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Задача 1.  Поставте між деякими цифрами дужки, знаки «плюс», «мінус», 
«помножити» або «поділити» так, щоб отриманий вираз був менше 1 000 000, але 
більше 500 000 (В.Попов).  
 
 

Відповідь: наприклад, (2 + 305) × 2021=620 447. 
 

Задача 2. Маша склала з 10 однакових монет фігуру, зображену 
на рисунку. Яку мінімальну кількість монет необхідно прибрати, 
щоб центри жодних трьох монет, з тих, що залишились не були 
вершинами рівностороннього трикутника?  

Розв’язок. Необхідно забрати 4 монети, монети, які залишились 
показані на малюнку. Можна перевірити, що для кожних двох монет 
із тих, що залишились, третя, яка доповнює їх до правильного 
трикутника, відсутня. З іншого боку, червоний, синій і фіолетовий 
трикутники, показані на верхньому малюнку, не мають спільних 
вершин, тому прибрати три монети буде недостатнім. 
 

Відповідь: необхідно прибрати мінімум 4 монети. 
 

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

 

Відповідь: показана на малюнку 

 

Задача 4. Карлсон розлив вишневе та малинове варення по однакових банках і 
пішов на диво-ярмарок продавати. Виявилось, що 2 банки вишневого варення 
коштують стільки ж, скільки 3 банки малинового, а 5 банок вишневого стільки ж, 
скільки 7 банок малинового. У скільки разів банка малинового варення дорожча банки 
вишневого? 

Розв’язок.  Запишемо систему рівнянь, виходячи з умов: 
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Тобто з передостаннього отримуємо відповідь. 



Зауваження: вишневе варення може коштувати будь-яку ціну, яка співпадає с ціною 
малинового варення. Це бачимо з останньої рівності.  

Відповідь: банка малинового варення і банка вишневого варення коштують однаково. 
 

Задача 5. 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 набір начинок був названий, і рівно в 
одному варіанті не вгадано жодного інгридієнта. Визначте, з чим була піца.  
(Н. Юдіна) 

Розв’язок.  

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. 
 

Задача 6. Шифр від сейфа складається 
з різних цифр і висвічується на 
електронному табло. Цифри складаються 
з паличок і виглядають як показано на малюнку. 

Допоможіть відгадати шифр, якщо відомо, що загальна кількість паличок в цифрах 
дорівнює 15 і код є найбільшим можливим таким числом. (Л. Азьмук) 

Розв’язок.  

Всього є по одній цифрі, які складаються з двох, трьох і чотирьох паличок. Оскільки 
потрібні 15 паличок, то число має не більше чотирьох розрядів. Найбільша можлива 
перша цифра - цифра 9 має шість паличок. При цьому потрібно використати ще три 
цифри, які мають загальну кількість дев’ять паличок. Єдиний варіант для цих трьох 
цифр - 1, 7, 4. Їх треба записати в спадаючому порядку. 

Відповідь: код 9741. 

 

Задача 7. Годинник зі стрілками щодоби відстає на декілька хвилин. Новорічної ночі 
цього року в 0:00 на ньому встановили правильний час. На яку найменшу кількість 
хвилин може відставати цей годинник за добу, щоб у кінці завтршньої доби він показав 
правильний час? (Ю. Шлапак) 

Розв’язок.  

Завтра 144 день від Новорічної ночі. Щоб годинник показав правильний час, він 
повинен відставати на повний оберт годинної стрілки, а саме на 12 годин, тобто на 720 
хвилин. Щоб годинник вперше показав правильний час в кінці доби 24 травня, то він 
повинен відставати на 720 : 144 = 5 хвилин за добу. Якщо до першого правильного 
показу годинника пройде менше часу, то відставання за добу є більшим. 

Відповідь: годинник відставав щонайменше на 5 хвилин за добу. 
 



Задача 8. Шериф Джо розглядав чотирьох 
ковбоїв, що стояли перед ними. «Здається, 
якщо ковбой не в масці, то у нього ззаду є 
пістолет»,- подумав Джо. Після цієї здогадки 
шериф попросив двох ковбоїв розвернутися і 
вияснив чи правильною була здогадка. Кого 
шериф Джо попросив розвернутися і чи 
правильною була здогадка? (На малюнку 
ковбої зображені вже післе провірки шерифа). (В.Попов). 

Розв’язок.  

Здогадка виявиться неправильною, якщо ковбой буде не в масці і без пістолета ззаду. 
У Боба немає ззаду пістолета, а Вуд не в масці, тому без їх перевірки здогадку 
перевірити не можливо. Отже шериф попросив розвернутися Боба і Вуда, тому у Боба 
не було маски, а у Вуда – пістолета ззаду, інакше їх не було б необхідності перевіряти. 
А значить, шериф помилився. 

Відповідь: шериф попросив розвернутися Боба і Вуда і вияснив, що здогадка була не 
правильною 
 
 


