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Задача 1. П’ять букв відповідають п’яти різним цифрам: 

Ц+Ц+Ц=И, Ф+Ф =Р, Р+А=И. 
Яку цифру приховує літера А? (Е. Скакліньова) 

Розв’язок. 

И=3Ц, тому 0<Ц<4. 
Р=2Ф – парне. 
А=И-Р, тому Р<И і 2Ф<3Ц. 
При Ц=1 і Ц=2 розв’язків немає. 
При Ц=3 можливі варіанти Ф=1 і А=7, Ф=2 і А=5, Ф=4 і А=1. 

Відповідь: А=1, або А=5, або А=7. 

 
Задача 2. Багатолапка першу лапку вдягнула в 1 шкарпетку, другу - в три шкарпетки, 

третю – в п’ять шкарпеток і т.д. Всього вона надягнула 64 шкарпетки. Скільки лапок у 
багатолапки? (І. Осіпова) 

Розв’язок.  

1+3+5+7+9+11+13+15=64, Отже всього 8 лапок. 

Відповідь: у багатолапки 8 лапок. 

 
Задача 3. Гноми Тук, Тік, Ток живуть у 

будиночках уздовж лісової доріжки (дивись 
малюнок). Одного разу  
Тік сказав: «Ток живе ближче до Тука, ніж я». 
Тук додав: «Тік живе ближче до Тока, ніж я».  
Ток промовив: «Я живу між двома гномами». Виявилося, що всі гноми сказали 
неправду.  
Напишіть, у якому будиночку живе кожен гном. (І. Сиваченко) 

Розв’язок.  

Ток промовив: «Я живу між двома гномами», отже, він живе на краю. 
Тук додав: «Тік живе ближче до Тока, ніж я», отже, Тук живе ближче до Тока, тобто, 
Тук живе в середньому будиночку. 
Тік сказав: «Ток живе ближче до Тука, ніж я», отже, Тік живе ближче Тука, тобто Тік 
живе зліва. 

Відповідь: зліва направо будиночки: Тіка, Тука, Тока. 

 



Задача 4. Розділіть фігуру по лініях сітки на 3 рівні за формою та 
розміром частини. (І. Сиваченко) 

Відповідь: Показана на малюнку. 

 
Задача 5. У чарівному садку дозрів урожай. Полуниця важить так 

само, як два кавуни, а три кавуни — так само, як два яблука. Що 
важче, дві полуниці чи три яблука? (Е. Скакліньова) 

Розв’язок.  

Дві полуниці важать, як чотири кавуни, а три яблука важать, як чотири з половиною 
кавуни. Отже, три яблука важать більше. 

Відповідь: три яблука важчі, ніж дві полуниці. 

 
Задача 6. Шифр від сейфа складається з трьох різних цифр і висвічується на 

електронному табло. Цифри складаються з паличок і виглядають так: 

 
Допоможіть вгадати шифр, якщо відомо, що загальна кількість паличок в трьох цифрах 
дорівнює 10 і код є найменшим можливим таким числом. (Л. Азьмук) 

Розв’язок.  

Всього є по одній цифрі, які складаються з двох, трьох і чотирьох паличок. Оскільки 
потрібні 10 паличок, то єдиний спосіб їх підібрати, це взяти цифри з двох, трьох і 
п’яти паличок. Найменша цифра з п’яти паличок – це двійка. Отже, маємо три цифри: 
1, 2, 7. Найменше число з цих цифр – число 127. 

Відповідь: код 127. 

 
Задача 7. Наталка розфарбувала клітинки квадрата 3х3 в 3 кольори 

так, що у кожному квадратику 2х2 було рівно 3 клітинки одного кольору, 
а загальна кількість клітинок кожного кольору була різною. Покажіть, як 
вона могла це зробити. (І. Сиваченко) 

Відповідь:  

Можливі варіанти: 

       

       

       

 
 

Задача 8. Тато приніс велику піцу з двома начинками на вечерю. Діти зраділи і 
почали вгадувати, з чим піца. Були висловлені припущення, що це: гриби-ковбаса, 
ананаси-курка, гриби-ананаси, гриби-курка, креветки-гриби, курка-бекон, ковбаса-



бекон. Тато вислухав і сказав, що правильний варіант був названий, і ще рівно в п'ятьох 
припущеннях вгадано по одному інгридієнту. З чим була піца? (Н. Юдіна) 

Розв’язок.  

Щоб було п’ять припущень з одним правильним інгридієнтом і одне повністю 
правильне, повинно бути рівно одне повністю неправильне. Для кожного з варіантів, 
крім «гриби-курка» є більше одного повністю неправильного варіанта. Для варіанта 
«гриби-курка» є рівно один неправильний: «ковбаса-бекон». 

Відповідь: піца була з начинкою гриби-курка. 

 


