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Задача 1. Поставте між деякими цифрами дужки, знаки «плюс», «мінус», 

«помножити» або «поділити» так, щоб отриманий вираз був більше 1 000 000, але 
менше 2 000 000. (В. Попов) 
 
 

Відповідь: наприклад, (23 + 0) × 52 021 = 1 196 483 або  
2 × 305 × 2 021 = 1 232 810. 
 

Задача 2. Розділіть фігуру по лініях сітки на 4 рівні за 
формою та розміром частини. (І. Сиваченко) 
 

Відповідь: показана на малюнку. 
 

Задача 3. У ребусі К+И+Ї+В = У+К+Р+А+Ї+Н+А різним буквам відповідають різні 
цифри, а однаковим буквам - однакові цифри. Які цифри приховує кожна із букв? (Д. 
Цихоцька) 

 

Відповідь: наприклад, К = 7; И = 5; Ї = 8; В = 6; У = 4; Р = 2; А = 1; Н = 3; 

 

Задача 4. Шифр від сейфа складається 
з різних цифр і висвічується на 
електронному табло. Цифри складаються 
з паличок і виглядають як показано на малюнку.  
Допоможіть вгадати шифр, якщо відомо, що загальна кількість паличок в його цифрах 
дорівнює 10 і код є найменшим можливим таким числом. (Л. Азьмук) 

Розв’язок.  
Жодна цифра не містить десять паличок, тому знадобляться принаймні дві цифри. Їх 
можна підібрати, взявши цифри з трьох і семи паличок (цифри 7 і 8); чотирьох і шести 
паличок (чотири і нуль або дев’ять) або з п’яти паличок (дві цифри з трьох: 2, 3, 5). 
Найменша з усіх перелічених цифр – двійка, найменша цифра, що йде у парі з двійкою 
– трійка. Отже найменше таке число - 23. 

Відповідь: код 23. 

 
Задача 5. Вінні-Пух, Ослик, Сова та Кролик мешкають в своїх будиночках, що 

розташовані вздовж однієї прямої. Відстань між Вінні та Кроликом 12 км, та між ними 
знаходяться будиночки Ослика і Сови. Відомо, що Ослик і Сова мешкають в будинках, 
кожен з яких знаходиться рівно посередині між якихось двох інших. Якою може бути 
відстань від Сови до Ослика? (Ю. Шлапак) 

Розв’язок. Є два варіанти розташування будиночків Ослика і Сови. 



(1) один із будиночків 
знаходиться рівно 
посередині між двома 
крайніми будиночками 
(Вінні та Кролика) інший рівно посередині між одним із крайніх та середнім. Тоді 
відстань від Ослика до Сови буде 3 км. 

(2) Обива будиночки ділять відстань між крайніми будиночками на три рівні частини. У 
цьому випадку відстань 
від Ослика до Сови буде 
4 км.  

 
Відповідь: відстань від Ослика до Сови може бути 3 км або 4 км. 

 
Задача 6. Дізнавшись, що відбудеться олімпіада, друзі Сашко та 

Олексій купили п’ять однакових кілець і скріпили їх як показано на 
малюнку. Виявилось, що довжини цих ланцюжків дорівнюють 16 см 
(верхній) і 12 см (нижній). 
А чому дорівнює довжина ланцюжка із одного такого кільця? (В. 
Попов) 

Розв’язок.  
Це можливо, якщо врахувати, що кільця мають товщину. Оскільки кільця у ланцюжку 
заходять одне в інше, то їхня товщина враховується тільки на краях ланцюжка. При 
зменшенні ланцюжка на одне кільце, віднімається дожина внутрішньої частина кільця. 
Вона складає 16 см – 12 см = 4 см. Тому ланцюжок з одного кільця матиме довжину 
12 см – 4 см = 8 см. 

Відповідь: довжина ланцюжка із одного кільця дорівнює 8 см. 
 

Задача 7. Годинник зі стрілками щодоби відстає на декілька хвилин. Новорічної ночі 
деякого року в 0:00 на ньому встановили правильний час. Одного дня у тому ж році, 
Сашко згадав, що тиждень тому, в 0:00 годинник показав правильний час. На яку 
найменшу кількість хвилин міг відставати цей годинник за добу? (Ю. Шлапак) 

Розв’язок.  
До дня, коли тиждень тому годинник показував правильний час, від Новорічної ночі 
пройшло менше 360 днів. Щоб годинник показав правильний час, він повинен відставати 
на повний оберт годинної стрілки, а саме на 12 годин, тобто на 720 хвилин. Якби 
годинник відставав на 2 хвилини, то вперше правильний час він би показав через 
720:2=360 днів. Оскільки така кількість днів ще не пройшла, то годинник відставав 
щонайменше на 3 хвилини і правильний час він показав через 720:3=240 днів після 
Нового року. 

Відповідь: годинник відставав щонайменше на 3 хвилини. 
 

Задача 8. В одній Пентародині народилися 3 брата та 2 сестри. Батьки помітили, що : 
1. У кожної дівчинки, у якої є молодший брат, є рівно один старший брат. 
2. У кожного хлопчика, у якого є старша сестра, є рівно одна молодша сестра. 
Визначте, у якому порядку народжувались діти. (І. Осіпова) 

Розв’язок.  
У кожної дівчинки є один або три старших брата, отже найстарший – хлопчик. 
У У кожного хлопчика є одна або дві молодші сестри, отже наймолодша – дівчинка. 
Оскільки інша дівчинка може мати одного або трьох старших братів, то вона могла 
народитись другою або передостанньою. 

Відповідь: Можливі варіанти (починаючи від найстаршого): Х Х Х Д Д або Х Д Х Х Д. 
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