Прізвище Ім'я ____________________________________________
Клас_______
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Школа_______________________________
Задача

Чому дорівнює сума чисел від 4 до 14?
Водій автобуса працював з 7:00 ранку до 4:00 дня. Скільки годин він
працював?
У Петра та Василя було однакове число марок. Петро подарував Василю 3
своїх марки. Скільки марок треба купити Петру, щоб у нього стало стільки ж
марок, скільки тепер у Василя?
У Каті був туристичний килимок товщиною 1 см, вона склала його навпіл
(товщина стала 2 см), потім ще раз навпіл і ще раз навпіл. Який товщини
вийшов складений килимок?
Розшифруй ребус: **** - *** = 1 Кожній зірочці відповідає одна цифра,
причому цифри можуть повторюватися.

Ріпку витягли: Дід, Бабка, Жучка, Кішка та Мишка. Дід сильний як 2 Бабки,
Бабка сильна як 3 Жучки, Жучка і Кішка однакової сили, а Кішка сильна як
10 Мишок. Скільки Мишок могли б витягнути ріпку?
Діти стоять по колу. Даша знаходиться від Колі четвертої справа, і вона ж
знаходиться від Колі четвертої зліва. Скільки дітей водять хоровод?
У марсіанської кішки чотири лапи, як і у звичайній. Притому на лівих лапах
11 пальців, на правих - 19 пальців, а на задніх лапах 17 пальців. Скільки у неї
пальців на передніх лапах?

9.

У дівчинки три улюблені ляльки: Аня, Оля і Юля. Скількома способами вона
може посадити ляльки в ряд?

10.

Перший місяць після березня - квітень. А який шостий місяць після березня?

11.

У Петі було 19 книг, вони стояли на двох полицях. На кожну полку він
поставив ще стільки книг, скільки на ній було. Скільки всього книг стало на
двох полицях?

12.

13.

П'ятеро друзів потисли один одному руки і обмінялися посмішками. Скільки
було посмішок і скільки рукостискань? (Під час кожного рукостискання
відбуваються дві посмішки).
Встав пропущені числа: 1, 3, 3, 1, 7, 9, 9, 7, 3, 4, 4, 3, 2, 5,?,?

Відповідь

Фамилия, Имя____________________________________________
Класс_______
№

Школа_______________________________
Задача

1.

Чему равна сумма чисел от 4 до 14?

2.

Водитель автобуса работал с 7:00 утра до 4:00 дня. Сколько часов он
работал?

3.

У Пети и Васи было одинаковое число марок. Петя подарил Васе 3 своих
марки. Сколько марок надо купить Пете, чтобы у него стало столько же
марок, сколько теперь у Васи?

4.

У Пети был туристический коврик толщиной 1 см, он сложил его пополам
(толщина стала 2 см), потом еще раз пополам и еще раз пополам. Какой
толщины получился сложенный коврик?

5.

Расшифруй ребус: **** – *** = 1 Каждой звёздочке соответствует одна
цифра, причем цифры могут повторяться.

6.

Репку вытянули: Дед, Баба, Жучка, Кошка и Мышка. Дед силён как 2 Бабы,
Баба сильна как 3 Жучки, Жучка и Кошка одинаковой силы, а Кошка сильна
как 10 мышек. Сколько мышек могли бы вытянуть репку?

7.

Дети водят хоровод. Даша стоит от Коли четвёртой справа, и она же стоит от
Коли четвертой слева. Сколько детей водят хоровод?

8.

У марсианской кошки четыре лапы, как и у обычной. Притом на левых лапах
11 пальцев, на правых – 19 пальцев, а на задних лапах 17 пальцев. Сколько у
нее пальцев на передних лапах?

9.

У девочки три любимые куклы: Аня, Оля и Юля. Сколькими способами она
может посадить куклы в ряд?

10.

Первый месяц после марта – апрель. А шестой месяц после марта?

11.

У Пети было 19 книг, они стояли на двух полках. На каждую полку он
поставил ещё столько книг, сколько на ней было. Сколько всего книг стало
на двух полках?

12.

13.

Пятеро друзей обменялись рукопожатиями и улыбками. Сколько было
улыбок и сколько рукопожатий? (Во время каждого рукопожатия
происходят две улыбки).
Вставь пропущенные числа:1, 3, 3, 1, 7, 9, 9, 7, 3, 4, 4, 3, 2, 5, ?, ?

Ответ

