 ранги + 9 рангів = 13 рангів, і 2 ∙ 5 рангів + 9 рангів = 19 рангів. 
Якщо х = 12 рангів, то заплатити  13 рангів трьома монетами неможливо.

21. (Г) Послідовно виконуємо наступні дії: (0 + 8) : 2 = 4 – кількість сірників перед 
останнім кроком; (4 + 8) : 2 = 6 – кількість сірників після першого кроку; (6 + 8) : 2 = 7 – 
кількість сірників спочатку.

22. (В) Всього у коморі є 11 + 18 + 22 + 26 + 32 = 109 кг меду, при чому загальна маса 
травневого і гречаного меду ділиться на 3. Серед чисел 109 – 11, 109 – 18, 109 – 22, 
109 – 26 і 109 – 32 тільки третє ділиться на 3. Тому липового меду 22 кг.

23. (Г) Кількість ложок є дільником числа 200, кількість виделок є дільником чис-
ла 176. Числа 200 і 176 одночасно діляться тільки на 8, 4 і 2. 200 грн : 2 = 100 грн, 
200 грн : 4 = 50 грн, 200 грн : 8 = 25 грн.
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24. (Г) . У Маринки більше собак, ніж у Оленки, а в Оленки більше собак, ніж у Бориса.

25. (Г) Час між надходженням двох послідовних повідомлень дорівнює 1 год + (5 км 
: 10 км/год) = 1,5 год = 90 хв.

26. (В) .

27. (Г) Сума всіх попарних сум трьох чисел дорівнює подвоєній сумі цих чисел, тобто, 
ділиться на 2. Тому відповіді Г і Д неправильні. Якщо попарні суми чисел дорівнюють 
2, 6 і 6, то серед цих чисел є два однакові, тому відповідь В неправильна. У випадку Б 
сума трьох чисел дорівнює (3 + 8 + 13) : 2 = 12, є меншою за одну з попарних сум, що 
неможливо. У випадку А числа 2, 4 і 5 задовольняють умові задачі.

28. (Б) Зауважимо, що Андрій – брехун. Якщо Борис збрехав, то серед трьох жителів є 
два або  три брехуни, і тоді твердження В і Г є правильними. Тому Борис сказав правду 
І твердження Б – правильне.

29. (В) Нехай х – відстань від першого автомобіля до стан-
ції проти годинникової стрілки, y – відстань від другого 
автомобіля до станції за годинниковою стрілкою (див. ма-
люнок). Якщо А – найкоротша відстань між автомобілями, 
то x + y + A = (x + 33) + (y + 49) – A. Звідси 2А = 82, Ф = 41.

30. (В) Зауважимо, що кенгуру-батько з’їв не менше, ніж 15 яблук, а разом з сином – не 
менше, ніж 20 яблук, і кількість яблук, які вони з’їли разом, ділиться на 4. Крім того, кіль-
кість яблук, які з’їли разом кенгуру-мама і кенгуру-дочка, ділиться на 3. Якщо син і тато 
з’їли разом 20 яблук, то мама і дочка разом – 20 яблук, але 20 на 3 не ділиться. Якщо син 
і тато з’їли разом 24 яблука, то мама і дочка разом – 16 яблук, але 16 на 3 не ділиться. 
Якщо син і тато з’їли разом 28 яблук, то мама і дочка разом – 12 яблук, тоді дочка з’їла 
3 яблука, мама – 8, син – 7, а тато – 21 яблуко і батьки разом з’їли 29 яблук. Якщо син і 
тато з’їли разом 32 яблука, то мама і дочка разом – 8 яблук, але 8 на 3 не ділиться. Якщо 
син і тато з’їли разом 36 яблук, то мама і дочка разом – 4 яблука, але 4 на 3 не ділиться.

авто 1

авто 2

СТО

y

x

x + 33

x + 49

6 клас6 клас
1. (Г) 2020 м = 202000 см

2. (Г) 25 мм

3. (В) 12
6

12
5

12
4

12
3

12
2

12
1

12
6 5 4 3 2 1

4
1- + - + - = - + - + - = .

4. (Б) На перетині другої колонки і першого рядка знаходиться Галина
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5. (В) На годинника 11:45, тобто зараз Образотворче мистецтво.

6. (Б) Усього було 4 · 3 = 12 шматків і 12 : 2 = 6.

7. (В) Їхні віки є або однаковими числами або одне число на один більше, ніж інше. 
7 · 7 = 49. 

8. (Г) AC 12 8
3 32= =  см.

9. (А) В контейнері А – 3000 3
1 1000: = мл, Б — 1000 5

4 800: =  мл, В – 1000 4
2 500: =  

Г – 750 3
2 500: =  мл, Д – 2000 4

1 500: =  мл.

10. (Г) Навпроти E

E A M

AM C літера E

E A M

AM C, а навпроти E

E A M

AM C  літера E

E A M

AM C . На звороті куби буде вигляда-
ти 

E

E A M

AM C

.

11. (Б) Від Львова до Івано-Франківська 149 км. Середина маршруту знаходиться на 
відстані 149 : 2 = 74,5 км від Львова, тобто між населеними пунктами Стрілки і Рогатин. 
Позначка 74,5 км знаходиться ближче до Рогатина.

12. (В) Іванка витрачає на добирання на велосипеді 30 : 2 = 15 хв, а на добирання на 
машині 15 : 3 = 5 хв.

13. (Б) Лише рівняння x – 2 = 10 має розв’язком x = 12.

14. (В) Найменше число, яке може випасти на гральній кістці 0, а найбільше 9. Тому на 
двох гральних кістках може випасти сума від 0 до 18. Загалом 19 різних сум.

15. (Г) Для того, що виготовити квадрат 5 см × 5 см необхідно 12 кусків дроту до-
вжиною 5 см (4 по для горизонтальних шматків гратки і 4 для вертикальних шматків 
гратки). Загалом 5 · 12 = 60 см.

16. (Б) Щонайменше дітям потрібен набір з такими буквами: «А», «В», «Г», «І», «З», «Л», «Н», 
«О», «Ь». Загалом 9 букв.

17. (Г) 

18. (А) Андрійко не може отримати число ,25
60 2 4=  і може отримати 

, .8
500 62 5 62 500= = , , ,16

100 62 5 62 500= = , 625 = 625,00, 6250 = 6250,0.

19. (В) Припустимо, що x учнів відвідують лише секцію тенісу, тоді теніс і футбол від-
відують 2x учнів. Тенісну секцію відвідують x + 2x = 3x, як і лише футбольну секцію. 
Загалом в школі x + 2x + 3x = 6x учнів. Отже, 6x = 42, x =7 і лише секцію футболу 
3x = 21учень.

20. (В) Нехай використано x літрів 30% розчину. Тоді в 18 літрів 50% розчину є 
18 · 0,5 = x · 0,3 + (18 – x) · 0,6, або 1,8 = 0,3x, тобто x = 6 л.

21. (Б) 3 8185 ділиться на 9, тому сума цифр повинна ділитися на 9. 25 +  ділиться 
на 9, а це можливо лише, коли  = 2. 328185 ділиться на 9, 11, 15 та 17.
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22. (Д) На малюнку зображено усі запропоновані у відповідях проміжки. Лише відрі-
зок від 313 до 321 не має спільних чисел з різним відрізками.

123 132 213 231 312 313 321

23. (Д) Припустимо, що друге число записане в ряд – x. Тоді третє число дорівнює 

,x x2
12 0 5 6+ = + , четверте – , ,x x x2

0 5 6 0 75 3+ +
= + . Сума третього і четвертого 

чисел дорівнює 0,5x+6〗_ + 0,75x + 3 = 2 · 7 = 14, тому 1,25x + 9 = 14, x = 4. Третє число 
дорівнює 0,5 · 4 + 6 = 8.

24. (Б) Червоні клітинки позначимо літерою Ч, а сині літерою – С. Існує 4 наступні розфарбу-
вання ЧЧССС, СЧЧСС, ССЧЧС, СССЧЧ.

25. (Г) Після того, як аркуш паперу склали 4 рази, його товщина стала 16 шарів. Після 
того як аркуш розгорнули повинно було утворитися 16 четвертинок кола. У відповіді 
на малюнку Г зображено 4 кола, тобто 16 четвертинок кола.

26. (А) Дмитро молодший за Богдана, Гануся і Арсен. Оскільки він не наймолодший, то 
наймолодша Віра. Тоді найстарша Гануся, а Арсен буде другим в ряді.

27. (А) Якщо x – друге число, число на яке домножала задумане Іваном число Марічка, 
то 50 – 15x = 11 – 2x. Отже, x =3, а інше задумане Марічкою число 11 – 2x = 5. Тому, якщо 
Іванко назве число 6, то Марічка назве число 6 · 3 + 5 = 23.

28. (Г) Заповнимо послідовно клітинки таблиці. Порядок заповнення вказаний у ниж-
ньому куті кожної клітинки. У таблиці на малюнку відсутні числа 5, 10, 20, тому x = 20.

x

2

25 4

100

1

0,25x

0,25x
1 2 4

2 4

50

29. (А) Якщо Іванка запише на дошці число від 2 до 5, то Петрик може записати число, 
щоб сума перших двох чисел записаних на дошці ділилася на 7. Тоді, яке б число не 
записала б Іванка, сума не ділитиметься на 7. Якщо Іванка запише на дошці спочатку 
число 1, то сума перших двох чисел буде від 2 до 6 і вона третім ходом може доповнити 
суму числом, щоб вона ділилася на 7.

30. (Г) Усі шестерні прокручуються на однакову відстань. Якщо шестерня діаметром 
21  см прокрутиться на повний оборот, то це складе 21r . Тоді шестерня діаметром 
14 см прокрутиться на ,14

21 1 5r
r =  оборота, тобто 540°.
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