
1 клас 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. Скільки квадратів намальовано?  

 

Під однаковими фігурками сховались 
однакові числа. 
Чому дорівнють фігурки? 
 

 

2.  9 дерев посадили в ряд.                Між 
кожними двома сусідніми деревами 
поставили по лавочці. 
Скільки лавок знадобилось? 
 
 

 

3. У Кості та Петрика коти, а у Васі пес. У Петрика та Васі звірі 
чорні,  а у Кості - білий. У кого з хлопців вдома чорний кіт? 

 

4. Із 10 яєць вилупились черепахи та вужі. Всього в них 16 лап. 
Скільки з’явилось вужиків? 

 

5.  Вставте в рівність 1 1 1 1 1 = 10 між деякими одиницями знаки 
"плюс" або "мінус", щоб вийшов вірний приклад.   

1 1 1 1 1 = 10 

6. Два роки назад Яні було 7 років. Скільки їй буде через 4 роки?  

7. Єгор їде в третьому вагоні з початку потягу, а Софія —               у 
другому з кінця. Скільки всього 
вагонів в потягу, якщо між дітьми 
три вагони? 

 

8.  Із чотирьох кубиків побудували стовпчик. На жовтому стоїть 
тільки один кубик. Синій поставили раніше зеленого. Червоний та 
жовтий кубики не дотикаються. 
Покажи на малюнку кольори кубиків.  



2 клас 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. Скільки квадратів намальовано?  

 

 
2.  Під однаковими фігурками 

сховались однакові числа. 
       Чому дорівнює кожна фігурка? 
         

3. В 5-поверховому будинку в кожному під’їзді на кожному поверсі 
знаходиться по 4 квартири. В якому під’їзді квартира 47? 

 

4. Постав у рівність 1 1 1 1 1 = 10 між деякими одиницями знаки 
"плюс" або "мінус", щоб вийшов вірний приклад. 

1 1 1 1 1 = 10 

5. У котів та папуг разом 14 крил та 12 хвостів. Скільки котів?  

 
6. Із чотирьох кубиків побудували стовпчик. На жовтому стоїть тільки 
один кубик. Синій поставили раніше зеленого. Червоний та жовтий 
кубики не дотикаються. Покажи, як виглядає ствопчик. 

 

7. Єгор їде в третьому вагоні з початку потягу, а Софія — у другому   з 
кінця. Скільки всього вагонів в потягу, якщо між ними три вагони? 

 

 

8. Конструкція знаходиться в рівновазі. 
Нитки та палки невагомі. Маса крапельки 4 г. 
Яка маса кружечка та сердечка? 
 

 

 

 

9.   Гірлянда має 9 ліхтариків, які розташовані на однаковій відстані 
один від одного. Між першим та третім ліхтариком 30 
см. Скільки сантиметрів між першим та останнім 
ліхтариком? 

 

10. Крош, Їжак і Нюша їли мандаринки. Нюша з’їла на дві 
мандаринки більше, ніж Їжак, і на 10 менше, ніж Крош. Разом вони 
з’їли 32 мандаринки. Скільки з’їв кожен? 

 



3 клас 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. Скільки квадратів намальовано?  

 

 
2. В 5-поверховому будинку в кожному під’їзді на кожному 

поверсі знаходиться по 4 квартири. В якому під’їзді квартира 
47?        

 

3. Постав у рівність 1 1 1 1 1 = 10 між деякими одиницями знаки 
"плюс" або "мінус", щоб вийшов вірний приклад. 

1 1 1 1 1 = 10 

4. У котів та папуг разом 14 крил та 12 хвостів. Скільки котів?  

5. Із чотирьох кубиків побудували стовпчик. На жовтому стоїть 
тільки один кубик. Синій поставили раніше зеленого. Червоний 
та жовтий кубики не дотикаються. Покажи, як виглядає 
стовпчик. 

 

 
6. Конструкція знаходиться в рівновазі. 

Нитки та палки невагомі. Маса 
крапельки 4 г. Яка маса кружечка та 
сердечка? 

 
 
  

 

7. Крош, Їжак і Нюша їли мандаринки. Нюша з’їла на дві 
мандаринки більше, ніж Їжак, і на 10 менше, ніж Крош. Разом 
вони з’їли 32 мандаринки. Скільки з’їв кожен? 

 

8.   Кавун важить 3 кілограми та ще пів такого кавуна. Скільки 
важить кавун?  

 
 

9. Розв'яжіть ребус, замінюючи однакові літери однаковими 
цифрами, а різні – різними: М : А = Т – Е = М · А = Т : И = К – 
А 

М=             Е= 
А=              И= 
Т=               К= 

10. Чому дорівнює сума цифр усіх чисел від 1 до 10 включно?  

 



4 клас 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. В 5-поверховому будинку в кожному під’їзді на кожному 
поверсі знаходиться по 4 квартири. В якому під’їзді квартира 
47?        

 

2. В одній сім'ї у кожної з сестер по три брати. А у кожного з братів 
по 2 сестри. Скільки дітей у цій сім'ї? 

 

3. Учні одного класу з'їли 37 цукерок, причому кожен хлопчик з'їв 
3 цукерки, кожна дівчинка — 5 цукерок. Скільки у класі 
хлопчиків, якщо загалом у класі 9 учнів? 

 

4. Для сьогоднішньої дати 08.01.2022 виконується рівність 
8*1=2*2*2. Скільки ще дат у цьому році мають таку ж саму 
властивість? ( тобто добуток ненульових цифр числа та місяця 
дорівнює добутку ненульових цифр року) 

 

5. Шість хлопців влаштували  між собою турнір в шахи. Кожен з 
них зіграв з кожним по одному разу. Скільки всього партій було 
зіграно в турнірі? 

 

6.  Одна снігоприбиральна машина могла б прибрати всю вулицю 
за 1 годину, а інша за 30 хвилин. Розпочавши роботу 
одночасно, за скільки хвилин машини разом зможуть прибрати 
вулицю? 

 

7.   Кавун важить 3 кілограми та ще пів такого кавуна. Скільки 
важить кавун?  

 
 

8. Розв'яжіть ребус, замінюючи однакові літери однаковими 
цифрами, а різні – різними: М : А = Т – Е = М · А = Т : И = К – А 

М=             Е= 
А=              И= 
Т=               К= 

9. Чому дорівнює сума цифр усіх чисел від 1 до 20 включно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 клас 

 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких перша цифра 
більша за другу? 

 

2. Учні одного класу з'їли 97 цукерок, причому кожен хлопчик з'їв 
3 цукерки, кожна дівчинка — 5 цукерок. Скільки у класі 
хлопчиків, якщо загалом у класі 25 учнів? 

 

3. Для сьогоднішньої дати 08.01.2022 виконується рівність 
8*1=2*2*2. Скільки ще дат у цьому році мають таку ж саму 
властивість? ( тобто добуток ненульових цифр числа та місяця 
дорівнює добутку ненульових цифр року) 

 

4. Шість хлопців влаштували  між собою турнір в шахи. Кожен з 
них зіграв з кожним по одному разу. Скільки всього партій було 
зіграно в турнірі? 

 

5. Одна снігоприбиральна машина могла б прибрати всю вулицю 
за 1 годину, а інша за 40 хвилин. Розпочавши роботу 
одночасно, за скільки хвилин машини разом зможуть прибрати 
вулицю?  

 

6. В одній сім'ї у кожної з сестер по три брати. А у кожного з братів 
по 3 сестри. Скільки дітей у цій сім'ї? 

 

7. У Мальвіни були золоті кільця вагою 1 г, 3 г, 4 г, 6 г, 8 г, 9 г, 11 г, 
12 г і 16 грам. Аліса і Базіліо вкрали по 4 кільця. При цьому 
Алісі дісталося втричі більше золота, ніж Базіліо. Скільки 
важить кільце, що залишилося? 

 
 

8. Розв'яжіть ребус, замінюючи однакові літери однаковими 
цифрами, а різні – різними: М : А = Т – Е = М · А = Т : И = К – А 

М=             Е= 
А=              И= 
Т=               К= 

9. Чому дорівнює сума цифр усіх чисел від 1 до 100 включно?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 клас 

 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

1. Скільки існує трьохцифрових чисел, у яких перша цифра 
втричі більша за деяку іншу з двох цифр? 

 

2. Учні одного класу з'їли 97 цукерок, причому кожен хлопчик 
з'їв 3 цукерки, кожна дівчинка — 5 цукерок. Скільки у класі 
хлопчиків, якщо загалом у класі 25 учнів? 

 

3. Для сьогоднішньої дати 08.01.2022 виконується рівність 
8*1=2*2*2. Скільки ще дат у цьому році мають таку ж саму 
властивість? ( тобто добуток ненульових цифр числа та 
місяця дорівнює добутку ненульових цифр року) 

 

 
4.  Одна снігоприбиральна машина могла б прибрати всю 
вулицю за 1 годину, а інша за 45 хвилин. Розпочавши роботу 
одночасно, машини пропрацювали разом 20 хвилин, після 
чого перша зламалася. За скільки хвилин друга машина 
закінчила роботу? 

  

 

5. Гриша взяв паперовий трикутник і вирізав 
із нього квадрат. Відомо, що периметр 
трикутника дорівнював 17, а периметр 
отриманої фігури 23. Знайдіть площу нової 
фігури, якщо площа трикутника дорівнювала 25. 

 

6. Ілля задумав п'ятицифрове число, потім викреслив одну з 
його цифр і отримане чотирицифрове число склав з 
початковим п'ятицифровим. Вийшло 41751. Знайдіть 
задумане число 

 

7. У Мальвіни були золоті кільця вагою 1 г, 3 г, 4 г, 6 г, 8 г, 9 г, 11 
г, 12 г і 16 грам. Аліса і Базіліо вкрали по 4 кільця. При цьому 
Алісі дісталося втричі більше золота, ніж Базіліо. Скільки 
важить кільце, що залишилося? 

 
 

8. Розв'яжіть ребус, замінюючи однакові літери однаковими 
цифрами, а різні – різними: М : А = Т – Е = М · А = Т : И = К – 
А 

М=             Е= 
А=              И= 
Т=               К= 

9. Якщо повернути аркуш, на якому написані цифри, то цифри 
0, 1, 8 не зміняться, 6 і 9 поміняються місцями, інші втратять 
сенс. Скільки існує дев'ятизначних чисел, які при повертанні 
аркуша не змінюються? 

 

 

 

 



 

7-8 клас 

 

УМОВА ВІДПОВІДЬ 

  

1. Скільки існує трьохцифрових чисел, у яких перша цифра 
втричі більша за деяку іншу з двох цифр? 

 

2. Для сьогоднішньої дати 08.01.2022 виконується рівність 
8*1=2*2*2. Скільки ще дат у цьому році мають таку ж саму 
властивість? ( тобто добуток ненульових цифр числа та 
місяця дорівнює добутку ненульових цифр року) 

 

3. Зі 100 космічних піратів, 70 піратів не мають носа, 60 – ока, а 
75 не мають вуха. Яка найменша кількість піратів може бути 
без носа, ока та вуха одночасно? 

 

 
4.  Одна снігоприбиральна машина могла б прибрати всю 
вулицю за 1 годину, а інша за 45 хвилин. Розпочавши роботу 
одночасно, машини пропрацювали разом 20 хвилин, після 
чого перша зламалася. За скільки хвилин друга машина 
закінчила роботу? 

  

 

5. Гриша взяв паперовий трикутник і вирізав 
із нього квадрат. Відомо, що периметр 
трикутника дорівнював 17, а периметр 
отриманої фігури 23. Знайдіть площу нової 
фігури, якщо площа трикутника дорівнювала 25. 

 

6. Ілля задумав п'ятицифрове число, потім викреслив одну з 
його цифр і отримане чотирицифрове число склав з 
початковим п'ятицифровим. Вийшло 41751. Знайдіть 
задумане число 

 

7. У Мальвіни були золоті кільця вагою 1 г, 3 г, 4 г, 6 г, 8 г, 9 г, 11 
г, 12 г і 16 грам. Аліса і Базіліо вкрали по 4 кільця. При цьому 
Алісі дісталося втричі більше золота, ніж Базіліо. Скільки 
важить кільце, що залишилося? 

 
 

8. Л. Мессі за системою гол+пас набрав 44 очки. Скільки очок 
міг набрати К. Роналду, якщо Л. Мессі віддав на два паси 
більше, і забив у 34/33 разів більше голів, ніж він? 

 

9. Різні числа X  та Y більше нуля, при цьому Х>Y. Відомо, що  X 
становить ціле число відсотків від суми X+Y , а Y - ціле число 
відсотків від X. У скільки разів X більше за Y? 

 

 


