
XXV ОЛІМПІАДА   МОЛОДШИХ   
ШКОЛЯРІВ 

6 лютого 2022р 

Молодша група, 1 клас. 
Уважно прочитайте умови задач. Вирішувати їх ви можете в будь-якому порядку. 

Відповіді потрібно записати на спеціальному бланку. 
 

Задача 1. Крістофер Робін прийшов на день народження ослика Іа-Іа раніше Паця, а 
Вінні-Пух пізніше за Кролика. Паць прийшов раніше Кролика, а Сова пізніше Вінні-
Пуха. В якому порядку приходили гості? 

 
 

 Задача 2. У старовинній 
шахівниці зроблено схованку, 
але кришка від схованки злама-
лася. Яку кришку потрібно взяти, 
щоб полагодити схованку? 
 
Задача 3. Замініть букви цифрами (різні букви – різними 
цифрами), щоб усі рівності стали вірними: 

С + Н = І − Г = О + П = А − Д 
Задача 4. Оля пришиває овальні гудзики різними способами. Які варіанти 

рисунку в неї можуть вийти,  
якщо з вивороту рисунок завжди 

  як на малюнку праворуч?  
 А                 Б                В               Г 

Задача 5. На млині борошно засипали в 5 великих і 5 маленьких мішків. За борошном 
приїхали машини. Якщо в машину покласти 2 великих, то ще великий не поміс-
титься. Якщо покласти 5 маленьких, то більше нічого не 
поміститься. Як відвезти все борошно на 3 машинах, 
якщо великий мішок займає стільки ж місця, скільки і                                          

2 маленьких? 

Задача 6. Розріжте фігурку по 
лініях на три однакові. 

 

Задача 7. Петрик і Вася живуть в одному будинку, але на 
різних поверхах. Тато Петрика сфотографував 
відображення їхнього будинку в калюжі та подарував 
фотографію Петі. Петрик позначив вікна квартир, де живе 
він сам, а де його друг. Визначте, хто на якому поверсі 
живе. 

Задача 8. Саша, Валя та Женя прийшли на карнавал у костюмах Мальвіни, П'єро та 
Буратіно. На карнавалі дитина у костюмі Буратіно повідомила Саші: «А у Валі костюм 
Мальвіни!» З'ясуйте хто в якому костюмі прийшов на карнавал.  

     

Попередні результати олімпіади будуть опубліковані на сайті     http://cyfryata.com.ua /    до 12 лютого 
2022р., подробиці будуть на сайті. 
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