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У	пропонованій	 збірці	нестандартних	 задач	для	початко-
вої	школи	 (1—4	 класи)	 наведені	 яскраві	 й	 цікаві	 для	 учнів	
завдання,	які	розвивають	математичне	мислення,	творчу	уя-
ву,	інтуїцію,	привчають	дітей	міркувати	логічно,	заохочують	
до	творчого	пошуку,	розкривають	здібності	молодшого	шко-
ляра,	 пов’язані	 з	 арифметичними	 (числовими)	 й	 геометрич-
ними	(фігурними)	уявленнями.

Для	того	щоб	розв’язати	навіть	дуже	складну	задачу,	уч-
ням	знадобляться	знання,	що	не	виходять	 за	межі	шкільної	
програми.

Представлену	збірку	задач	можна	використовувати	для	ро-
боти	як	із	дітьми,	що	виявляють	особливу	цікавість	до	мате-
матики	 (разом	 із	 цим	 саме	 систематичне	 розв’язання	 задач,	
що	подібні	 до	 наведених,	 таких	 дітей	 і	 виявляє),	 так	 і	 з	 уч-
нями,	які	прагнуть	проявити	кмітливість.

З	 допомогою	 пропонованої	 збірки	 можна	 ґрунтовно	 під-
готуватись	 до	 занять	 шкільного	 математичного	 гуртка,	 ма-
тематичної	 олімпіади,	 допомагати	 учням	 при	 підготовці	
до	міжнародного	конкурсу	«Кенгуру»,	прикрасити	їх	дозвіл-
ля	цікавим	логічним	«тренажером»	тощо.

Задачі	зі	збірки	доповнюють	ті	знання	й	уміння,	які	учні	
отримують,	 розв’язуючи	 стандартні	 задачі	 за	 програмою	 та	
вправи	зі	 звичайного	підручника	математики.	Разом	 із	 тим,	
розв’язання	 задач	 нашої	 збірки	 може	 викликати	 питання	
й	проблеми,	що	їх	доцільно	буде	потім	проаналізувати	на	уро-
ках	математики.
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Батьки	 учнів	 можуть	 використовувати	 наш	 задачник	
для	стимулювання	інтересу	своїх	дітей	до	математики.	І,	пев-
но,	самі	учні	можуть	його	використовувати	для	творчої	само-
освіти	як	із	допомогою	дорослих,	так	і	цілком	самостійно.

До	збірки	входять	відповіді	та	детальні	розв’язання	до	всіх	
задач.	У	цих	розв’язаннях	ми	наводимо	взірці	міркувань,	що	
приводять	 до	 результату.	 Учителі,	 батьки,	 учні	 можуть	 ви-
користовувати	 ці	 взірці,	 а,	 за	 бажанням,	 можуть,	 відштов-
хуючись	 від	 нашого	 міркування,	 запропонувати	 й	 власні	
підходи	 до	 розв’язання	 тієї	 чи	 іншої	 задачі,	 відмінні	 від	 за-	
пропонованих	нами.

Курганов Сергій Юрійович,
учитель-методист гімназії «ОЧАГ»
м. Харкова
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1.	Із-за	 куща	 стирчать	 6	 вушок.	 Там	 заховались	 зайчики.	
Скільки	зайчиків	заховалось?

2.	З-під	 огорожі	 видно	 12	 ніжок.	 Там	 гуляють	 поросята.	
Скільки	поросят	гуляє?

3.	У	 тварини	—	 2	 праві	 ноги,	 2	 ліві,	 дві	 ноги	 спереду,	 дві	
ззаду.	Скільки	ніг	у	цієї	тварини?

4.	В	одному	горщику	росте	6	маленьких	кактусів.	Скільки	
ще	 потрібно	 купити	 пустих	 горщиків,	 щоб	 у	 кожному	
розмістилось	по	2	кактуси?

5.	У	 пакеті	 лежить	 6	 яблук.	 Як	 розділити	 ці	 яблука	 між	
6	 дівчатами,	щоб	 кожній	 дісталось	 яблуко	 й	 одне	 зали-
шилось	у	пакеті?

6.	Три	маршрутки	їхали	до	міста.	Назустріч	по	дорозі	про-
їхали	два	автобуси.	Скільки	машин	їхало	до	міста?

7.	Летіли	 гуси.	 Один	 попереду,	 два	 позаду.	 Один	 позаду,	
двоє	спереду.	Один	між	двома	і	троє	вряд.	Скільки	усьо-
го	гусей?

8.	Росло	 дві	 яблуні.	 На	 кожній	 було	 5	 великих	 гілок,	
на	кожній	великій	гілці	—	по	4	маленькі,	на	кожній	ма-
ленькій	—	по	3	груші.	Скільки	всього	груш?

9.	Олег	 стоїть	 праворуч	 від	 Сергійка,	 а	 Сергійко	 праворуч	
від	Кирилка.	У	якому	порядку	стоять	діти?

10.	Скільки	 розрізів	 треба	 зробити,	 щоб	 розділити	 стрічку	
на	три	частини?

11.	Скільки	 розрізів	 треба	 зробити,	 щоб	 розділити	 на	 три	
частини	бублик?
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12.	Два	батька	й	два	сини	з’їли	по	яблуку.	Скільки	яблук	во-
ни	з’їли?

13.	Дві	матері,	дві	дочки	та	бабуся	з	 онукою.	Скільки	всіх?

14.	У	 сім’ї	 три	 брати.	 У	 кожного	 брата	 є	 сестра.	 Скільки	
в	сім’ї	дітей?

15.	У	 дворі	 гуляли	 гуси	 й	 козенята.	 Усього	 8	 лап.	 Скільки	
було	гусей	і	скільки	козенят?

16.	Учні	намалювали	на	дошці	3	фігури:	трикутники	й	квад-
рати.	Усього	у	фігур	вийшло	11	вершин.	Скільки	трикут-
ників	і	скільки	квадратів	намалювали	учні?

17.	Мотрійка	Марійка	вміщується	у	мотрійці	Каті,	а	мотрій-
ку	Катю	можна	заховати	в	мотрійку	Оксанку.	Яка	з	цих	
мотрійок	найбільша?

18.	Лікар	 Айболить	 вимірював	 температуру	 хворим	 звіря-
там.	 Температура	 тіла	 мавпочки	 виявилася	 нижчою	
за	 температуру	 тіла	 бегемотика,	 але	 вищою	 за	 темпера-
туру	тіла	слона.	У	кого	з	них	термометр	показав	найниж-	
чу	температуру?

19.	Петрик,	Дмитрик	і	Олесь	ходили	на	риболовлю	і	спійма-
ли	по	карасику.	Петриків	карасик	важчий	за	Дмитрико-
вого,	 а	 Дмитриків	 легший	 за	 Олесевого.	 Який	 карасик	
найбільший,	а	який	найменший?

20.	У	Києві	мешкає	 більше	людей,	 ніж	у	Харкові,	 а	 у	Хар-
кові	більше,	ніж	у	Вінниці.	У	якому	з	цих	міст	найбіль-
ша	кількість	населення?

21.	Скільки	нулів	у	всіх	числах	від	1	до	100?

22.	Скільки	двоцифрових	чисел	можна	скласти	з	цифр	1,	2,	
3?	Цифри	в	числі	не	повторюються.
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23.	На	аркуші	паперу	різними	кольорами	записані	числа,	як	
показано	на	малюнку.	Число	блакитного	кольору	записа-
не	над	червоним	числом	і	число	жовтого	кольору	більше,	
ніж	червоне.	Яке	число	записане	червоним	кольором?

3 6 12

9 15

24.	За	 квадратний	 стіл	можуть	 сісти	 четверо	 людей	 (з	 кож-
ного	боку	по	одному).	Школярі	засперечались,	як	краще	
зсунути	чотири	столи	разом,	щоб	вмістилось	більше	лю-
дей	—	 великим	 квадратом	 чи	 одним	 довгим	 прямокут-
ником?	Скільки	людей	може	сісти	за	цей	стіл	у	першому	
і	в	другому	випадку?

25.	Яка	найменша	кількість	дітей	у	родині	Романа,	якщо	ві-
домо,	що	кожен	із	дітей	має	принаймні	одного	брата	і	од-
ну	сестру?

26.	Оксанка	 записала	 найменше	 трицифрове	 число,	 яке	 за-
писується	різними	цифрами,	а	Олесь	—	найбільше	з	три-
цифрових	 чисел,	 яке	 теж	 записується	 трьома	 різними	
цифрами.	Які	числа	записали	діти?

27.	Перед	походом	школярі	вишикувалися	в	три	ряди	по	чо-
тири	учні	в	кожному.	Після	походу	вони	вишикувалися	
в	шість	однакових	рядів.	По	скільки	дітей	стояло	в	кож-
ному	ряду?

28.	На	подвір’ї	гуляло	10	дітей.	Серед	них	дівчаток	на	2	біль-
ше,	 ніж	 хлопчиків.	 Скільки	 хлопчиків	 і	 скільки	 дівча-
ток	гуляло	на	подвір’ї?

29.	Тато	приніс	сину	й	доньці	подарунки	в	однакових	пакун-
ках	і	запропонував	відгадати,	що	в	якому	пакунку,	якщо	
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усі	 написи	 на	 них	 неправильні.	 У	 пакунках	 —	 лялька	
для	 доньки	 і	 конструктор	 для	 сина.	 Допоможи	 дітям	
розібратися,	де	що.

КонструкторНе	лялькаНічого

30.	По	стежинці	через	ліс	біжать	до	річки	Буратіно,	Мальві-
на,	П’єро,	Арлекін	і	пудель	Артемон.	Відомо,	що:
1)	Буратіно	добіжить	раніше,	ніж	Мальвіна,	але	пізніше	

за	Артемона.
2)	П’єро	не	 біжить	поруч	ні	 з	Артемоном,	ні	 з	Буратіно,	

ні	з	Арлекіном.
3)	Артемон	і	Арлекін	не	біжать	поруч.
Хто	за	ким	біжить?

31.	Марійка,	Оксанка	і	Тетянка	їхали	в	автобусі.	Вони	чули,	
що	 якщо	 сума	 перших	 трьох	 цифр	 номера	 автобусного	
квитка	дорівнює	сумі	трьох	останніх	цифр,	то	квиток	—	
щасливий.	У	кого	з	дівчат	«щасливий»	квиток?

121330

АВТОБУС

сер ак—347

Квиток	Марійки

Мінтранс
України

032104

АВТОБУС

сер ак—347

Квиток	Оксанки

Мінтранс
України

222220

АВТОБУС

сер ак—347

Квиток	Тетянки

Мінтранс
України
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32.	Через	4	роки	 Іринка	 буде	на	3	роки	 старша	 за	Костика.	
Хто	й	на	скільки	старший	зараз?

33.	Через	 4	 роки	Тарасик	 буде	 на	 2	 роки	 старший,	 ніж	На-
зарчик	зараз.	Хто	й	на	скільки	старший	зараз?

34.	У	цьому	будинку	живуть	люди	зі	своїми	друзями-собака-
ми.	Усього	в	будинку	14	ніг	і	5	голів.	Скільки	собак	у	домі?

35.	Оленка	вирішила	зацікавити	подружок	і	загадала	 їм	за-
гадку:	 «У	мене	 вдома	 є	 тваринки.	Усі,	 крім	 двох,—	ко-
шенята,	усі,	крім	двох,—	песики	й	усі,	крім	двох,—	па-
пужки.	Скільки	в	мене	тварин?	Хто	вони?»
Допоможи	подружкам	Оленки	відгадати	її	загадку.

36.	Вінні	 Пух	 дуже	 полюбляє	 мед.	Щоб	 він	 не	 одразу	 зна-	
йшов	його,	Крістофер	Робін	розмістив	на	галявинці	3	од-
накові	дерев’яні	будиночки	і	навмисне	підписав	їх	непра-
вильно:

Вулик Комахи Голуби

Допоможи	Вінні	Пуху	знайти	справжній	вулик	і	визнач,	
що	міститься	в	інших	будиночках.

37.	У	 першій	 клітці	 сидять	 4	 курчати	 й	 2	 кролики,	
а	 у	 другій	—	5	курчат.	Де	 більше	очей	 і	 на	 скільки?	Де	
більше	ніг	і	на	скільки?

38.	Розшифруй	такий	приклад:	А	+	А	=	6.

39.	Святкова	свічка	згорає	за	20	хвилин.	На	день	народження	
Іванка	в	пиріг	вставили	7	свічок	і	не	 їли	пиріг,	доки	всі	
свічки	не	згоріли.	Скільки	часу	горіли	свічки	усі	разом?
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40.	Хлопчик	 сидить	 перед	 дзеркалом	 у	 перукарні	 й	 бачить	
у	дзеркалі	те	дзеркало,	яке	розташоване	позаду	від	ньо-
го.	Як	він	бачить	себе	в	тому	дзеркалі?

41.	Із	клітки	забрали	трьох	гусят	і	посадили	до	неї	трьох	ко-
шенят.	Як	змінилася	кількість	ніг	у	клітці?

42.	Микола	 й	 Роман	 грали	 в	шахи	 два	 дні.	 У	 перший	 день	
вони	зіграли	шість	партій,	у	другий	—	іще	п’ять.	Скіль-
ки	 всього	 партій	 зіграв	Микола?	 Скільки	 всього	 партій	
зіграв	 Роман?	 Скільки	 всього	 партій	 зіграли	 Микола	
й	Роман	разом?

43.	На	скільки	частин	можна	розділити	аркуш	паперу	трьо-
ма	прямими	лініями?

44.	По	 дорозі	 до	 їдальні	 перший	 клас	 вишикувався	 пара-
ми.	Микола	 з	Остапом	 ідуть	шостою	парою,	 якщо	лічи-
ти	спереду,	 і	перебувають	у	центрі.	Скільки	дітей	у	цьо-
му	класі?

45.	Равлик	 від	 точки	 А	 проповз	 2	 см	 на	 північ,	 потім	 3	 см	
на	схід,	потім	2	см	на	південь,	а	потім	3	см	на	захід.	Де	
він	врешті	опинився?

46.	На	скільки	частин	розірветься	круглий	ланцюжок,	якщо	
розпиляти	три	сусідніх	кільця?

47.	Здогадайся,	 за	 яким	 правилом	 складена	 послідовність	
чисел,	і	вгадай	наступні	три	числа:	12,	10,	8,	6,	…

48.	Тарасик	і	Назар	обмінялись	рукостисканням	і	подарува-
ли	один	одному	по	одній	своїй	фотографії.	Скільки	було	
рукостискань?	Скільки	знадобилось	фотографій?

49.	На	 скільки	 частин	 розірветься	 ланцюжок,	 якщо	 розпи-
ляти	два	сусідніх	кільця?
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50.	Коза	 прив’язана	 мотузкою	 до	 кілка.	 Довжина	 мотузки	
дорівнює	1	м.	Намалюй	ділянку	землі,	з	якої	коза	може	
з’їсти	траву.

51.	Як	 двом	 хлопчикам	 і	 одному	 дорослому	 перебратися	
на	інший	берег	річки	в	одному	човні,	в	якому	вміщують-
ся	лише	двоє	хлопчиків	або	тільки	один	дорослий?

52.	Із	 села	 Артемівка	 до	 села	 Борисівка	 ведуть	 дві	 дороги,	
а	 з	 села	 Борисівка	 до	 села	 Васищево	 веде	 одна	 дорога.	
Скількома	різними	способами	можна	проїхати	з	Васище-
ва	до	Артемівки	через	Борисівку?

53.	У	 банці	 сидять	жуки	й	павуки.	Усього	в	них	10	тулубів	
і	68	ніжок.	Скільки	в	банці	жуків	і	скільки	павуків?

54.	Скільки	одиниць	у	всіх	числах	від	1	до	100?

55.	На	 скільки	 частин	 розірветься	 ланцюжок,	 якщо	 розпи-
ляти	два	несусідніх	кільця?

56.	Лікар	виписав	Микиті	6	пігулок	і	звелів	приймати	по	од-
ній	кожну	годину.	Через	скільки	годин	будуть	прийняті	
усі	пігулки?

57.	Оксанці	 подарували	 журнали	 з	 кросвордами	 з	 4	 по	 7-й	
номер.	Скільки	журналів	подарували	Оксанці?

58.	Кравець	 від	 шматка	 тканини	 завдовжки	 10	 м	 кожний	
день	відрізав	для	шиття	по	2	метри.	Через	 скільки	днів	
буде	відрізано	останній	шматок?	На	скільки	днів	виста-
чить	тканини?

59.	У	жука	—	3	пари	ніг,	а	у	павука	—	4	пари	ніг.	На	скіль-
ки	ніг	більше	у	павука,	ніж	у	жука?



1�

60.	Розділи	кожний	квадрат	на	4	однакові	частини	різними	
способами.

61.	Із	 дев’яти	 паличок	 склади	 квадрат	 і	 4	 однакові	 трикут-
ники.

62.	У	колесі	—	10	спиць.	Скільки	між	ними	проміжків?

63.	Посадили	7	ялинок,	а	між	ними	поставили	по	одній	лаві.	
Скільки	лав	поставили?

64.	Назви	імена	й	прізвища	двох	хлопців,	якщо	Сашко	й	Та-
расик	—	друзі,	їхні	прізвища	—	Боровик	і	Остапенко.	Та-
расик	вищий	за	Остапенка.

65.	Три	учні	—	Забувайко,	Лінько	і	Незнайко	—	писали	кон-
трольні	роботи	з	математики,	англійської	мови	й	приро-
дознавства.	Кожен	із	них	зробив	помилки	лише	в	роботі	
з	одного	предмета.	Хтось	помилився	в	роботі	з	математи-
ки,	хтось	з	англійської	мови,	а	хтось	—	 із	природознав-	
ства.	Більше	за	все	було	помилок	в	роботі	з	математики.	
Забувайко	 помилився	 не	 в	 природознавстві.	 Забувайко	
й	Лінько	вдвох	зробили	помилок	менше,	ніж	Незнайко.	
Хто	в	роботі	з	якого	предмета	зробив	помилки?

66.	В	 Оленки	 було	 5	 стрічок.	 Одну	 з	 них	 вона	 розрізала	
на	2	частини.	Скільки	вийшло	стрічок?	(Довжина	й	ши-
рина	стрічок	значення	не	мають.)
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67.	В	 Оленки	 було	 9	 стрічок.	 Деякі	 з	 них	 вона	 розрізала	
на	 2	 частини.	 Усього	 вийшло	 14	 стрічок.	 Скільки	 стрі-
чок	Оленка	розрізала?

68.	Дмитрик,	 Семен,	 Євгенко	 й	 Олесь	 гуляли	 після	школи.	
Двоє	—	на	подвір’ї,	двоє	—	у	парку.	Євгенко	й	Олесь	гу-
ляли	 в	 різних	 місцях,	 Семен	—	 у	 парку,	 Олесь	 і	 Дмит-
рик	—	у	різних	місцях.	Хто	гуляв	у	парку?

69.	Посадили	9	берізок,	а	між	ними	посадили	по	одному	ку-
щику.	Скільки	кущиків	посадили?

70.	У	 колесі	 —	 8	 спиць.	 Скільки	 між	 ними	 існує	 проміж-
ків?

71.	Петрик	нижчий	за	Олега.	Сергійко	вищий	за	Олега,	але	
нижчий	 за	 Максима.	 Хто	 вищий	 за	 всіх?	 Хто	 нижчий	
за	всіх?

72.	Кінь	темніший	за	корову,	собака	темніший	за	кицю	і	світ-
ліший	за	корову.	Хто	найтемніший?	Хто	найсвітліший?

73.	Кобра	довша	за	гадюку,	але	коротша	за	удава,	вуж	корот-
ший	за	гадюку.	Хто	найдовший?	Хто	найкоротший?

74.	Роман	задумав	два	числа.	Коли	він	 їх	склав,	то	отримав	
8.	 Коли	 від	 одного	 відняв	 інше,	 то	 теж	 вийшло	 8.	 Які	
числа	він	задумав?

75.	Денис	додав	до	9	два	різних	числа	і	отримав	10.	Які	чис-
ла	він	додав?

76.	Береза	й	осика	однакові	за	висотою.	Береза	вища	за	дуб,	
а	клен	вищий	за	осику.	Що	вище,	клен	чи	дуб?

77.	У	жовтому	й	білому	будиночках	однакова	кількість	квар-
тир.	У	жовтому	будиночку	більше	квартир,	ніж	у	сірому,	
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а	в	червоному	більше	квартир,	ніж	у	білому.	У	якому	бу-
диночку	більше	квартир:	у	червоному	чи	в	сірому?

78.	Мама	поставила	на	стіл	для	своїх	синів	2	тарілки	із	супом	
і	2	 тарілки	з	кашею.	Хлопчики	поїли	й	пішли.	Скільки	
тарілок	залишилось	на	столі?

79.	У	шаховому	гуртку	займаються	8	хлопців	і	2	дівчини.	Чи	
можуть	вони	усі	одночасно	грати	за	5	дошками?

80.	Купили	2	столи	й	7	стільців.	Скільки	потрібно	докупити	
стільців,	щоб	біля	кожного	стола	стояло	по	4	стільці?

81.	Коваль	підкував	 трійку	коней.	Скільки	підков	йому	до-
велося	зробити?

82.	Дід,	 Баба,	 Онучка,	Жучка,	 Кішка	 й	 Мишка	 тягли-тяг-
ли	й	нарешті	витягли	ріпку.	Скільки	очей	побачили	ріп-
ку?

83.	Кілька	хлопчиків	 і	одна	дівчинка	стоять	у	колі.	Петрик	
стоїть	 від	 Марійки	 третім,	 якщо	 лічити	 за	 годиннико-
вою	стрілкою,	і	восьмим,	якщо	лічити	проти	годиннико-
вої	стрілки.	Скільки	хлопчиків	стоїть	у	колі?

84.	Біля	 вокзалу	 стоять	 10	 легкових	 і	 вантажних	 автомо-
білів.	У	легкового	—	4	колеса,	у	 вантажного	—	6	коліс,	
а	всього	у	цих	автомобілів	—	46	коліс.	Скільки	яких	ав-
томобілів	стоїть	біля	вокзалу?

85.	Антон	живе	на	поверсі,	п’ятому	зверху	й	знизу.	Скільки	
поверхів	у	будинку?

86.	Біля	 крамниці	 стоять	 10	 легкових	 автомобілів	 і	 дво-
колісних	велосипедів.	Усього	30	коліс.	Скільки	 тут	 ве-
лосипедів?
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87.	Розшифруй	приклад:	А	+	А	=	Б0.	У	ньому	буква	А	озна-
чає	в	обох	випадках	одну	й	ту	саму	цифру,	а	буква	Б	—	
іншу	цифру.

88.	Розшифруй	цей	приклад:	*	+	9	=	*4.	У	ньому	зірочки	по-	
значають	цифри.

89.	Розшифруй	цей	приклад:	*	+	1	=	**.	У	ньому	зірочки	по-	
значають	цифри.

90.	Десять	 туристів	 розмовляють	 англійською	 і	 фран-
цузькою.	Шість	із	них	розмовляють	англійською,	7	—	
французькою.	 Скільки	 туристів	 розмовляють	 двома	
мовами?

91.	Хлопчики	 при	 зустрічі	 обмінялися	 рукостисканнями.	
При	цьому	 було	 зроблено	6	 рукостискань.	Скільки	 було	
хлопчиків?

92.	У	Софійки	день	народження	чи	то	10,	чи	то	11,	чи	то	12,	
чи	то	13	березня.	Як	дізнатись	точну	дату	дня	народжен-
ня	Софійки	за	два	питання,	якщо	на	наші	питання	вона	
буде	відповідати	тільки	«так»	або	«ні»?

93.	Шоколадка	має	такий	вигляд:

Скільки	 потрібно	 зробити	 розломів,	 щоб	 розділити	 її	
на	8	окремих	шматочків?

94.	Продається	 морозиво:	 ескімо	 по	 3	 гривні	 і	 трубочки	
по	4	гривні.	Вітя,	Гена	і	Василь	купили	по	одній	порції	
морозива.	Скільки	грошей	вони	могли	при	цьому	запла-
тити?
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95.	У	 родині	 10	 братів.	Найстаршому	20	років,	 а	кожен	на-
ступний	на	два	роки	молодший	за	попереднього.	Скільки	
років	найменшому?

96.	Яку	цифру	позначає	зірочка	у	цьому	прикладі:	АБ	+	*	=		
=	АБ,	якщо	відомо,	що	в	ньому	однакові	букви	познача-
ють	однакові	цифри,	а	різні	букви	—	різні	цифри?

97.	За	10	порцій	морозива	двох	ґатунків	заплатили	52	грив-
ні.	Морозиво	одного	 ґатунку	коштує	4	 гривні,	морозиво	
іншого	ґатунку	коштує	6	гривень.	Скільки	купили	моро-
зива	кожного	ґатунку?

98.	Тато	побачив	у	крамниці	п’ять	збірок	віршів	Шевченка,	
Франка,	Лесі	Українки,	Стуса	й	Ліни	Костенко.	Кожний	
примірник	коштує	10	гривень,	а	у	тата	всього	40	гривень.	
Скількома	способами	він	може	витратити	їх	на	книги?

99.	За	скільки	питань	можна	відгадати	загадане	число	від	10	
до	17,	якщо	той,	хто	загадав	це	число,	на	наші	питання	
буде	відповідати	лише	«так»	чи	«ні»?

100.	Сума	 зменшуваного,	 від’ємника	 й	 різниці	 дорівнює	 12.	
Чому	дорівнює	зменшуване?

101.	Мама	 купила	 яблука,	 сливи,	 вишні	 й	 груші.	 Вона	 хоче	
зварити	три	види	варення	й	один	компот.	Скількома	спо-
собами	це	можна	зробити?
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102.	Довжина	 деревини	 —	 10	 м.	 За	 2	 хвилини	 відпилюють	
по	1м.	За	скільки	хвилин	буде	розпиляна	уся	деревина?

103.	На	подвір’ї	бігають	кури	й	поросята;	у	всіх	разом	20	голів	
і	52	ноги.	Скільки	усього	курей	і	скільки	поросят?

104.	Котра	зараз	година,	якщо	частина	доби,	що	залишилась,	
удвічі	більша	за	ту,	що	минула?

105.	П’ять	хлопців	обмінялись	рукостисканнями.	Скільки	бу-
ло	рукостискань?

106.	У	Петрика	є	дві	палички	завдовжки	9	см	і	4	см.	Як	йому	
відміряти	5	см?	Як	йому	відміряти	1	см?

107.	Скільки	важить	кавун?

3 кг 1 кг
10 кг

108.	Шість	тістечок	розподілили	між	братами	і	сестрами	так,	
що	у	братів	іх	стало	на	два	менше,	ніж	у	сестер.	Скільки	
тістечок	отримали	брати	й	скільки	сестри?

109.	Іванко	мешкає	в	12-поверховому	будинку	на	9-му	поверсі,	
якщо	рахувати	зверху.	На	якому	поверсі	живе	Іванко?

110.	На	подвір’ї	прогулювалися	чотири	дідусі.	Вони	розгово-
рилися	й	вирішили	з’ясувати,	хто	з	них	найстарший.	Ви-
явилось,	що	дід	Григорій	молодший	за	діда	Трохима,	дід	
Остап	такого	ж	віку,	як	дід	Трохим,	а	дід	Петро	старший	
за	діда	Остапа.	Хто	із	дідусів	найстарший?
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111.	У	 коробці	 лежать	 15	 кульок:	 чорних,	 білих	 і	 червоних.	
Червоних	 кульок	 у	 7	 разів	 більше,	 ніж	 білих.	 Скільки	
у	коробці	чорних	кульок?

112.	Песик	Жучок	на	6	кг	важчий	за	кота	Мурчика,	а	Мурчик	
утричі	легший	за	Жучка.	Скільки	важить	Мурчик?

113.	Марійка	 в	 черзі	 в	 шкільному	 буфеті	 сьома	 від	 початку	
черги,	а	з	кінця	—	дев’ята.	Скільки	дітей	у	черзі?

114.	Фрекен	 Бок	 спекла	 пампушки.	 Прилетів	 Карлсон	 і	 з’їв	
половину.	Потім	Малюк	з’їв	половину	того,	що	залиши-
лось,	 і	на	тарелі	лишилось	2	пампушки.	Скільки	усього	
пампушок	спекла	Фрекен	Бок?

115.	У	записі	трицифрового	числа	одиниць	удвічі	менше,	ніж	
десятків,	 а	 сотень	 —	 удвічі	 більше,	 ніж	 десятків.	 Зна-	
йдіть	це	число,	якщо	в	ньому	чотири	десятки.

116.	У	Софійки	3	брати	й	2	сестри.	Скільки	братів	і	сестер	має	
її	братик	Олесик?

117.	Рік	 тому	 Маринці	 було	 6	 років.	 Скільки	 їй	 буде	 через	
6	років?

118.	Куди	 вміститься	 більше	 води:	 у	 трилітровий	 чайник	 чи	
в	трилітровий	глечик?

119.	У	 Дмитрика	 було	 50	 листівок,	 а	 у	 Сашка	 30	 листівок.	
Скільки	 листівок	 Дмитрик	 має	 віддати	 Сашкові,	 щоб	
у	них	листівок	стало	порівну?

120.	У	двох	кошиках	було	120	яблук.	Після	того	як	з	одного	
кошика	вийняли	28	яблук,	у	кошиках	стало	яблук	порів-
ну.	 Скільки	 яблук	 було	 у	 кожному	 кошику	 спочатку?
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121.	На	березі	сидять	Марійка,	 її	бабуся,	мама	й	лялька.	Ба-
буся	сидить	поруч	з	онучкою,	але	не	біля	ляльки.	Лялька	
не	сидить	біля	Марійчиної	мами.	Хто	сидить	біля	Марій-
чиної	мами?

122.	Вартість	половини	хлібини	на	18	к.	 більша,	ніж	чверті.	
Скільки	коштує	ціла	хлібина?

123.	Слимак	 почав	 підніматись	 по	 стіні	 в	 понеділок	 зранку.	
Висота	 стіни	—	 10	 м.	 Слимак	 піднімається	 на	 2	 метри	
за	один	день	і	спускається	на	1	метр	за	ніч.	У	який	день	
тижня	слимак	доповзе	до	верхнього	краю	стіни?

124.	На	 свято	 у	 двох	 класах	 розвісили	 100	 повітряних	 ку-	
льок.	 В	 одному	 класі	 розвісили	 на	 4	 кульки	 більше.	
Скільки	кульок	було	у	кожному	класі?

125.	В	 одному	 ряду	 поставили	 6	 солдатиків	 на	 відстані	 5	 см	
один	від	 одного.	У	другому	ряду	—	8	 солдатиків	на	від-
стані	3	см.	Який	ряд	довший?

126.	Вадим	задумав	число,	додав	до	нього	1,	відняв	2,	помно-
жив	результат	на	3	і	поділив	на	4.	Вийшло	6.	Яке	число	
задумав	Вадим?

127.	На	двох	полицях	стояло	19	книг.	На	кожну	полицю	по-	
ставили	ще	 стільки	 книг,	 скільки	 на	 ній	 було.	 Скільки	
книг	стало	на	обох	полицях	після	цього?

128.	Купили	 8	 іграшок.	 Зайців	 стільки	 ж,	 скільки	 ляльок,	
але	 вдвічі	 менше,	 ніж	машинок.	 Скільки	 яких	 іграшок	
купили?

129.	У	Катрусі	було	2	помаранчі.	Вон	дала	по	помаранчу	двом	
подружкам,	а	вони	їй	по	половинці.	Кому	дісталось	більше?

130.	У	букеті	були	волошки,	ромашки	й	чорнобривці.	Усього	
7	квіток.	Ромашок	стільки	ж,	скільки	чорнобривців,	але	
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більше,	ніж	волошок.	Скільки	було	ромашок,	чорнобрив-
ців	і	волошок?

131.	Купили	9	 аркушів	кольорового	паперу.	Червоних	 стіль-
ки	ж,	скільки	зелених,	але	більше,	ніж	синіх,	а	жовтих	
більше,	ніж	зелених.	Скільки	яких	аркушів	купили?

132.	Моїй	сестрі	29	лютого	виповнилося	8	років.	Скільки	разів	
вона	святкувала	свій	день	народження?

133.	Двоє	 друзів	 домовились	 їхати	 разом	 у	 сьомому	 вагоні	
поїзда.	 Скільки	 має	 бути	 вагонів	 у	 поїзді,	щоб	 вони	 зу-	
стрілись,	якщо	один	сів	у	сьомий	вагон	від	початку,	а	ін-
ший	у	сьомий	вагон	від	кінця?

134.	В	Оксанки	й	Тетянки	разом	було	20	цукерок.	В	Оксанки	
на	4	більше,	ніж	у	Тетянки.	Скільки	цукерок	було	в	кож-
ної	дівчинки?

135.	Вінні	 Пух	 поділив	 між	 собою	 і	 Пацем	 12	 тістечок	 так,	
що	у	Вінні	Пуха	тістечок	стало	на	10	більше,	ніж	у	Па-
ця.	Скільки	тістечок	дісталось	кожному?

136.	Пиляли	дрова	й	на	одній	деревині	 зробили	10	розпилів.	
Скільки	 вийшло	 частин?	 Скільки	 вийде	 частин,	 якщо	
зробити	100	розпилів?

137.	Розпиляли	деревину	на	20	частин.	Скільки	зробили	роз-
пилів?	 Скільки	 розпилів	 слід	 зробити,	 щоб	 розпиляти	
деревину	на	100	частин?

138.	Побудували	великий	будинок.	Між	будь-якими	поверха-
ми	цього	 будинку	—	10	 сходинок.	Петрик	живе	 на	 чет-
вертому	поверсі.	 Скільки	 сходинок	 він	проходить,	 коли	
йде	 зі	 школи	 додому?	 На	 якому	 поверсі	 живе	 його	 од-
нокласник	Сашко,	якщо	він	проходить	по	дорозі	додому	
80	сходинок?
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139.	 Один	 день	 проживання	 в	 казковому	 готелі	 коштує	 1	 соль-
до.	Буратіно	має	купюри	в	1	і	2	сольдо.	Як	він	буде	щоденно	
розраховуватись	за	проживання	в	готелі	протягом	3	днів?

140.	На	двох	полицях	стоять	разом	42	книги,	причому	на	пер-
шій	полиці	—	на	12	книг	більше,	ніж	на	другій.	Скільки	
книг	стоїть	на	кожній	полиці?

141.	Батькові	 й	 сину	 разом	 40	 років.	 Скільки	 їм	 буде	 разом	
через	3	роки?

142.	Зараз	 мені	 10	 років,	 а	 моїй	 сестрі	 —	 3.	 Через	 скільки	
років	я	буду	вдвічі	старший	за	неї?

143.	Одна	курка	й	3	курчати	важать	стільки,	скільки	один	пі-
вень.	На	 одній	шальці	 вагів	—	одна	курка	й	4	курчати,	
на	іншій	—	півень.	Скільки	треба	посадити	до	півня	кур-
чат,	щоб	ваги	були	в	рівновазі?

144.	Уночі	 кіт,	 їжак	 і	 вуж	 полювали	 на	 мишей.	 Кіт	 зловив	
на	дві	миші	більше,	ніж	їжак,	а	вуж	на	одну	менше,	ніж	
кіт.	Скільки	мишей	 зловив	кожний	 звірок,	 якщо	разом	
вони	зловили	18	мишей?

145.	Малюк,	 Карлсон	 і	 Фрекен	 Бок	 їли	 пампушки.	 Фрекен	
Бок	 з’їла	на	 дві	 пампушки	більше,	ніж	Малюк,	 і	 на	 дві	
пампушки	менше,	ніж	Карлсон.	Разом	вони	з’їли	12	пам-
пушок.	Скільки	з’їв	кожний?

146.	Розшифруй	ребус:	ААА	 ·	А	=	ААА.

147.	У	чотириповерховому	будинку	Петрик	живе	вище	за	Іван-
ка,	але	нижче	за	Мишка,	а	Євгенко	живе	нижче	за	Іван-
ка.	Хто	на	якому	поверсі	живе?

148.	Із	 Києва	 до	 Харкова	 літак	 летить	 1	 годину	 20	 хвилин,	
а	назад	80	хвилин.	Чим	пояснити	таку	різницю?

149.	Два	 яблука	 важать,	 як	 3	 персики,	 а	 персик	 важить,	 як	
2	абрикоси.	На	одній	шальці	вагів	—	1	яблуко.	Скільки	
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абрикосів	слід	покласти	на	другу	шальку,	щоб	ваги	були	
в	рівновазі?

150.	Із	25	учнів	у	класі	17	вивчають	англійську	мову,	а	15	—	
французьку.	Скільки	учнів	вивчають	обидві	мови?

151.	Добуток	двох	чисел	дорівнює	60.	Як	зміниться	добуток,	
якщо	один	з	множників	збільшити	вдвічі?

152.	Фрекен	 Бок	 з’їла	 пиріжків	 удвічі	 більше,	 ніж	 Малюк,	
і	на	два	пиріжки	менше,	ніж	Карлсон.	Разом	вони	з’їли	
12	пиріжків.	Скільки	з’їв	кожний?

153.	Серед	трьох	монет	одна	фальшива	—	більш	легка.	Скіль-
ки	знадобиться	зважувань	на	терезах	без	гирь,	щоб	зна-	
йти	фальшиву	монету?

154.	Якщо	 я	 куплю	 один	 блокнот,	 то	 у	 мене	 залишиться	
4	 гривні.	 А	 якщо	 я	 захочу	 купити	 3	 блокноти,	 то	 мені	
не	вистачить	10	гривень.	Скільки	коштує	блокнот?

155.	У	нас	є	пісочні	годинники	на	3	хвилини	й	на	7	хвилин.	
Треба	опустити	яйце	в	киплячу	воду	рівно	на	4	хвили-
ни.	Як	це	 зробити	з	допомогою	цих	пісочних	годинни-
ків?

156.	Батька	 звуть	Юрій	 Петрович,	 по	 батькові	 діда	 Кирило-
вич.	Сина	назвали	на	честь	прадіда.	Як	звуть	сина	й	діда	
(повне	ім’я,	по-батькові)?

157.	Ігор	вважає,	що	квиток,	який	куплено	в	автобусі	чи	трам-
ваї,	може	приносити	щастя.	Для	цього	потрібно,	щоб	су-
ми	перших	 і	 останніх	 трьох	цифр	його	шестицифрового	
номера	 дорівнювали	 одна	 одній.	 Одного	 разу	 в	 автобусі	
йому	дістався	щасливий	квиток.	Ігор	заховав	його.	А	ко-
ли	потім	вийняв	з	кишені,	то	побачив,	що	остання	цифра	
зітерлась.	Перші	ж	п’ять	цифр	були	такі:	32	875.	Допо-
можи	Ігорю	встановити	номер	квитка.
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158.	Добуток	двох	чисел	дорівнює	72.	Як	зміниться	добуток,	
якщо	кожний	множник	збільшиться	вдвічі?

159.	Батькові	 41	 рік,	 старшому	 синові	 13	 років,	 дочці	 10	
років,	 а	молодшому	синові	6	років.	Через	 скільки	років	
вік	 батька	 буде	 дорівнювати	 сумі	 років	 трьох	 його	 ді-
тей?

160.	Сім	 олівців	дорожчі	 від	8	 зошитів.	Що	дорожче:	8	 олів-
ців	чи	9	зошитів?

161.	Розпиляли	кілька	деревин,	при	цьому	зробивши	10	роз-
пилів	 і	 отримавши	13	шматків.	Скільки	деревин	розпи-
ляли?

162.	Дві	білочки	зібрали	однакову	кількість	горіхів.	Скільки	
горіхів	одна	білочка	має	віддати	 іншій,	щоб	у	другої	 бі-
лочки	стало	на	10	горіхів	більше?

163.	Під	час	гри	в	шашки	Роман	загубив	половину	своїх	ша-
шок,	а	Семен	3	рази	по	2	шашки.	У	кого	залишилось	ша-
шок	більше,	якщо	на	початку	гри	у	кожного	було	по	12	
шашок?

164.	Оксанка	 живе	 на	 7-му	 поверсі	 15-поверхового	 будинку,	
якщо	лічити	зверху.	На	якому	поверсі	живе	Оксанка?

165.	Добуток	двох	чисел	дорівнює	72.	Як	зміниться	добуток,	
якщо	перший	множник	збільшити	вдвічі,	а	другий	змен-
шити	вдвічі?

166.	Семен	з’їв	цукерок	удвічі	менше	за	Миколу	й	на	дві	біль-
ше	 за	 Валю.	 Разом	 вони	 з’їли	 14	 цукерок.	 Скільки	 з’їв	
кожний?

167.	Маємо	 2	 посудини	 місткістю	 3	 л	 і	 5	 л.	 Інших	 ємностей	
немає.	Як	налити	у	велику	посудину	з	водогінного	крана	
1	л	води?



��

168.	Пес	Шарик	 ганявся	лісом	 за	 зайцями,	щоб	 їх	 сфотогра-
фувати.	Йому	вдалося	сфотографувати	всіх	зайців	у	лісі.	
Вийшло	18	фотографій.	Коли	Шарик	почав	роздавати	фо-
тографії	зайцям,	виявилось,	що	половину	зайців	він	сфо-
тографував	по	одному	разу,	а	другу	половину	—	по	2	ра-
зи.	Скільки	було	зайців	у	лісі?

169.	Десять	 дівчат	 вишикувались	 в	 ряд	 на	 відстані	 2	 метри	
одна	від	одної.	Знайди	довжину	ряду.

170.	У	 кожному	 з	 двох	 кошиків	 було	 12	 яблук.	Андрій	 узяв	
кілька	яблук	із	першого	кошика,	а	Тарасик	узяв	з	друго-
го	кошика	стільки	яблук,	скільки	залишилося	в	першо-
му.	Скільки	яблук	залишилося	у	двох	кошиках	разом?

171.	Маса	повного	бідона	з	молоком	15	кг.	Коли	половину	мо-
лока	випили,	маса	бідона	стала	8	кг.	Яка	маса	пустого	бі-
дона?

172.	Олег	з	Єгором	збирають	марки.	У	них	разом	на	25	марок	
більше,	ніж	в	Олега,	 і	на	15	більше,	ніж	у	Єгора.	Скіль-
ки	марок	є	у	кожного	з	хлопців?

173.	Знайди	суму	усіх	чисел	від	1	до	100.	Великий	німецький	
математик	Карл	Гаусс	розв’язав	цю	 задачу	 за	 одну	хви-
лину	в	шестирічному	віці.

174.	Помаранч	і	мандарин	важать	разом	500	г,	помаранч	і	яб-
луко	важать	разом	800	г,	яблуко	й	мандарин	важать	ра-
зом	600	г.	Скільки	вони	важать	кожне	окремо?

175.	Розшифруй	ребус:	ААА	 ·	2	=	8ББ.

176.	Катруся	 прочитала	 за	 місяць	 на	 три	 книги	 більше,	 ніж	
Толя,	 і	 на	 дві	 книги	 менше,	 ніж	 Даринка.	 Усього	 вони	
прочитали	20	книг.	Скільки	книг	прочитав	кожен?
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177.	На	двох	деревах	сиділи	сороки.	З	першого	дерева	відлеті-
ло	9	сорок,	а	 з	другого	на	перше	дерево	перелетіло	5	со-
рок.	Тепер	на	кожному	дереві	стало	по	8	сорок.	Скільки	
сорок	було	на	кожному	дереві?

178.	Кравець	 має	шматок	 тканини	 завдовжки	 16	 метрів,	 від	
якого	відрізає	щоденно	по	2	м.	На	який	день	він	відріже	
останній	шматок?

179.	Мандрівник	пройшов	шлях	у	40	км	за	три	дні.	За	перший	
день	він	пройшов	утричі	більше,	ніж	за	третій,	а	за	дру-
гий	 день	 він	 пройшов	 стільки	 ж,	 скільки	 за	 перший	
і	третій	дні	разом.	Скільки	кілометрів	пройшов	мандрів-
ник	за	кожний	із	трьох	днів?

180.	Володя	 розділив	 число	 256	 на	 32.	 Оля	 розділила	 число	
256	 на	 число,	 вчетверо	 менше,	 ніж	 32.	 У	 кого	 вийшов	
більший	результат	і	у	скільки	разів?

181.	Роз’їжджаючись	по	домівках	після	відпочинку	в	таборі,	
п’ятеро	друзів	обмінялися	фотографіями:	кожен	дав	кож-
ному	по	одній	своїй	фотографії.	Скільки	їм	для	цього	зна-
добилось	фотографій?

182.	Ми	 знаємо,	 що	 Поліна	 народилася	 з	 15	 по	 28	 січня.	
За	 скільки	питань	ми	можемо	 дізнатись	 про	 точну	 дату	
її	народження,	якщо	вона	згодна	відповідати	на	наші	пи-
тання	 лише	 «так»	 чи	 «ні»?	Яким	може	 бути	 перше	 пи-
тання?

183.	Арсен	піднімався	 з	першого	поверху	на	третій	 і	нараху-
вав	18	 сходинок.	Між	усіма	поверхами	кількість	 сходи-
нок	 однакова.	 Скільки	 сходинок	 нарахує	 Арсен,	 якщо	
підніметься	з	першого	поверху	на	шостий?

184.	Якщо	 Андрій	 на	 2	 роки	 старший	 за	 Іванка,	 а	 Іванко	
на	3	роки	старший	за	Миколу,	то	хто	старший	—	Андрій	
чи	Микола	—	і	на	скільки?
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185.	Частка	 двох	 чисел	 дорівнює	 24.	Чому	 буде	 дорівнювати	
частка,	якщо	дільник	збільшити	втричі?

186.	Іванко	 відкрив	 нову	 книжку	 і	 побачив,	 що	 сума	 чисел	
на	 сторінках	 зліва	 та	 справа	 дорівнює	 61.	Яким	 є	 добу-
ток	цих	чисел?

187.	Скільки	слід	зробити	розломів,	щоб	поділити	на	однакові	
шматочки	таку	шоколадку?

188.	Дідові	60	років,	а	онукові	10.	Коли	дід	буде	втричі	стар-
ший	від	онука?

189.	Степанко	 на	 2	 роки	 старший	 від	 Олега,	 а	 Дмитрик	
на	5	років	молодший	від	Степанка.	Хто	молодший:	Олег	
чи	Дмитрик?	На	скільки?

190.	Садівникам	потрібно	 засадити	 ряд	 завдовжки	 30	метрів	
яблунями.	Відстань	між	деревами	становить	3	м.	Скіль-
ки	слід	приготувати	саджанців?

191.	Ділене	збільшили	втричі.	Як	слід	змінити	дільник,	щоб	
частка	не	змінилась?

192.	У	 Михайлика	 було	 9	 паличок	 різної	 довжини.	 Скільки	
в	нього	буде	паличок	після	того,	як	він	розламає	дві	з	них	
навпіл?

193.	На	подвір’ї	 гралися	19	дівчат	 і	12	хлопців.	Скільки	 іще	
дітей	 мають	 до	 них	 приєднатись	 для	 того,	 щоб	 усіх	 їх	
можна	 було	 поділити	 на	 6	 команд	 з	 однаковою	 кількіс-
тю	дітей	у	кожній	групі?
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194.	У	перший	день	канікул	Іванко	розв’язав	половину	зада-
них	на	канікули	задач.	У	другий	—	половину	з	тих,	що	
залишилися.	 Тепер	 йому	 залишилось	 розв’язати	 лише	
5	задач.	Скільки	задач	було	задано	на	канікули?

195.	На	 лісовій	 галявині	 зустрілися	 заєць,	 білка,	 лисиця,	
вовк,	 борсук	 і	 куниця.	 Кожний,	 вітаючись,	 потиснув	
кожному	лапу.	Скільки	всього	лапостискань	було?

196.	Іринка	 задумала	 один	 із	 семи	 днів	 тижня	 й	 згодна	 від-
повідати	на	питання	лише	«так»	або	«ні».	За	скільки	пи-
тань	можна	дізнатись,	який	день	 тижня	задумала	 Ірин-
ка?	Яким	може	бути	перше	питання?

197.	Летіли	 галки,	 побачили	 палки.	 Якщо	 на	 кожну	 палку	
сяде	 по	 галці,	 то	 для	 однієї	 галки	 не	 вистачить	 палки.	
А	якщо	на	кожну	палку	сяде	по	дві	галки,	то	одна	з	па-
лок	залишиться	без	галок.	Скільки	було	галок	і	скільки	
було	палок?

198.	Батька	 одного	 громадянина	 звуть	 Дмитро	 Олексійович,	
а	 сина	 цього	 громадянина	 —	 Іван	 Володимирович.	 Як	
звуть	цього	громадянина?

199.	Ганна,	Борис,	Віра	й	Гена	всього	зловили	10	рибок,	при-
чому	кожен	з	дітей	зловив	різну	кількість	рибок.	Ганна	
зловила	 більше	 від	 усіх,	 а	 Віра	—	 менше	 від	 усіх.	 Хто	
зловив	більше	рибок	—	хлопці	чи	дівчата?

200.	У	класі	20	дітей.	11	з	них	принесли	на	урок	малювання	
фарби.	14	з	них	принесли	кольорові	олівці.	Скільки	дітей	
принесли	й	фарби,	й	олівці?

201.	Через	 10	 років	 Роман	 буде	 втричі	 старший,	 ніж	 зараз.	
Скільки	років	Роману	зараз?

202.	Їде	Іван	Царевич	на	своєму	коні	рятувати	Олену	Премуд-
ру.	 І	 бачить,	 що	 далі	 йдуть	 три	 дороги	 й	 стоїть	 камінь	
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з	написом:	«Ліворуч	поїдеш	—	Олену	Премудру	врятуєш,	
прямо	поїдеш	—	у	болото	потрапиш,	праворуч	поїдеш	—	
живим	залишишся».	Хотів	був	Іван	Царевич	ліворуч	пої-
хати,	та	помітив	приписку:	«Усе,	що	тут	написано,—	не-
правда».	Допоможи	Івану	Царевичу	вибрати	дорогу,	щоб	
урятувати	Олену	Премудру.

203.	У	 родині	 кілька	 дітей.	 Один	 із	 дітей	 каже,	 що	 в	 нього	
є	один	брат	і	одна	сестра.	Другий	із	дітей	каже,	що	в	ньо-
го	немає	жодного	брата.	Скільки	в	родині	дітей?	Скільки	
в	цій	родині	дівчат	і	хлопців?

204.	Через	5	років	Оксана	буде	на	3	роки	старша,	ніж	Марин-
ка	зараз.	Хто	старший	і	на	скільки	років?

205.	У	 родині	 3	 брати:	 Сергійко,	 Віктор	 і	 Андрій.	 Сергійко	
за	віком	середній.	Сергійкові	й	Вікторові	разом	13	років,	
а	сума	років	Сергійка	та	Андрія	—	17	років.	Хто	з	братів	
старший,	хто	молодший?

206.	Через	4	роки	Олесь	буде	на	2	роки	молодший,	ніж	Тара-
сик	зараз.	Хто	молодший	і	на	скільки	років?

207.	В	одному	ряду	лежать	11	камінців	на	відстані	8	см	один	
від	 одного.	Скільки	камінців	 на	 відстані	 10	 см	 один	 від	
одного	слід	покласти	в	другий	ряд,	щоб	обидва	ряди	бу-
ли	однакової	довжини?

208.	У	шаховому	турнірі	взяли	участь	п’ятеро	гравців.	Кожен	
зіграв	 з	 кожним	 по	 одній	 партії.	 Скільки	 партій	 зіграв	
кожен	шахіст?	Скільки	усього	було	зіграно	партій?

209.	Кажуть,	 черепаха	 Тортила	 віддала	 золотий	 ключик	 Бу-
ратіно	 не	 так	 просто,	 як	 розповідають	 у	 казці,	 а	 винес-
ла	 три	 скриньки.	 Червону,	 синю	 й	 зелену.	 На	 них	 бу-
ли	написи.	На	червоній:	«Тут	лежить	золотий	ключик».	
На	синій:	«Зелена	скринька	порожня».	На	зеленій:	«Тут	
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сидить	гадюка».	Тортила	сказала:	«Дійсно,	одна	скринь-
ка	 порожня,	 в	 іншій	 сидить	 гадюка,	 а	 в	 третій	 лежить	
золотий	ключик,	але	усі	написи	неправильні.	Якщо	від-
гадаєш,	у	якій	скриньці	лежить	золотий	ключик,	він	—	
твій».	Де	лежить	золотий	ключик?

210.	Двом	батькам	разом	80	років,	двом	синам	разом	40	років,	
а	батькові	й	синові	разом	60	років.	Скільки	років	разом	
усім	трьом?

211.	Тетянка,	Іринка	й	Оленка	—	сестри.	Тетянці	й	Іринці	ра-
зом	5	років,	а	сума	віку	Іринки	й	Оленки	дорівнює	7.	Ірин-
ка	—	найменша.	Яка	із	сестер	найстарша?

212.	Запрошуючи	в	гості	Галинку,	Наталка	сказала:	«Ти	лег-
ко	знайдеш	нашу	квартиру.	Коли	ввійдеш	до	нашого	бу-
динку,	 побачиш	 коридор,	 а	 в	 ньому	—	 троє	 однакових	
дверей,	 що	 ведуть	 до	 квартир	 Шевченків,	 Моринчаків	
і	 нашої.	 Наші	 двері	 не	 найлівіші,	 але	 лівіші	 за	 двері	
Шевченків».	 Наступного	 дня	 Галинка	 прийшла	 в	 буди-
нок,	де	живе	Наталка,	й	замислилась:	«Котрі	ж	двері	ве-
дуть	до	Галинки?»

213.	Добуток	діленого,	дільника	й	частки	дорівнює	16.	Чому	
дорівнює	дільник?

214.	Тато	 приніс	 із	 риболовлі	 14	 рибин	 трьох	 різних	 видів:	
йоржів,	пічкурів	і	окунів.	Йоржів	було	на	10	більше,	ніж	
пічкурів.	Скільки	рибин	кожного	виду	зловив	тато?
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215.	Скільки	 існує	 трицифрових	 чисел,	 усі	 цифри	 яких	 1,	
2	або	3?

216.	Оксанка	знайшла	один	гриб,	Катруся	—	два,	Наталка	—	
три.	Мама	дала	їм	18	цукерок	і	запропонувала	розділити	
їх	по	заслузі.	Скільки	цукерок	отримала	кожна	дівчинка?

217.	На	 яке	 число	 слід	 розділити	 різницю	 найбільшого	 три-
цифрового	 числа	 та	 найбільшого	 двоцифрового	 числа,	
щоб	отримати	одноцифрове	число?

218.	За	4	дні	велосипедисти	проїхали	88	км.	Скільки	кіломет-
рів	вони	проїхали	в	перший	день,	якщо	кожного	наступ-
ного	дня	вони	проїжджали	на	2	км	менше,	ніж	поперед-
нього?

219.	Слимачок	повзе	по	дереву	вгору.	За	день	він	піднімається	
на	6	метрів,	а	за	ніч	—	спускається	на	4	метри.	За	скіль-
ки	днів	він	доповзе	до	верхівки	дерева,	якщо	його	висота	
дорівнює	14	м?

220.	1	лютого	1999	року	був	понеділок.	Яким	днем	тижня	бу-
ло	1	березня	1999	року?

221.	Запиши	трицифрове	число,	у	якого	кожна	наступна	циф-
ра	більша	за	попередню	втричі.

222.	Скільки	існує	трицифрових	чисел,	усі	цифри	яких	—	5,	
6	або	7?

223.	Якщо	Оксанка	купить	дві	наклейки,	у	неї	залишиться	20	
копійок.	А	якщо	Оксанка	захоче	купити	п’ять	наклейок,	
то	 їй	 не	 вистачить	 10	 копійок.	 Скільки	коштує	 наклей-
ка?	Скільки	Оксанка	має	грошей?
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224.	За	 скільки	 питань	 можна	 дізнатись	 точну	 дату	 наро-	
дження	людини,	якщо	на	кожне	питання	вона	відповідає	
лише	«так»	чи	«ні»?

225.	Запиши	трицифрове	число,	у	якого	кожна	наступна	циф-
ра	більша	за	попередню	вдвічі.

226.	Спробуй	 зрозуміти,	 як	 складена	 ця	 послідовність:	 720,	
360,	120,	30.	Напиши	ще	два	її	члени.

227.	Наталка	 й	 Толя	 —	 ровесники.	 Якби	 Наталка	 була	
на	2	роки	 старша,	 а	Толя	—	на	4	роки	молодший,	 то	 їм	
разом	було	б	18	років.	Скільки	років	дітям	зараз?

228.	До	 одноцифрового	 числа	 приписали	 таку	 саму	 цифру.	
У	скільки	разів	збільшилось	число?

229.	Ілля	стоїть	у	колі.	П’ятим	зліва	від	Іллі	стоїть	той	самий	
хлопець,	що	й	шостим	справа.	Скільки	людей	у	колі?

230.	Карлсон,	Фрекен	Бок	і	Малюк	з’їли	разом	тарелю	пампу-
шок.	Карлсон	з’їв	половину	того,	що	було	на	тарелі.	Фре-
кен	Бок	з’їла	8	пампушок.	Малюкові	дісталось	у	5	разів	
менше	 пампушок,	 ніж	 Фрекен	 Бок	 і	 Карлсону	 разом.	
Скільки	пампушок	з’їв	Карлсон?

231.	Напиши	 число	 100	 з	 допомогою	 п’яти	 одиниць	 і	 знаків	
дій.

232.	У	 гаражі	 стоять	 750	 автомобілів.	 Вантажні	 автомобілі	
мають	 по	 6	 коліс,	 а	 легкові	 по	 4	 колеса.	 Скільки	 яких	
автомобілів	у	гаражі,	якщо	коліс	усього	3024?

233.	У	діжці	міститься	27	літрів	води.	Спочатку	в	неї	долили	
третину	тієї	кількості	води,	яка	в	ній	була.	Потім	із	діж-
ки	 відлили	 третину	 тієї	 кількості	 води,	що	 в	 ній	 стала.	
Як	змінилась	кількість	води	в	діжці	порівняно	з	тією,	що	
була	спочатку?
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234.	У	скільки	разів	найбільше	двоцифрове	число	більше,	ніж	
найбільше	одноцифрове	число?

235.	Путь,	 що	 її	 пройшли	 туристи	 в	 понеділок,	 зображуєть-
ся	на	мапі	відрізком	у	3	см,	а	путь,	що	її	пройшли	у	вів-
торок,—	відрізком	у	15	мм.	У	який	день	 вони	пройшли	
більше	й	у	скільки	разів?

236.	Вовк,	Заєць,	Борсук,	Їжак	і	Лисиця	живуть	на	одній	ву-
лиці	(див.	малюнок).

1 3 5

2 4

Номер	 будиночка	 Лисиці	 більший,	 ніж	 у	 Борсука,	 але	
менший,	 ніж	 у	 Вовка,	 навпроти	 якого	 вона	 живе.	 Бор-
сук	 і	 Їжак	живуть	 на	 одному	 боці	 вулиці.	 Хто	 в	 якому	
будиночку	живе?

237.	Яке	двоцифрове	число	зменшиться	в	15	разів	від	закрес-
лювання	останньої	цифри?

238.	Гном	 розклав	 свої	 скарби	 в	 скрині	 різного	 кольору,	
що	 стояли	 біля	 стіни:	 в	 одну	 —	 дорогоцінне	 каміння,	
у	 другу	—	золоті	монети,	 в	 третю	—	магічні	книги.	Він	
пам’ятає,	що	червона	скринька	стоїть	правіше,	ніж	із	ка-
мінням,	 і	 та,	що	з	книгами,—	правіше	за	червону	скри-
ню.	 У	 якій	 скрині	 лежать	 книги,	 якщо	 зелена	 скриня	
стоїть	лівіше	за	синю?
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239.	На	 тарелі	 лежали	 яблука.	 Костик	 узяв	 1/3	 усіх	 яблук,	
Степанко	—	 1/3	 решти,	 а	Юркові	 залишилось	 8	 яблук.	
Скільки	 яблук	 було	 на	 тарелі	 спочатку?	 Скільки	 яблук	
узяв	кожен	хлопчик?

240.	Що	більше:	сума	всіх	цифр	чи	їхній	добуток?

241.	Із	15	кошенят	8	рудих	і	7	пухнастих	кошенят,	а	 інших	
немає.	Чи	 є	 серед	цих	кошенят	хоча	 б	 одне	руде	 і	 пух-
насте?

242.	Матроскін,	дядя	Федір	 і	Шарик	повернулися	з	риболов-
лі.	Виявилось,	що:
а)	половину	всіх	рибин	зловив	дядя	Федір;
б)	Матроскін	зловив	удвічі	менше	рибин,	ніж	Шарик;
в)	дядя	Федір	і	Матроскін	разом	зловили	20	рибин.
Скільки	рибин	зловив	Шарик?

243.	Скількома	 нулями	 закінчується	 добуток	 усіх	 чисел	 від	
1	до	10?

244.	1	 лютого	 1996	 року	 був	 четвер.	 Яким	 днем	 тижня	 було	
1	березня	1996	року?

245.	Ширина	прямокутника	складає	1/4	його	довжини,	а	пе-
риметр	 прямокутника	 дорівнює	 20	 см.	 Знайди	 довжину	
сторін	прямокутника.

246.	Олесь	задумав	число.	Потім	він	помножив	це	число	на	19	
і	до	добутку	додав	19.	У	нього	вийшло	19.	Яке	число	він	
задумав?

247.	Троє	 братів	прийшли	на	 заїжджий	двір,	 замовили	варе-
ники	й	лягли	спати.	Коли	старший	брат	прокинувся,	він	
побачив	на	столі	вареники,	полічив	їх	і	з’їв	свою	частку.	
Після	цього	він	знову	заснув.	Прокинувся	середній	брат,	
полічив	 вареники	 на	 столі	 й	 з’їв	 одну	 третину,	 не	 зна-
ючи,	 що	 старший	 брат	 уже	 поїв.	 Після	 цього	 середній	
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брат	 теж	 заснув.	 Нарешті,	 прокинувся	 молодший	 брат.	
Він	з’їв	третину	вареників,	що	були	на	столі.	Після	цьо-
го	 він	 розбудив	 старшого	 й	 середнього	 братів	 і	 запропо-
нував	 їм	 з’їсти	24	 вареники,	що	 залишились.	Як	мають	
брати	розділити	ці	вареники	між	собою?

248.	На	дроті	сиділи	сороки.	Спочатку	між	будь-якими	сусід-
німи	 сороками	 сіло	 по	 4	 горобці.	Потім	 з	 кожних	 чоти-	
рьох	горобців,	що	сидять	підряд,	двох	прогнали	сороки.	
Тепер	 горобців	 стало	на	 12	менше.	Скільки	 було	 сорок?

249.	Сума	 трьох	 чисел	 дорівнює	 їхньому	 добутку.	 Ці	 числа	
різні	й	одноцифрові.	Знайди	ці	числа.

250.	Маємо	 пакет	 ємністю	 600	 г	 і	 серветку.	 Як	 відсипати	
в	мішок	рівно	 1	 кг	 чаю	 з	 ящика,	що	містить	 1	 кг	 100	 г	
чаю?

251.	Вінні	Пух	поліз	у	дупло	до	бджіл,	та	не	втримався	й	зва-
лився	 з	 дерева.	 Спочатку	 він	 пролетів	 10	 метрів,	 потім	
1/3	усієї	відстані,	потім	іще	14	метрів	і	гепнувся	на	зем-
лю.	З	якої	висоти	звалився	Вінні	Пух?

252.	Розгадай	ребус:	*	*	 ·	*	–	*	=	1.

253.	Четверо	 людей	 стоять	 біля	 ліфта	 5-поверхового	 будин-
ку.	 Усі	 вони	 живуть	 на	 різних	 поверхах,	 від	 другого	
до	 п’ятого.	 Ліфтер	 хоче	 доїхати	 до	 одного	 якогось	 по-
верху,	а	там	нехай	 ідуть	пішки.	Спуститись	на	один	по-
верх	 —	 незадоволення,	 а	 піднятись	 на	 один	 поверх	 —	
подвійне	незадоволення.	На	якому	поверсі	слід	зупинити	
ліфт,	щоб	сума	незадоволень	була	найменшою?

254.	У	легкоатлетичному	забігу	брала	участь	31	особа.	Число	
атлетів,	що	фінішували	перед	Олексієм,	є	в	чотири	рази	
меншим	від	числа	осіб,	що	фінішували	після	нього.	Яке	
місце	посів	Олексій	у	цьому	змаганні?
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255.	Миколка	 вважає,	 що	 якщо	 сума	 перших	 трьох	 цифр	
шестицифрового	 номера	 автобусного	 квитка	 дорівнює	
сумі	останніх	трьох	цифр,	 то	квиток	—	щасливий.	Кви-
ток	з	номером	198	675	—	щасливий.	Які	два	найближчі	
до	нього	квитки	теж	щасливі?

256.	Масштаб	карти	дорівнює	1	:	400	000.	Скільком	кіломет-
рам	відповідає	1	см	цієї	карти?

257.	Відстань	між	замком	Дракона	й	хатинкою	Баби	Яги	ста-
новить	120	км.	Щодня	о	10	 годині	ранку	Дракон	 і	Баба	
Яга	вилітають	назустріч	одне	одному.
У	понеділок	Дракон	летів	зі	швидкістю	20	км/год,	а	Баба	
Яга	—	40	км/год.	О	котрій	годині	вони	зустрілись?
У	вівторок	Дракон	летів	зі	швидкістю	20	км/год.	З	якою	
швидкістю	летіла	Баба	Яга,	якщо	зустрілись	вони	через	
3	години?
У	 середу	 вони	 зустрілись	 о	 14	 годині.	 Баба	 Яга	 леті-
ла	 вдвічі	швидше	від	Дракона.	З	якою	швидкістю	летів	
кожний	з	них?
У	 четвер	 вони	 зустрілись	 о	 13	 годині.	 Швидкість	 Дра-
кона	була	на	30	км/год	більша	від	швидкості	Баби	Яги.	
З	якою	швидкістю	летів	кожний	з	них?

258.	Яке	число	пропущено?	Знайди	його:

51	:	__	–	12

259.	Маємо	 9	 кг	 крупи	 й	 терези	 з	 гирями	 в	 200	 г	 і	 50	 г.	 Як	
відміряти	2	кг	крупи	за	3	зважування?

260.	Маленька	Білосніжка	вирішила	впорядкувати	за	зростом	
(від	 меншого	 до	 більшого)	 сімох	 гномів,	 щоб	 розділити	
зібрані	 ними	 77	 грибочків.	 Спочатку	 вона	 дала	 декіль-
ка	грибочків	найменшому,	наступному	—	на	один	грибо-
чок	більше	 і	т.	д.	Скільки	грибочків	отримав	найвищий	
гном?
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261.	Маємо	16	кг	борошна	й	декілька	однакових	за	масою	по-
рожніх	мішків.	Маємо	терези,	але	немає	гирь.	Як,	не	ма-
ючи	терезів,	зважити	8	кг,	4	кг,	12	кг,	14	кг?

262.	Купили	 українську,	 німецьку,	 французьку	 й	 англій-	
ську	марки.	Вартість	покупки	 без	 української	марки	—	
40	 гривень,	 без	 німецької	—	 45	 гривень,	 без	 французь-
кої	—	44	гривні,	а	без	англійської	—	27	гривень.	Скільки	
коштує	українська	марка?

263.	Як	поділити	5	яблук	між	шістьма	хлопчиками,	якщо	яб-
лука	можна	розрізати	не	більше	ніж	на	4	частини?

264.	У	класі	27	учнів.	Дев’ять	із	них	займаються	в	секції	ка-
рате,	 а	 6	—	у	 секції	 бальних	 танців.	 14	 учнів	 не	 займа-
ються	 в	 жодній	 секції.	 Скільки	 учнів	 класу	 займають-
ся	у	двох	секціях	одночасно:	 і	в	секції	карате,	 і	в	секції	
бальних	танців?

265.	У	 каструлі	 зварили	 2	 л	 супу,	 поклавши	 до	 нього	 15	 г	
солі.	Скільки	солі	буде	в	одній	тарілці,	якщо	в	неї	нали-
ти	400	г	супу?

266.	У	їжачка	було	3	цілих	яблука,	10	половинок,	8	чвертей.	
Скільки	це	яблук?

267.	Відрізок	виміряли	спочатку	в	метрах,	а	потім	в	децимет-
рах.	У	першому	випадку	вийшло	число	на	81	менше,	ніж	
у	другому.	Знайди	довжину	відрізка	в	дециметрах.

268.	Годинник	відбиває	кожної	години	стільки	ударів,	яку	во-
ни	 показують	 годину,	 а	 кожні	 півгодини	—	 один	 удар.	
Скільки	 ударів	 проб’є	 годинник	 з	 першої	 години	 дня	
до	дванадцятої	години	ночі?

269.	Марійка	 розрізала	 круглий	 торт	 на	 восьмі	 частини,	 що	
сходяться	у	центрі.	Скільки	розрізів	від	центру	до	країв	
вона	зробила?
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270.	Вік	 старого	Хоттаба	 записується	числом	з	різними	циф-
рами.	Про	це	число	відомо	таке:
1)	якщо	 закреслити	 першу	 та	 останню	 цифри,	 то	 отри-

маємо	найбільше	двоцифрове	число,	сума	цифр	якого	
дорівнює	13;

2)	перша	цифра	більша	від	останньої	у	4	рази.
Скільки	років	старому	Хоттабові?

271.	Сергійко	 попросив	 свого	 товариша	 Іванка	 купити	 йо-
му	що-небудь	 поїсти	 й	 дав	 йому	 18	 гривень.	 Іванко	 ку-
пив	 сік,	 макарони	 й	 котлету.	 Коли	 Сергійко	 спустив-
ся	 до	 їдальні,	 то	 спитав,	 скільки	 все	 це	 коштує.	 Іванко	
відповів:	«Одну	шосту	частину	 грошей,	які	 ти	мені	дав,	
я	витратив	на	 сік,	 одну	третину	—	на	макарони	й	поло-
вину	—	 на	 котлету.	 От	 і	 дізнайся,	 скільки	 все	 це	 кош-
тує».	 «Чудово,—	сказав	Сергійко,—	тобі	 вистачило	 гро-
шей	на	все».	Чи	це	так?

272.	Знайди	 закономірність	 цієї	 послідовності	 й	 продовж	 її:

2,	20,	40,	400,	800.

273.	Заєць	на	3	кг	важчий	за	кролика.	Два	зайці	важать	стіль-
ки	ж,	скільки	5	кроликів.	Скільки	важить	заєць?	Скіль-
ки	важить	кролик?

274.	На	 суботник	 вийшло	 90	 учнів	 третіх	 класів.	 Половина	
учнів	 отримала	 лопати,	 п’ята	 частина	 —	 мітли,	 десята	
частина	—	 відра,	 а	 інші	 працювали	 з	 ношами.	 Скільки	
було	нош?

275.	П’ять	котів	за	5	хвилин	з’їдають	5	мишей.	Скільки	зна-
добиться	котів,	щоб	за	50	хвилин	з’їсти	50	мишей?

276.	2	кг	яблук	коштують	узимку	стільки	ж,	скільки	3	кг	яб-
лук	 восени.	Восени	ми	 заплатили	 за	 5	 кг	 яблук	 16	 грн.	
Скільки	коштує	1	кг	яблук	узимку?
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277.	Три	брати,	Сашко,	Павло	й	Антон,	зловили	29	пічкурів.	
Сашко	 зловив	 на	 4	 пічкурі	 більше,	 ніж	Антон,	 а	Павло	
на	 одного	пічкура	 більше,	ніж	Антон.	Скільки	пічкурів	
зловив	кожен	із	братів?

278.	Шестеро	мешканців	 стоять	біля	ліфта	7-поверхового	бу-
динку.	Вони	живуть	на	різних	поверхах,	від	2	до	7.	Ліфтер	
хоче	доїхати	до	одного	якого-небудь	поверха,	а	там	нехай	
ідуть	пішки.	Спуститись	на	один	поверх	—	незадоволен-
ня,	піднятися	на	один	поверх	—	подвійне	незадоволення.	
На	якому	поверсі	слід	зупинити	ліфт,	щоб	сума	незадово-
лень	була	найменшою?

279.	Карлсон	з’їв	1/2	усіх	тістечок	і	ще	2	тістечка,	Малюк	—	
1/8	 усіх	 тістечок	 і	 ще	 4	 тістечка.	 Після	 цього	 тістечок	
не	залишилось.	Скільки	тістечок	вони	з’їли	разом?

280.	Володя,	 Ігор,	Андрій	й	Грицько	ловили	рибу.	Усі	разом	
вони	зловили	26	карасів.	Володя	зловив	на	3	карасі	біль-
ше,	ніж	Ігор,	Ігор	—	на	3	карасі	більше,	ніж	Андрій,	Ан-
дрій	—	на	3	карасі	більше,	ніж	Грицько.	По	скільки	ка-
расів	зловив	кожний	із	хлопців?

281.	У	класі	всі	діти	вивчають	англійську	й	французьку	мови.	
Із	 них	 17	 учнів	 вивчають	 англійську,	 15	 учнів	—	фран-
цузьку,	а	8	учнів	вивчають	обидві	мови	одночасно.	Скіль-
ки	учнів	у	класі?

282.	Маленький	Мук	і	королівський	скорохід	змагались	у	бі-
гу	 по	 доріжці	 завдовжки	 30	 км,	 яка	 проходила	 навко-
ло	 великого	 лугу.	 За	 умовами	 змагання	 виграє	 той,	 хто	
обжене	іншого,	пробігши	на	одне	коло	більше.	Скорохід	
долає	круг	за	10	хв,	а	Маленький	Мук	—	за	6	хв.	Обидва	
біжать	 рівномірно	 і	 стартують	 з	 одного	 й	 того	ж	місця.	
Через	скільки	хвилин	Маленький	Мук	переможе?
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283.	Один	 пан	 зустрів	 під	 час	 прогулянки	 родину,	 що	 скла-
дається	з	діда,	батька	й	сина.	Привітавшись	з	усіма,	він	
запитав	жартома,	скільки	їм	років.	«Нам	усім	разом	121	
рік»,—	відповів	за	всіх	дід	і	поважно	пішов	далі.	Батько	
сказав:	«Мені	 із	сином	разом	44	роки,	а	син	на	28	років	
молодший	за	мене».	Так	пан	і	не	зрозумів,	скільки	кож-
ному	років.	Допоможи	йому.

284.	1	 вересня	 2001	 року	 —	 субота.	 Який	 день	 тижня	 —	
1	жовтня	2001?

285.	Тамара	пронумерувала	50	сторінок	зошита.	Скільки	всьо-
го	цифр	вона	написала?

286.	За	2	роки	Сергійко	буде	вдвічі	старший,	ніж	він	був	два	
роки	тому.	Скільки	років	буде	тоді	Сергійкові?

287.	Яка	цифра	пропущена	в	задачі	на	обчислювання?

(223	+	81	912	174	+	23_	+	345	287)	:	10.

288.	У	 саду	 більше	ніж	90,	 але	менше	ніж	100	дерев.	Кожне	
третє	 дерево	—	 яблуня,	 кожне	 четверте	—	 слива.	 Реш-
та	—	черешні.	Скільки	дерев	у	саду?

289.	Дідусь	 старший	 від	 онука	 в	 6	 разів,	 а	 внук	 молодший	
за	свого	батька	втричі.	Разом	їм	усім	100	років.	Скільки	
років	батькові,	синові,	дідусеві?

290.	На	 сковорідку	 вміщуються	 2	млинці.	На	 обсмажування	
млинця	з	одного	боку	потрібна	1	хвилина.	Як	за	три	хви-
лини	обсмажити	на	цій	сковорідці	три	млинці?

291.	Нумеруючи	 сторінки	 свого	 зошита,	 Іванко	 написав	
99	 цифр.	 Скільки	 усього	 сторінок	 було	 у	 його	 зошиті?	
Скільки	аркушів	було	у	його	зошиті?

292.	У	Марійки	розірвався	ланцюжок	на	4	частини,	які	скла-
дались	 із	 8,	 6,	 2	 і	 18	 кілець.	 Бажаючи	 його	 відновити,	
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вона	звернулася	до	майстерні.	Майстер	погодився	відно-
вити	ланцюжок,	але	попередив,	що	за	роз’єм	і	з’єднання	
одного	кільця	майстерня	 бере	5	 гривень.	У	Марійки	 бу-
ло	лише	12	гривень.	Однак	вона	поміркувала	й	попроси-
ла	майстра	з’єднати	всі	4	шматка,	але	так,	щоб	у	Марій-
ки	вистачило	грошей	розплатитись	за	роботу.	Як	це	слід	
зробити?

293.	Миколка	вважає,	що	якщо	сума	перших	трьох	цифр	но-
мера	 автобусного	 квитка	 дорівнює	 сумі	 останніх	 трьох	
цифр,	 то	 квиток	 —	 щасливий.	 Квиток	 із	 номером	 995	
995	 —	 щасливий.	 Які	 два	 найближчі	 до	 нього	 квитки	
теж	щасливі?

294.	—	Скажіть-но,	дідусю,	якого	віку	Ваш	син?
—	Йому	стільки	ж	семиднівок,	скільки	онукові	днів.
—	А	внук	якого	віку?
—	 Йому	 стільки	 місяців,	 скільки	 мені	 років.	 А	 усім		
трьом	нам	рівно	100	років.
Скільки	років	кожному?

295.	Ковалеві	принесли	5	уривків	ланцюга,	по	3	кільця	в	кож-
ному,	 й	 попросили	 з’єднати	 в	 один	 ланцюг.	 Коваль	 ви-
конав	замовлення,	розкривши	лише	3	кільця.	Як	він	це	
зробив?

296.	Для	перенумерування	сторінок	книги	(від	другої	сторін-
ки	 до	 останньої)	 знадобилось	 рівно	 100	 цифр.	 Скільки	
сторінок	у	цій	книзі?

297.	Якщо	кількість	олівців,	що	лежать	у	коробці,	збільшити	
вдвічі,	 то	 до	 повної	 коробки	 не	 вистачить	 двох	 олівців.	
Якщо	ту	саму	кількість	олівців	збільшити	втричі,	то	три	
олівці	не	вмістяться	до	коробки.	На	яку	кількість	олівців	
розрахована	коробка?
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298.	Якщо	 від	 потроєного	 невідомого	 числа	 відняти	 8,	 отри-
мане	 число	 зменшити	 вдвічі,	 потім	 додати	 5,	 розділити	
на	10,	то	вийде	одиниця.	Знайди	невідоме	число.

299.	В	 одному	 колесі	 —	 18	 зубців,	 а	 в	 другому,	 зчеплено-
му	 з	 ним,	 30	 зубців.	Перше	колесо	 зробило	 15	 обертів.	
А	друге?

300.	Дідусь	кенгуру	має	11	синів,	а	кожен	з	них	має	також	11	
синів.	 Скільки	 правнуків	 має	 дідусь,	 якщо	 кожен	 його	
внук	має	11	синів?

301.	Торговка,	 сидячи	 на	 ринку,	 міркувала:	 «Якби	 до	 моїх	
яблук	 додати	 половину	 їх	 та	 ще	 десяток,	 то	 в	 мене	 бу-
ла	б	ціла	сотня!»	Скільки	яблук	у	неї	було?

302.	Маємо	8	монет.	Одна	з	них	фальшива	 (відрізняється	від	
інших	за	вагою).	Маємо	терези.	Скільки	зважувань	зна-
добиться,	щоб	дізнатись,	легша	чи	важча	фальшива	мо-
нета,	ніж	справжня?

303.	Діти	вирішили	зважити	своїх	свійських	тварин	парами.	
З’ясувалось,	що	кіт	і	пес	разом	важать	26	кг,	кіт	і	поро-
ся	разом	важать	29	кг,	а	пес	і	порося	разом	важать	31	кг.	
Хто	скільки	важить?

304.	Загін	вирушив	у	похід.	У	перший	день	діти	пройшли	тре-
тину	 усієї	 наміченої	 путі	 й	 виявилось,	що	 їм	 іще	 треба	
пройти	 на	 12	 км	 більше,	 ніж	 пройшли	 в	 перший	 день.	
Знайди	довжину	всього	маршруту.

305.	Розшифруй	ребус:	АР	+	РАК	=	АКР.

306.	Яка	 найменша	кількість	 дітей	може	 бути	 в	 родині	Куд-
лаїв,	якщо	кожна	їхня	дитина	має	принаймні	одного	бра-
та	й	одну	сестру?
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307.	Олівці	 розділили	 на	 дві	 нерівні	 купки.	 Коли	 з	 першої	
переклали	 половину	 олівців,	 що	 в	 ній	 були,	 до	 другої,	
а	 потім	 із	 другої	 купки	 переклали	 до	 першої	 половину	
олівців,	які	складали	тепер	другу	купку,	то	в	першій	ста-
ло	18	олівців,	а	в	другій	—	8.	Скільки	олівців	було	в	кож-
ній	купці	спочатку?

308.	Чи	 знаєш	 ти,	що	 серед	 усіх	 видів	 котячих	 лише	 гепар-
ди	 не	 втягують	 кігті.	 Кігті	 в	 них	 завжди	 випущені,	 на-
че	 в	 собак.	 Серед	 мешканців	 майданчика	 звіриної	 ма-
лечі	в	зоопарку	утримують	18	кошенят	і	цуценят	різних	
порід.	 Із	 них	 9	 малюків	—	 цуценята,	 а	 13	 не	 втягують	
кігті.	Скільки	мешканців	—	гепарди	й	скільки	мешкан-
ців	—	кошенята	інших	порід?

309.	Петрик	і	Максимко	йшли	в	один	бік	навколо	галявинки	
й	лічили	дерева.	Почали	вони	з	різних	дерев.	Тому	дере-
во,	 яке	 у	Петрика	 було	 восьмим,	 у	Максимка	 було	 два-
надцятим.	Скільки	дерев	росло	навколо	галявинки?

310.	Пиляльщики	 кожні	 5	 хвилин	 відпилюють	 від	 деревини	
шматок	завдовжки	2	м.	За	скільки	хвилин	буде	розпиля-
но	на	такі	шматки	деревину	завдовжки	в	10	м?

311.	Яке	число	пропущено	в	наступній	рівності?

844	+	289	–	__	=	289

312.	Микита	 відкрив	нову	книжку	 і	 побачив,	що	 сума	 чисел	
на	сторінках	зліва	та	справа	дорівнює	21.	Яким	є	добуток	
цих	чисел?

313.	На	 відстані	 5	 м	 одне	 від	 одного	 в	 один	 ряд	 посаджено	
10	молодих	дерев.	Знайди	відстань	між	крайніми	дере-
вами.



��

314.	1	 вересня	 2003	 року	 —	 понеділок.	 Яким	 днем	 тижня	
є	1	вересня	2004	року?	Зроби	більш	загальний	висновок.

315.	Крокодил	 Гена,	 Чебурашка	 й	 лялька	 Галя	 влаштува-
ли	шаховий	турнір.	Кожен	зіграв	з	кожним	по	2	партії.	
Скільки	було	зіграно	партій?	Скільки	партій	виграв	кро-
кодил	 Гена,	 якщо	Чебурашка	 виграв	 4	 партії,	 а	 лялька	
Галя	—	1?

316.	Навесні	 на	 пришкільній	 ділянці	 одна	 група	 юннатів,	
вимірюючи	 довжину	 своєї	 ділянки,	 поставила	 7	 кілоч-
ків	 через	 кожні	 2	 м,	 а	 інша,	 вимірюючи	 свою	 ділянку,	
поставила	13	кілочків	через	кожний	метр.	У	якої	 групи	
юннатів	ділянка	виявилася	довшою?

317.	Одне	 колесо	 воза	 втричі	 більше	 за	 інше.	 Велике	 колесо	
зробило	протягом	шляху	1000	обертів.	А	друге?

318.	Алі-Баба	 забрав	 з	 печери	 розбійників	 мішечок	 золотих	
монет.	Удома	він	розклав	їх	усі	в	25	купок.	У	першу	куп-
ку	він	поклав	дві	монети,	а	в	кожну	наступну	—	на	три	
більше,	ніж	у	попередню.	Скільки	золотих	монет	у	25-й	
купці?

319.	Іванко	 з	 батьком	 ходили	 до	 тиру.	 Іванко	 вистрелив	
5	разів.	Потім	тато	дозволив	за	кожні	2	влучні	постріли	
зробити	ще	1	постріл.	Усього	 Іванко	 зробив	8	пострілів.	
Скільки	влучних	пострілів	зробив	Іванко?

320.	Маємо	8	монет.	Одна	з	них,	фальшива,	більш	легка.	Має-
мо	 терези.	 Скільки	 зважувань	 знадобиться,	щоб	 знайти	
цю	монету?

321.	Учень	 купив	 4	 конверти.	 Усі	 конверти	 без	 першого	
коштували	42	к.,	 без	 другого	—	40	к.,	 без	 третього	—	
38	 к.,	 без	 четвертого	—	 36	 к.	 Скільки	 коштували	 всі	
4	конверти?
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322.	Двоє	братів	збирали	гриби.	У	них	не	було	кошика,	й	вони	
нанизували	 гриби	на	 гілочки.	На	 одну	 гілочку	 вони	на-
низали	15	 грибів,	на	 іншу	—	27	 грибів,	на	 третю	—	18,	
а	на	четверту	—	12.	По	дорозі	додому	вони	зустріли	сес-
тру,	яка	попросила	 їх	поділитись	 грибами.	Брати	відда-
ли	 їй	 одну	 гілочку	 з	 грибами,	 і	 тоді	 в	 кожного	 з	 братів	
залишилась	однакова	кількість	грибів.	Як	вони	поділили	
гриби,	не	знімаючи	їх	із	гілочок?

323.	Розшифруй	ребус:	КТО	+	КОТ	=	ТОК.

324.	Шлях	від	школи	додому	Марійка	проходить	за	3	години.	
Її	старший	брат	Петрик	проходить	на	15	метрів	за	годи-
ну	більше	й	витрачає	на	цей	шлях	2	години.	Знайди	від-
стань	від	дому	дітей	до	школи	і	швидкість	дітей.

325.	Юрко	з	Олексієм	гуляли	в	зоопарку	й	вигадали	гру.	Юр-
ко	 рахував,	 скільки	 усього	 ніг	 у	 тварин,	 а	 Олексій	 ра-
хував	крила	птахів.	Наступного	дня	вони	нарахували	98	
крил	і	241	ногу.	Миколка,	який	уважно	слухав	їхню	роз-
повідь,	 сказав	Юркові,	що	 той	 помиляється.	 «Ні,	 ні!	—	
заперечив	Юрко.—	Я	не	помилився,	я	бачив	чаплю,	яка	
стояла	на	одній	нозі.	Ось	я	й	порахував	цю	ногу».
Скільки	 всього	 голів	 різноманітних	 птахів	 і	 звірів	 по-
бачили	 хлопці	 в	 зоопарку?	Чому	Миколка	 подумав,	що	
Юрко	помилився?

326.	У	глечику	міститься	у	п’ять	разів	більше	води,	ніж	у	чай-
нику,	 а	у	чайнику	на	8	 склянок	води	менше,	ніж	у	 гле-
чику.	Скільки	води	міститься	в	глечику?

327.	16	блокнотів	коштують	стільки	гривень,	скільки	їх	мож-
на	 купити	 за	 1	 гривню.	 Скільки	 копійок	 коштує	 один	
блокнот?
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328.	У	 книжковій	 крамниці	 треба	 спакувати	 кілька	 книг.	
Їх	менше	 за	 сто.	Якщо	 їх	 зв’язувати	по	3,	по	4	чи	по	5,	
то	кожного	разу	буде	залишатися	1	книга.	Скільки	книг	
треба	спакувати?

329.	Равлик	повзе	по	стовпу,	висота	якого	становить	20	м.	Кож-
ний	день	він	піднімається	на	2	м	і	кожну	ніч	спускається	
на	1	м.	Через	скільки	днів	він	досягне	вершини?

330.	Три	клоуни	—	Бім,	Бом	і	Бам	—	вийшли	на	арену	в	чер-
воній,	зеленій	і	синій	сорочках.	Їхні	черевики	також	були	
червоні,	зелені	та	сині.	У	Біма	колір	сорочки	й	черевиків	
співпадав.	У	Бома	ні	черевики,	ні	сорочка	не	були	черво-
ними.	Бам	був	у	зелених	черевиках,	а	сорочка	на	ньому	
була	іншого	кольору.	Як	були	одягнені	клоуни?

331.	По	 вертикальному	 стовпу	 заввишки	 6	 м	 повзе	 слима-
чок.	 За	 день	 він	 піднімається	 на	 4	 м,	 за	 ніч	 опускаєть-
ся	на	3	м.	Скільки	днів	йому	знадобиться,	щоб	дістатись	
верхівки?

332.	Яке	число	пропущене	в	наступній	рівності?

(445	+	896	+	978)	 ·	__	=	0

333.	На	озері	ростуть	водяні	лілії.	Відомо,	що	 їхня	кількість	
подвоюється	за	день	і	на	кінець	99	дня	озеро	повністю	за-
росте	ліліями.	На	кінець	якого	дня	заросла	чверть	озера?

334.	Черв’як	 повзе	 стовбуром	 липи.	 Вночі	 він	 піднімається	
на	4	м	вгору,	а	вдень	спускається	на	2	м	вниз.	На	вось-
му	ніч	черв’як	досяг	верхівки	дерева.	Якої	висоти	була	
липа?

335.	1	 січня	 1995	 року	 була	 неділя.	 Який	 день	 тижня	 був	
1	січня	1996	року?	А	1	січня	1997	року?
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336.	Крокодил	 Гена,	 Чебурашка	 й	 лялька	 Галя	 влаштували	
шаховий	турнір.	Кожен	зіграв	з	кожним	по	2	партії.	Кро-
кодил	Гена	набрав	1	очко,	лялька	Галя	—	3	очки.	Скіль-
ки	 очок	 набрав	 Чебурашка,	 якщо	 за	 перемогу	 давалось	
1	очко,	за	поразку	—	0,	а	за	нічию	—	півочка.

337.	Хтось	робив	3	кроки	вперед	і	2	кроки	назад:	так	він	про-
сунувся	 вперед	 на	 20	 кроків.	 Скільки	 всього	 кроків	 він	
зробив?

338.	Двоє	 туристів	 робили	 на	 сніданок	 бутерброди.	 До	 них	
підійшов	третій	турист,	і	вони	дали	йому	поїсти:	перший	
дав	йому	3	бутерброди,	а	другий	2	бутерброди.	Третій	ту-
рист	заплатив	за	частування	10	гривень.	Як	мають	розді-
лити	між	собою	ці	гроші	перші	два	туристи?

339.	Скількома	способами	можна	розсадити	на	трьох	кріслах	
трьох	людей?

340.	У	класі	—	29	учнів.	 12	дітей	мають	 сестричку,	18	дітей	
мають	братика.	Оля,	Петрик	 і	Назар	не	мають	ні	брати-
ка,	 ні	 сестрички.	 Скільки	 дітей	 класу	мають	 і	 братика,	
і	сестричку?

341.	Зійшлися	якось	два	вівчарі,	Іван	і	Петро.	Іван	каже	Пет-
рові:	«Віддай-но	мені	одну	вівцю,	тоді	в	мене	буде	овець	
удвічі	більше,	ніж	у	тебе!»	А	Петро	йому	відповідає:	«Ні!	
Краще	ти	мені	віддай	одну	вівцю,	тоді	в	нас	буде	однако-
ва	кількість	овець!»	Скільки	ж	овець	було	в	кожного?

342.	Двоє	рибалок	варили	в	казані	юшку.	Один	поклав	до	неї	
3	рибини,	а	 інший	—	5	рибин.	До	них	підійшов	турист,	
і	вони	втрьох	усю	юшку	з’їли.	Турист	заплатив	рибалкам	
за	частування	8	гривень.	Як	мали	поділити	ці	гроші	ри-
балки?
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343.	Маринка	 допомагала	 мамі	 ліпити	 вареники	 з	 м’ясом,	
сиром	 і	 вишнями.	 Вареників	 з	 м’ясом	 Маринка	 зліпи-
ла	втричі	більше,	ніж	із	сиром.	Вареників	з	вишнями	—	
на	 2	 менше,	 ніж	 із	 сиром.	 Усього	 власноруч	 зліплених	
вареників	 Маринка	 нарахувала	 33.	 Скільки	 яких	 варе-
ників	зліпила	маленька	господарочка?

344.	Двоє	мурах,	Яша	та	Глаша,	вирушили	в	гості	до	бабки.	
Яша	всю	дорогу	проповз,	а	Глаша	половину	дороги	їхала	
на	гусені,	що	було	вдвічі	повільніше,	ніж	повзти,	а	другу	
половину	скакала	на	конику,	що	було	в	10	разів	швид-
ше.	Хто	першим	прибуде	в	гості,	якщо	вони	вийшли	од-
ночасно?

345.	16	 волейбольних	 команд	 грають	 між	 собою	 за	 олімпій-
ською	системою.	У	1/8	фіналу	 зустрічаються	всі	коман-
ди	 по	 парах;	 ті,	 що	 програли,	 вибувають,	 залишається	
8	команд-переможців.	У	1/4	фіналу	ці	команди	зустріча-
ються	між	собою	по	парах,	 ті,	що	програли,	вибувають,	
залишається	4	команди.	В	1/2	фіналу	ці	команди	зустрі-
чаються	 між	 собою	 по	 парах.	 Залишаються	 2	 команди.	
Вони	зустрічаються	у	фіналі.	Скільки	матчів	при	цьому	
відбувається?

346.	У	 понеділок	Марійка	 взяла	 в	 бібліотеці	 книжку	 на	 200	
сторінок.	Тоді	ж,	у	понеділок,	вона	прочитала	6	сторінок	
цієї	книжки.	Кожного	наступного	дня	вона	читала	вдвічі	
більше	 сторінок,	 ніж	попереднього.	У	 який	 день	 тижня	
Марійка	закінчила	читати	книжку?

347.	Маса	 трьох	 бурих	 ведмедів	 на	 240	 кг	 більша,	 ніж	 маса	
трьох	 тигрів,	 і	 на	 80	 кг	менша,	 ніж	маса	 чотирьох	 тиг-
рів.	Знайди	масу	тигра.

348.	Розшифруй	ребус:	Я	·	ЛЯ	=	ОЛЯ.
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349.	Маленький	Тарасик	увесь	час	про	щось	розпитує.	Сьогод-
ні	вранці	він	вже	встиг	поставити	безліч	питань.	Ми	про-
стежили:	між	першим	і	сьомим	питанням	минуло	вдвічі	
менше	 часу,	 ніж	 між	 десятим	 і	 останнім.	 Скільки	 було	
питань?

350.	Якщо	Оксанка	купить	3	 троянди,	 то	 в	неї	на	подарунок	
мамі	 залишиться	 140	 грн,	 а	 якщо	 вона	 купить	 5	 таких	
самих	троянд,	у	неї	залишиться	100	грн.	Скільки	коштує	
1	троянда?

351.	Кота	 Мурчика	 посадили	 у	 підвал	 за	 погану	 поведінку.	
Мурчик	харчувався	там	самими	мишами.	Він	упіймав	їх	
за	 4	 дні	 80	 штук.	 При	 цьому	 його	 майстерність	 щодня	
зростала,	й	він	кожного	дня	ловив	стільки	мишей,	скіль-
ки	в	усі	попередні	дні	разом.	Скільки	мишей	зловив	Мур-
чик	у	кожний	із	цих	чотирьох	днів?

352.	Троє	 поросят,	 Ніф-Ніф,	 Наф-Наф	 і	 Нуф-Нуф,	 побудува-
ли	один	великий	будинок	і	вирішили	влаштувати	свято,	
зібравши	багато	гостей.	Вирішили	пригостити	гостей	ка-
шею	за	 старовинним	бабусиним	рецептом.	У	ньому	вка-
зано,	що	 для	 того,	щоб	 зварити	 цілий	 казан	 каші,	 слід	
узяти	7	л	води.	А	в	поросят	у	господарстві	виявилися	ли-
ше	відра	ємністю	5	л	і	8	л.	Як	з	допомогою	цих	відер	по-
росята	набрали	7	л	води?

353.	Оксана	 знайшла	 стару	 книжку,	 в	 якій	 бракувало	 де-
кількох	 сторінок.	 На	 лівій	 сторінці	 стоїть	 номер	 24,	
а	 на	 правій	—	 номер	 45.	 Скільки	 аркушів	 бракує	 між	
ними?

354.	Вінні	Пух	 і	Паць	вирішили	 зварити	компот.	Ягід	у	них	
вистачило	 лише	 на	 8	 л	 води,	 а	 каструлі	 були	 ємністю	
10	л	 і	6	л.	Як	з	допомогою	цих	каструль	набрати	8	л	во-
ди	для	компоту?
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355.	У	 кошику	лежать	шкарпетки	 двох	кольорів	 одного	 роз-
міру.	Скільки	шкарпеток	треба	витягти	з	кошика,	не	за-
глядаючи	до	нього,	щоб	серед	них	була	хоча	б	одна	пара	
шкарпеток?

356.	Карлсон	сам	з’їдає	40	кг	цукерок	за	8	днів,	а	разом	із	Ма-
люком	 —	 за	 5	 днів.	 За	 скільки	 днів	 Малюк	 сам	 з’їсть	
30	кг	цукерок?
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357.	Яка	цифра	в	задачі	на	обчислення	пропущена?

(78534	–	7853_)	:	5

358.	Як	трьома	зважуваннями	на	терезах	без	гирь	знайти	се-
ред	20	монет	одну	фальшиву	(легшу)	монету?

359.	Годинник	за	кожну	добу	втікає	вперед	на	3	хвилини.	Йо-
го	 поставили	 точно.	 За	 який	 час	 стрілки	 годинника	 бу-
дуть	знову	показувати	точний	час?

360.	Продовж	послідовність:	8,	6,	10,	6,	12,	6,	…

361.	Щоб	помножити	число	52	на	11,	достатньо	вставити	між	
цифрами	5	і	2	їхню	суму	7.	(52	·	11	=	572).	Поясни,	чому	
це	 правильно.	Вигадай	 іще	приклади.	Як	 бути	 у	 випад-
ку,	якщо	сума	цифр	більша	за	9?

362.	В	одній	бочці	міститься	50	л	рідкого	дьогтю,	а	в	іншій	—	
50	л	рідкого	меду.	Ложку	дьогтю	переливають	у	бочку	ме-
ду,	а	потім	ложку	отриманої	суміші	переливають	у	бочку	
дьогтю.	Чого	стало	більше:	меду	в	дьогті	чи	дьогтю	в	ме-
ду?

363.	Оксанка	 загадала	 3	 натуральних	 числа	 й	 повідомила	
друзям	 їхні	попарні	суми:	23,	25,	28.	Допоможи	друзям	
знайти	загадані	Оксанкою	числа.

364.	Розшифруй	ребус:
	 	 *	 2	 *
	 	 	 *	 3
	 *	 5	 *	 *
	 25	*	 *	 	 	 	 	
	 *	*	 *	 *	 0
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365.	У	Марійки	є	3	кошики,	у	кожному	з	яких	по	11	грибоч-
ків.	 Вона	 бере	 по	 одному	 грибочку	 з	 кожного	 кошика	
у	такій	послідовності:	лівий,	центральний,	правий,	цен-
тральний,	лівий,	центральний	і	т.	д.	Яка	найбільша	кіль-
кість	грибочків	залишиться	в	одному	з	кошиків	після	то-
го,	як	центральний	кошик	стане	порожнім?

Лівий Центральний Правий

366.	Розгадай	ребус:	5	*	+	*	*	3	=	*	*	1.

367.	На	Новий	рік	чотирьом	сестрам	подарували	4	різні	іграш-
ки.	 Скількома	 способами	 вони	 можуть	 поділити	 їх	 між	
собою?

368.	Відомо,	що	а	+	б	=	7.	Чому	дорівнює	(а	+	8)	+	б?

369.	До	 кафе	 зайшов	 гурт	 з	 20	 приятелів.	 14	 осіб	 замови-
ли	 морозиво,	 15	 —	 сік,	 17	 —	 тістечка.	 Яка	 найбіль-
ша	кількість	людей	могла	замовити	й	морозиво,	й	сік,	
і	тістечка?

370.	У	 лютому	 2004	 року	 було	 5	 неділь,	 а	 всього	 29	 днів.	
На	який	день	тижня	припадає	23	лютого	2004	року?

371.	Хлопчик	Ромчик	живе	на	9-му	поверсі	будинку,	на	кож-
ному	поверсі	якого	є	по	6	квартир.	Його	друг	Олесик	жи-
ве	у	квартирі	з	таким	самим	номером	на	сьомому	поверсі	
в	 будинку,	 в	 якім	 на	 кожному	 поверсі	 є	 по	 7	 квартир.	
Який	номер	мають	квартири	хлопчиків?
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372.	В	Оксанки	вдвічі	більше	ляльок,	ніж	у	Катрусі,	а	в	Кат-
русі	на	6	ляльок	менше,	ніж	в	Оксанки.	Скільки	ляльок	
у	Катрусі?

373.	У	кошику	лежать	12	пар	рукавичок	одного	кольору,	роз-
міру	та	якості.	Скільки	рукавичок	треба	витягти	з	коши-
ка,	не	заглядаючи	до	нього,	щоб	серед	них	виявилась	хо-
ча	б	одна	пара	рукавичок?

374.	Із	напису	1234567891011121314151617181920	викресли	
21	 цифру,	 не	 змінюючи	 порядку	 цифр,	 щоб	 число,	 яке	
залишилось,	було:
а)	якнайбільшим;	б)	якнайменшим.

375.	Наприкінці	чверті	 двоє	 братів	 обговорювали	 свої	 успіхи	
в	школі.	Молодший:	«Якби	я	отримав	іще	шість	двійок,	
то	їх	у	мене	було	б	стільки,	скільки	в	тебе».
Старший:	 «А	 якби	 я	 отримав	 іще	 десять	 двійок,	 то	 їх	
у	мене	було	б	удвічі	більше,	ніж	у	тебе».
Якою	 кількістю	 двійок	 «порадував»	 маму	 кожен	 син	
у	цій	чверті?

376.	Розшифруй	ребус:
	 	 *	 2	 *
	 	 	 *	 7
	 	 *	 *	 *
*	 *	 *	 *	
*	 *	 *	 *	 8

377.	На	дереві	сиділи	синиці	й	горобці.	Тарасик	помітив,	що	
з	будь-яких	10	птахів	не	менше	трьох	—	синиці,	а	з	будь-
яких	15	птахів	не	менше	п’яти	—	горобці.	Яка	найбіль-
ша	кількість	птахів	могла	сидіти	на	цьому	дереві?

378.	Відомо,	що	а	+	б	=	70.	Чому	дорівнює	(а	–	3)	+	б?
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379.	Скільки	 існує	 п’ятицифрових	 чисел,	 які	 записуються	
двома	одиницями	й	трьома	двійками?

380.	Друзі	 при	 зустрічі	 обмінялись	 рукостисканнями.	 Руко-	
стискань	було	15.	Скільки	було	друзів?

381.	Торт	масою	10	кг	розділили	порівну	між	9	хлопчиками,	
а	 торт	масою	9	 кг	 розділили	порівну	між	8	 дівчатками.	
Хто	з’їсть	більше:	хлопчик	чи	дівчинка?

382.	Дідусь	Тарасика	у	2000	році	 15-й	раз	 відсвяткував	день	
свого	народження.	Коли	народився	дідусь	Тарасика?

383.	На	 уроці	 діти	 розв’язували	 складну	 задачу.	 Кількість	
хлопчиків,	що	 розв’язали	 цю	 задачу,	 виявилась	 рівною	
кількості	дівчаток,	що	задачу	не	розв’язали.	Кого	в	класі	
більше:	дітей,	що	розв’язали	задачу,	чи	дівчаток?

384.	Відомо,	що	а	+	б	=	24.	Чому	дорівнює	 (а	+	7)	+	 (б	 –	2)?

385.	У	бабусі	на	яблуні	дозріло	7	яблук,	а	в	гості	до	неї	приїха-
ли	12	онуків.	Як	бабусі	розділити	яблука	порівну	між	12	
онуками,	але	так,	щоб	не	розрізати	кожне	яблуко	більше	
ніж	на	5	частин?

386.	У	Петрика	в	4	рази	більше	олівців,	ніж	у	Романа,	а	у	Ро-
мана	на	12	олівців	менше,	ніж	у	Петрика.	Скільки	олів-
ців	у	Петрика?

387.	На	Кольоровій	вулиці	в	ряд	стоять	п’ять	будинків:	синій,	
червоний,	 жовтий,	 рожевий	 і	 зелений.	 Будинки	 прону-
меровані	 від	 1	 до	 5.	 Синій	 і	 жовтий	 будинки	 занумеро-
вані	 парними	 номерами.	 Червоний	 будинок	 є	 сусіднім	
лише	 із	 синім	 будинком.	 Синій	 будинок	 межує	 із	 зеле-
ним	та	червоним.	Яким	є	колір	будинку	під	номером	3?

388.	Продовж	послідовність:	10,	200,	3000,	…
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389.	Навколо	 прямокутного	 парку	 є	 стежка,	 ширина	 якої	
всюди	однакова.	Зовнішня	лінія	стежки	на	8	м	довша	від	
внутрішньої.	Знайди	ширину	стежки.

Зовнішня

Внутрішня
?

390.	Відомо,	що	а	–	б	=	11.	Чому	дорівнює	а	–	(б	+	5)?

391.	Кожний	із	семи	кенгуру	з’їв	однакову	кількість	канапок.	
Їхня	 загальна	 кількість	 виражається	 трицифровим	 чис-
лом:	3_0.	Знайди	середню	цифру.

392.	Скільки	існує	трицифрових	чисел	із	цифрами	від	1	до	5?

393.	З	 наукової	 станції	 необхідно	 відправити	 експедицію	
на	 полюс.	 У	 розпорядженні	 експедиції	 були	 три	 одна-
кові	 всюдиходи,	 баки	 яких	 уміщують	 пальне	 на	 один	
день	 подорожі.	 Всюдиходи	 беруть	 із	 собою	 по	 3	 каніст-
ри	з	пальним.	Пальне	в	кожній	каністрі	теж	розраховане	
на	день	мандрівки.	Було	прийняте	рішення:	не	роблячи	
баз	по	дорозі,	розпочати	подорож	на	всіх	всюдиходах	од-
ночасно,	за	три	дні	досягти	полюса	на	одному	всюдиході	
й	повернутися	назад	на	станцію.	Як	це	зробити?

394.	У	понеділок	журналіст	отримав	гонорар	за	статтю.	У	вів-
торок	 він	 витратив	 половину	 всього	 гонорару,	 а	 в	 сере-
ду	отримав	іще	2000	гривень	за	 іншу	статтю,	після	чого	
в	нього	залишилось	іще	4000	гривень.	Яким	був	гонорар	
за	першу	статтю?
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395.	Для	 приготування	 фруктового	 напою	 потрібно	 зміша-
ти	4	літри	яблучного	соку,	2	літри	виноградного	соку	та	
1	літр	цукрового	 сиропу.	Скільки	літрів	яблучного	 соку	
потрібно	для	приготування	350	літрів	такого	напою?

396.	Розгадай	ребус:
*	 *	 *	 *	 *	 	 *	 *
*	 *	 *	 	 	 	 *	 8	 *
	 *	 *	 *
	 	 *	 *
	 	 *	 *	 *
	 	 *	 *	 *

397.	Скільки	 коштуватиме	 один	 кілограм	 суміші	 цукерок	
«Білочка»,	«Лісовий	горішок»	і	«Ведмедик»,	якщо	ціна	
«Білочки»	—	15	грн	за	кілограм,	«Лісового	горішка»	—	
18	грн	за	кілограм,	а	«Ведмедика»	—	17	грн	за	кілограм	
і	в	суміші	«Білочки»	вдвічі	менше,	ніж	«Лісового	горіш-
ка»,	і	втричі	більше,	ніж	«Ведмедика»?

398.	Якщо	рахувати	поверх,	на	якому	живе	Катруся,	зверху,	
то	вийде	в	6	разів	більше,	ніж	якщо	рахувати	знизу.

399.	Малюки	з	Квіткового	міста	вирішили	об’їхати	на	автомо-
білі	й	дослідити	нещодавно	відкрите	озеро.	Коли	Знайка	
піднявся	 на	 повітряній	 кулі,	 він	 побачив,	що	 озеро	має	
форму	кола	і	його	можна	об’їхати	на	автомобілі	за	5	днів.	
Однак	бак	автомобіля	вміщує	пального	—	газованої	води	
із	сиропом	—	лише	на	один	день	путі,	й	іще	везти	на	авто-
мобілі	можна	запас	пального	на	2	дні.	Малюки	на	місці,	
відміченому	 точкою	А,	 заснували	 базу	 з	 пальним	 і	 хар-
чами.	Після	цього	Знайкові	 було	 доручено	 організувати	
об’їзд	навколо	озера.	Яким	чином	Знайка	організував	по-
дорож	навколо	озера	й	скільки	днів	вона	тривала?

400.	Відомо,	що	а – б = 29.	Чому	дорівнює	(а	–	3)	–	б?
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401.	У	країні	Кенгурундії	між	кожними	двома	містами	є	авіа-
ційне	 сполучення.	 Скільки	 в	 країні	 міст,	 якщо	 всіх	
авіаліній	більше	ніж	30,	але	менше	ніж	40?

402.	Двоє	велосипедистів	виїхали	назустріч	одне	одному	з	пун-
ктів,	що	розташовані	на	відстані	20	км	один	від	одного.	
Швидкість	кожного	велосипедиста	становить	10	км/год.	
Одночасно	 разом	 із	 першим	 вибіг	 собака.	 Собака	 бігав	
між	велосипедистами:	добігши	до	другого,	він	повертав-
ся	до	першого,	потім	 знову	біг	до	другого	й	 так	далі	до-
ти,	доки	вони	не	зустрілися.	Скільки	пробіг	собака,	якщо	
його	швидкість	дорівнювала	20	км/год?

403.	Заєць	 і	 Черепаха	 біжать	 у	 протилежних	 напрямках	
по	 круговій	 доріжці	 стадіону.	 Старт	 і	 фініш	—	 в	 одній	
точці.	 Але	 Заєць	 не	 біг,	 поки	Черепаха	 не	 пробігла	 1/3	
всієї	дистанції.	Коли	Заєць	зустрів	Черепаху,	він	пробіг	
усього	 1/6	 частину	 всієї	 дистанції.	 У	 скільки	 разів	 має	
Заєць	збільшити	свою	швидкість	з	моменту	зустрічі,	щоб	
фінішувати	одночасно	з	Черепахою?

404.	У	якому	числі	стільки	ж	цифр,	скільки	букв?

405.	Малюк	 і	 Карлсон	 вирішили	 поділити	 між	 собою	 20	 цу-
керок	—	10	шоколадних	і	10	льодяників.	Вони	розклали	
їх	колом	 і	 вирішили,	що	першим	вибере	цукерки	Карл-
сон,	 рухаючись	 в	 одному	 напрямку	 й	 забираючи	 кожну	
сьому	цукерку.	У	результаті	виявилось,	що	Карлсон	узяв	
усі	шоколадні	цукерки,	а	всі	льодяники	залишились	Ма-
люкові.	У	якому	порядку	були	розкладені	цукерки?

406.	Відомо,	що	а – б	 =	 21.	Чому	дорівнює	 (а	 +	 7)	 –	 (б	 –	 4)?

407.	Малюк	і	Карлсон	поділили	132	цукерки.	Коли	Малюк	з’їв	
2/3	своїх	цукерок,	а	Карлсон	3/5	своїх	цукерок,	то	у	них	
залишилась	 однакова	 кількість	 цукерок.	 Скільки	 цуке-
рок	дісталось	кожному?
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408.	Розшифруй	ребус:

ТРИ	+	ТРИ	+	ТРИ	=	ДІРА

(за	умови,	що	(І	+	І)	:	І	=	І)

409.	За	квадратний	стіл	можуть	сісти	четверо	людей	(по	одно-
му	з	кожної	сторони).	Школярі	для	вечірки	зсунули	ра-
зом	7	однакових	квадратних	столів	так,	що	вони	утвори-
ли	один	довгий	прямокутний	стіл.	Скільки	людей	може	
сісти	за	цей	стіл?

410.	Скільки	 існує	 трицифрових	 чисел,	 у	 яких	 кожна	 циф-
ра	—	1,	2	або	3?

411.	У	 Дмитрика	 в	 трьох	 коробках	 лежали	 цвяхи,	 гвинти	
й	 болти.	 На	 кожній	 коробці	 було	 написано,	 де	 що	 ле-
жить.	 Одного	 разу	 Дмитриків	 молодший	 братик	 Оле-
сик	 пересипав	 вміст	 коробок	 так,	 що	 напис	 на	 кожній	
коробці	не	став	відповідати	її	вмісту.	Добре	ще,	що	цвя-
хи	залишились	лежати	окремо	від	гвинтів	і	болтів.	Коли	
Дмитрик	відкрив	коробку	 з	 написом	«цвяхи»,	 він	поба-
чив	там	гвинти.	Що	було	написано	на	коробці,	в	якій	ле-
жили	цвяхи	й	на	коробці,	в	якій	лежали	болти?

412.	П’ять	переможців	конкурсу	«Хто	гучніше	крикне»	отри-	
мали	 в	 нагороду	 по	 однаковій	 кількості	 горіхів.	 Троє	
з	 них	 одразу	ж	 з’їли	 по	 5	 горіхів	 і	 побачили,	що	 в	 них	
разом	 залишилось	 стільки	 горіхів,	 скільки	 було	 вида-
но	двом	іншим.	Скільки	всього	горіхів	було	видано	всім	
п’ятьом?

413.	Чотири	 сороки	—	Дана,	 Таня,	 Софія	 і	 Ярина	—	 сидять	
на	 паркані.	 Дана	 сидить	 якраз	 посередині	 між	 Танею	
і	Софією.	Відстань	між	Танею	й	Даною	така	сама,	як	між	
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Софією	 і	 Яриною.	 Дана	 сидить	 на	 відстані	 4	 метрів	 від	
Ярини.	На	якій	відстані	від	Ярини	сидить	Таня?

414.	Розгадай	ребус:
	 	 	ВГД
		 	 	 	АБ
		ЕДЖ
ВГДнн
ББВЖ

415.	Роман	 написав	 одноцифрове	 число,	 а	 потім	 дописав	
до	 нього	 справа	ще	 одну	 цифру.	Після	 того	 як	 до	 отри-
маного	числа	Роман	додав	19,	він	отримав	72.	Яке	число	
Роман	написав	спочатку?

416.	На	верхній	полиці	було	в	7	разів	більше	книг,	ніж	на	ниж-
ній.	Коли	з	верхньої	полиці	взяли	12	книг,	а	на	нижню	
полицю	поставили	ще	8	книг,	 то	на	верхній	полиці	 ста-
ло	в	три	рази	більше	книг,	ніж	на	нижній.	Скільки	книг	
було	на	кожній	полиці	спочатку?

417.	У	 трьох	 коробках	 лежать	 ручки,	 олівці	 й	 фломастери.	
На	першій	коробці	написано	«олівці»,	на	другій	—	«руч-
ки»,	а	на	третій	—	«олівці	та	фломастери»,	причому	вміст	
кожної	коробки	не	відповідає	напису.	У	якій	коробці	що	
міститься?

418.	Давньогрецька	 задача.	 Три	 грації	 мали	 по	 однаковій	
кількості	 плодів	 і	 зустріли	 дев’ять	муз.	Кожна	 з	 грацій	
віддала	кожній	з	муз	по	однаковій	кількості	плодів.	Піс-
ля	цього	в	усіх	муз	і	грацій	плодів	стало	порівну.	Скіль-
ки	 плодів	 було	 в	 кожної	 грації	 до	 зустрічі,	 якщо	 в	 муз	
не	було	жодного	плода?

419.	Семеро	 осіб	—	діти,	жінки	 та	 чоловіки	—	несли	чотири	
хлібини.	 Діти	 —	 по	 четвертині,	 жінки	—	 по	 половині,	
чоловіки	—	по	хлібині.	Скільки	серед	них	було	жінок?
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420.	Чи	можуть	бути	в	якомусь	місяці	5	понеділків	і	5	четвер-
гів	одночасно?

421.	Роман,	 Федір,	 Ліза,	 Юля	 і	 Андрій	 є	 в	 одному	 списку.	
Роман	 записаний	 після	 Лізи,	 Федір	 —	 перед	 Романом	
і	 відразу	після	Юлі.	Юля	 записана	перед	Лізою,	 але	 во-
на	не	перша.	Яким	у	списку	є	Андрій?

422.	Відомо,	що а · б	=	18.	Чому	дорівнює	(а	 ·	2)	 ·	 (б	 :	3)?

423.	Маємо	 3	 ключі	 від	 трьох	 валіз	 із	 різними	 замками.	 Чи	
достатньо	трьох	спроб,	щоб	дібрати	ключі	до	валіз?

424.	З	 якої	 точки	 земної	 кулі	 слід	 вийти,	 щоб,	 пройшовши	
100	км	на	 південь,	 потім	 100	км	на	 схід	 і	 потім	 100	км	
на	північ,	знову	опинитись	у	точці	відправлення?

425.	За	6	секунд	кенгуру	робить	4	стрибки.	Скільки	часу	тре-
ба	кенгуру,	щоб	стрибнути	10	разів?

426.	У	футбольному	 турнірі	 беруть	 участь	 5	команд	 з	Києва,	
Харкова,	Львова,	Донецька	й	Дніпропетровська.	Турнір	
проводиться	 у	 два	 кола:	 кожна	пара	 зустрічається	 один	
раз	в	одному	місті,	а	другий	—	в	іншому.	Скільки	матчів	
відбудеться	в	цьому	турнірі?

427.	У	коробці	є	20	олівців	синього,	червоного	та	зеленого	ко-
льорів.	Синіх	олівців	у	6	разів	більше,	ніж	зелених.	Чер-
воних	олівців	менше,	ніж	синіх.	Скільки	червоних	олів-
ців	у	коробці?

428.	Три	 метри	 тканини	 коштують	 200	 грн.	 Скільки	 кошту-
ють	4,5	м	цієї	тканини?

429.	Відомо,	 що	 порося	 важче	 за	 собаку,	 кролик	 легший	
за	 зайця,	 а	 собака	 важчий	 від	 зайця.	Хто	 легший:	 кро-
лик	чи	собака?	Хто	важчий:	порося	чи	заєць?	Хто	з	тва-
рин	найлегший	і	найважчий?
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430.	2001	рік	розпочався	з	понеділка.	А	з	яких	іще	днів	може	
починатись	століття?

431.	У	 двох	 ящиках	 для	 уроків	 праці	 зберігались	 ножиці,	
по	 20	 штук	 у	 кожному.	 Перед	 уроком	 праці	 вчителька	
взяла	 кілька	 ножиць	 з	 одного	 ящика,	 а	 потім	 з	 друго-
го	взяла	стільки,	скільки	залишилось	у	першому	ящику.	
Скільки	ножиць	узяла	вчителька?

432.	У	 дитячому	 оздоровчому	 таборі	 в	 одній	 кімнаті	живуть	
чотири	 дівчинки:	 Марійка,	 Валя,	 Тетянка	 й	 Галя.	 Дві	
з	 них	 ровесниці.	 Відомо,	 що	 Тетянка	 старша	 за	 Марій-
ку,	яка	молодша	від	Галі.	Хто	ровесниці?

433.	60	аркушів	книги	мають	товщину	1	см.	Якою	є	товщина	
усіх	аркушів	книги,	якщо	в	ній	—	240	сторінок?

434.	За	 5	 рейсів	 корабель	 перевіз	 усього	 500	 пасажирів.	
У	 першому	 й	 другому	 рейсах	 було	 разом	 190	 пасажи-
рів,	 у	 другому	 й	 третьому	—	 155	 пасажирів,	 у	 третьо-	
му	 й	 четвертому	 —	 210,	 у	 четвертому	 й	 п’ятому	 —	
225	пасажирів.	Скільки	пасажирів	було	на	кораблі	під	
час	третього	рейсу?

435.	Маса	4	однакових	яблук	і	3	апельсинів	складає	1	кг	250	
г,	а	7	таких	самих	яблук	і	5	апельсинів	—	2	кг	150	г.	Зна-	
йди	масу	яблука	й	масу	апельсина.

436.	Відомо,	що	50	однакових	аркушів	паперу	коштують	біль-
ше	за	17	гривень,	але	менше	за	18	гривень.	Скільки	кош-
тує	один	аркуш	паперу?

437.	Два	потяги	однакової	довжини	йдуть	назустріч	один	од-
ному.	Швидкість	 першого	 потяга	 становить	 36	 км/год,	
швидкість	 другого	 —	 45	 км/год.	 Пасажир,	 що	 сидів	
у	 другому	 потязі,	 помітив,	що	 перший	 потяг	 ішов	 повз	
нього	6	секунд.	Якою	є	довжина	кожного	потяга?
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438.	У	 коробці	 лежить	 кілька	 однакових	 за	 розміром	 м’ячів	
синього,	 червоного	 й	жовтого	 кольорів.	 Із	 коробки	 взя-
ли	4	м’ячі.	Чи	є	серед	них	хоча	б	2	м’ячі	якогось	одного	
кольору?

439.	Розгадай	ребус:
	 CDEBC
–
	 	 	AВCD
		 	 	ACAC

440.	Гномові	Нафані	кожної	ночі	потрібна	нова	 свічка,	якою	
він	освітлює	собі	дорогу,	гуляючи	містом.	Він	може	зро-
бити	1	нову	свічку	з	5	свічних	недогарків.	Якщо	в	нього	
набереться	 25	 недогарків,	 то	 на	 скільки	ночей	йому	 ви-	
стачить	запасу	нових	свічок?

441.	5	автобусів	і	2	тролейбуси	можуть	за	1	рейс	перевезти	225	
людей,	а	2	автобуси	й	3	тролейбуси	можуть	перевезти	200	
людей.	Скільки	пасажирів	уміщується	в	тролейбус?

442.	Маємо	 60	 триметрових	 деревин,	 які	 треба	 розпиляти	
на	півметрові	частини.	Скільки	розпилів	доведеться	зро-
бити?

443.	Задача	 Л.	Ейлера.	 Селянка	 понесла	 на	 ринок	 деяку	
кількість	яєць.	Першому	покупцеві	вона	продала	поло-
вину	того,	що	мала,	і	ще	пів’яйця;	другому	—	половину	
того,	що	в	неї	 залишилось,	 і	ще	пів’яйця;	 третьому	—	
половина	нової	остачі	й	іще	пів’яйця;	четвертому	—	по-
ловину	того,	що	залишилось	 і	ще	пів’яйця.	Після	цьо-
го	в	неї	нічого	не	залишилось.	Скільки	яєць	було	в	неї	
спочатку?

444.	Мати	для	своїх	дітей	залишила	вдома	цукерки.	Першим	
прийшов	зі	школи	брат,	узяв	свою	половину	цукерок	і	пі-
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шов	 гуляти.	 Потім	 прийшла	 сестра.	 Гадаючи,	 що	 брат	
не	 брав	 цукерок,	 вона	 з’їла	 лише	 половину	 тих,	що	 за-
лишились,	після	чого	залишилось	іще	3	цукерки.	Скіль-
ки	цукерок	було	спочатку?

445.	Розгадай	ребус:
МУХА	 ХА
ХА		 	 	 	 	 УХА
		 	ЕХ
		 	АД		
	 	 	УХА
		 	УХА

446.	На	 галявині	 паслися	 віслюки.	 До	 них	 підійшли	 кілька	
хлопців.	 «Сядемо	 по	 одному	 на	 віслюка»,—	 запропону-
вав	старший	із	хлопців.	Двом	хлопцям	віслюків	не	виста-
чило.	«Злізайте,	сядемо	по	двоє	на	віслюка»,—	знову	за-
пропонував	старший.	Один	віслюк	залишився	без	їздока.	
Скільки	віслюків	і	скільки	хлопчиків	було	на	галявині?

447.	Лічильник	автомобіля	показував	12	921	км.	Через	2	 го-
дини	на	лічильнику	знову	з’явилося	число,	яке	читалося	
однаково	в	обох	напрямках.	З	якою	швидкістю	їхав	авто-
мобіль?

448.	Для	посадки	кущів	виділено	кілька	 грядок.	Учні	підра-
хували,	що	якщо	на	кожну	 грядку	посадити	по	3	кущі,	
то	для	посадки	всіх	кущів	не	вистачить	6	грядок,	а	якщо	
посадити	по	5	кущів	на	грядку,	то	залишаться	вільними	
4	грядки.	Скільки	кущів	хотіли	посадити	учні	й	на	скіль-
кох	грядках?

449.	Іванко	 поділив	 деяке	 натуральне	 число	 на	 одноцифро-
ве.	В	остачі	він	отримав	8,	а	в	частці	2.	Чому	дорівнює	
ділене?
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450.	Бабуся	Оксанки	й	Лесика	 зробила	фарш	 з	 1	кг	м’яса	 та	
200	г	булки.	З	отриманого	фаршу	вона	робить	котлети	ва-
гою	100	г	і	смажить	їх,	вкладаючи	по	5	штук	на	сковорід-
ку.	 Скільки	 котлет	 залишиться	 після	 смаження,	 якщо	
і	Оксанка,	і	Лесик	витягають	з	кожної	сковорідки	по	кот-
леті	й	з’їдають?

451.	Два	 мисливці	 йдуть	 однією	 й	 тією	ж	 дорогою	 в	 одному	
й	тому	ж	напрямку.	Перший	 іде	на	8	км	попереду	й	ру-
хається	 зі	швидкістю	4	км/год,	 інший	 іде	 зі	швидкістю	
6	км/год.	В	одного	з	мисливців	є	собака,	який	саме	в	ту	
мить,	 коли	 ми	 почали	 спостерігати	 за	 ними,	 побіг	 від	
свого	 господаря	 до	 іншого	 мисливця,	 потім	 повернувся	
до	господаря	й	знову	побіг	до	 іншого	мисливця.	Так	він	
бігав	 від	 одного	 до	 іншого	 доти,	 доки	мисливці	 не	 зуст-
рілись.	Яку	путь	пробіг	 собака,	якщо	він	 бігав	 зі	швид-
кістю	10	км/год?

452.	Тарасик	 налив	 собі	 повну	 чашку	 кави,	 половину	 випив	
і	вирішив	далі	пити	каву	з	молоком.	Він	долив	у	чашку	
доверху	молоко,	 випив	 третину	чашки,	 долив	 знову	мо-
локом,	випив	шосту	частину,	долив	молоком	і	випив	усе.	
Чого	Тарасик	випив	більше	—	кави	чи	молока?

453.	П’ятеро	хлопчиків	 грали	на	подвір’ї	 у	футбол	 і	 розбили	
м’ячем	вікно.
Іванко	сказав:	«Це	або	Павло,	або	Денис».
Павло	сказав:	«Це	зробив	не	я	й	не	Володя».
Дмитрик	сказав:	«По-моєму,	один	з	них	говорить	неправду».
Володя	сказав:	«Дмитрику,	ти	помиляєшся».
А	 бабуся	 сиділа	 на	 лавочці	 й	 усе	 бачила.	 Вона	 сказала,	
що	лише	один	хлопчик	сказав	неправду,	але	не	виказала	
того,	хто	розбив	вікно.	Хто	ж	це	зробив?

454.	На	скільки:	
а)	найбільше	 чотирицифрове	 число	 більше	 від	 наймен-

шого	чотирицифрового;	
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б)	найбільше	 п’ятицифрове	 число	 більше	 за	 найменше	
п’ятицифрове;	

в)	найбільше	 шестицифрове	 число	 більше	 за	 найменше	
п’ятицифрове?

455.	Старий,	 який	 мав	 трьох	 синів,	 заповів,	 щоб	 після	 його	
смерті	 сини	 розділили	 його	 стадо	 верблюдів	 так:	 стар-
ший	 має	 взяти	 половину	 всіх	 верблюдів,	 середній	 —	
третину,	а	молодший	—	дев’яту	частину	всіх	верблюдів.	
Старий	помер	і	залишив	17	верблюдів.	Сини	почали	роз-
поділ,	але	виявилось,	що	17	не	ділиться	ні	на	2,	ні	на	3,	
ні	на	9.	На	щастя,	повз	них	проїжджав	на	верблюді	муд-
рець,	 який	 допоміг	 синам	 розділити	 спадок.	 Як	 він	 це	
зробив?

456.	Троє	 розбійників	 награбували	 цілу	 купу	 золотих	 монет	
і	вирішили	поділити	їх	між	собою	порівну.	Рахувати	роз-
бійники	не	вміють,	тому	розсипають	монети	на	три	купи	
й	сваряться:	кожному	здається,	що	його	купа	—	наймен-
ша.	«Якби	нас	було	двоє,—	сказав	один	з	розбійників,—	
я	 легко	 розділив	 би	 здобич.	 Розсипав	 би	 монети	 на	 дві	
рівні	 купи	 й	 запропонував	 би	 іншому	 вибрати	 будь-яку	
з	них,	а	ту,	що	залишилась,	забрав	би	собі.	Але	як	розді-
лити	монети	на	трьох?»	Як	же	розділити	монети,	щоб	ко-
жен	був	упевнений,	що	отримав	не	менше	за	третину?

457.	Задача	 з	 «Арифметики»	Л.	Магницького.	 Знайдіть	 чис-
ло,	яке	при	діленні	на	2	має	в	остачі	1,	при	діленні	на	3	
має	в	остачі	2,	при	діленні	на	4	має	в	остачі	3,	при	ділен-
ні	на	5	має	в	остачі	4.

458.	У	 трьох	однакових	каструлях	вміщується	 стільки	ж	во-
ди,	скільки	в	чотирьох	однакових	банках.	Скільки	води	
вміщується	 в	 одну	 каструлю,	 якщо	 одна	 банка	 вміщує	
на	1	літр	води	менше,	ніж	одна	каструля?
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459.	Якщо	 цей	 день	 не	 йде	 слідом	 за	 понеділком	 і	 не	 перед	
четвергом,	 а	 завтра	 не	 неділя	 й	 учора	 була	 не	 неділя,	
а	післязавтра	буде	не	субота	й	позавчора	була	не	середа,	
то	що	це	за	день?

460.	Склали	111	тисяч,	111	 сотень	 і	 111	одиниць.	Яке	число	
вийшло?

461.	«У	 мене	 в	 селі	 є	 кілька	 птахів,—	 розповідав	 Павло.—	
Усі	вони,	крім	двох,—	качки,	всі,	крім	двох,—	курчата,	
й	усі,	крім	двох,—	гуси.	Скільки	ж	у	мене	птахів?»

462.	Щодня	100	мешканцям	вольєра	приносять	рівно	100	ба-
нанів,	причому	кожна	горила	отримує	по	три	банани,	ко-
жен	шимпанзе	—	по	два,	а	лемури	як	найменші—	всього	
по	півбанана.	Скільки	у	вольєрі	мешкає	горил,	шимпан-
зе	й	лемурів?

463.	Шість	 котів	 за	 шість	 хвилин	 з’їдають	 шість	 мишей.	
Скільки	знадобиться	котів,	щоб	за	сто	хвилин	з’їсти	сто	
мишей?

464.	Батькові	 виповнилося	 62	 роки,	 коли	 його	 дочці	 було	
36	 років.	 Скільки	років	минуло	 відтоді,	 коли	 вік	 дочки	
складав	1/3	віку	її	батька?

465.	12	дівчаток	стали	в	коло.	У	кожної	другої	з	них	було	ру-
де	 волосся.	 Чотири	 дівчинки	 із	 зеленими	 очима	 стояли	
на	однаковій	відстані	одна	від	одної.	Три	дівчинки	в	колі	
були	 сестрами	 й	 стояли	 на	 однаковій	 відстані	 одна	 від	
одної.	 Інші	 дівчатка	 не	 були	 родичками.	 Окрім	 сестер,	
лише	 в	 однієї	 дівчинки	 було	 руде	 волосся	 й	 зелені	 очі.	
У	скількох	сестер	були	зелені	очі	й	руде	волосся?

466.	Скільки	 вийде,	 якщо	 скласти	 числа:	 найменше	 дво-
цифрове,	 найменше	 трицифрове	 й	 найменше	 чотири-
цифрове?
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467.	Муравлик	проїхав	на	гусені	певну	відстань	за	28	хвилин.	
За	 скільки	хвилин	він	проїде	на	жуку	відстань	у	4	рази	
більшу,	якщо	швидкість	жука	в	7	разів	більша	за	швид-
кість	гусені?

468.	Одного	разу	двоє	арабів	сиділи	під	пальмами	й	збирались	
обідати.	До	них	підійшов	третій	араб	 і	 запропонував	до-
дати	 до	 обіду	 свої	 припаси.	 Усю	 їжу	 розділили	 порівну	
між	 трьома.	У	 першого	 араба	 був	 глек	молока,	 у	 друго-
го	—	одна	хлібина	й	у	 третього	—	6	фініків.	Коли	 скін-
чився	 обід	 третій	 араб	 сказав:	 «Оскільки	 кожен	 з	 вас	
уклав	 більше	 за	мене,	 ось	 вам	20	 однакових	мідних	мо-
нет,	 розділіть	 їх	 між	 собою».	 Як	 араби	 розділять	 отри-
мані	 гроші,	 якщо	 відомо,	що	4	 глеки	молока	коштують	
стільки	ж,	скільки	3	хлібини,	а	один	глек	молока	коштує	
стільки	ж,	скільки	36	фініків?

469.	В	 одному	 з	 найскладніших	 номерів	 шкільний	 духовий	
оркестр	 закінчує	 виступ	 з	 різною	 кількістю	 музикантів	
у	 кожнім	 ряду.	У	 першому	 ряду	 їх	 є	 удвічі	менше,	 ніж	
в	останньому,	а	в	другому	—	втричі	менше,	ніж	у	третьо-	
му.	Скільки	музикантів	є	у	кожному	ряду?

470.	У	числі	5	236	845	закресли	три	цифри	так,	щоб	отримане	
число	було:	а)	найменшим;	б)	найбільшим.	Переставляти	
цифри	не	можна.

471.	У	 1	 кг	 сплаву	 олова	 й	 нікелю	 міститься	 40	%	 олова.	
Скільки	олова	треба	додати	в	цей	сплав,	щоб	воно	скла-
ло	50	%	сплаву?

472.	Дев’ять	тістечок	коштують	менше	за	10	грн,	а	такі	 самі	
десять	тістечок	коштують	більше	ніж	11	гривень.	Скіль-
ки	коштує	одне	тістечко?

473.	Відомо,	що	а : б	=	30.	Чому	дорівнює	(а	 :	3)	:	(б	 :	3)?
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474.	Під	 час	 шторму	 капітан	 корабля	 наказав	 викинути	 по-
ловину	 з	 30	 пакунків	 з	 товарами,	 які	 везли	 два	 купці.	
Купці	 були	 збентежені:	 кожному	 було	 шкода	 викидати	
свій	 вантаж.	 Бачачи	 це,	 капітан	 сказав:	 «Зробимо	 так:	
моряки	розставлять	30	пакунків	по	колу,	а	ми	будемо	хо-
дити	по	колу	й	викидати	кожний	дев’ятий	пакунок,	по-
ки	не	викинемо	половину	пакунків».	Один	з	купців	під-
купив	 моряків,	 і	 вони	 зуміли	 розставити	 пакунки	 так,	
що	 15	 пакунків,	 що	 залишились	 на	 палубі,	 виявились	
із	 товарами	 цього	 купця.	 Як	 були	 розставлені	 пакунки	
й	з	якого	пакунка	було	розпочато	відлік?

475.	У	 шаховому	 турнірі	 10	 шахістів	 грають	 в	 одне	 коло.	
Скільки	буде	зіграно	партій?

476.	Напиши	 найбільше	 десятицифрове	 число,	 в	 якому	 всі	
цифри	різні.

477.	На	галявині	були	лише	повністю	червоні	та	повністю	зе-
лені	дракони.	Кожний	червоний	дракон	мав	6	голів,	8	ніг	
і	 2	 хвости.	 Кожний	 зелений	 дракон	 мав	 8	 голів,	 6	 ніг	
і	 4	 хвости.	 Усі	 разом	 дракони	 мають	 44	 хвости.	 Також	
відомо,	що	зелених	ніг	є	на	6	менше,	ніж	червоних	голів.	
Скільки	червоних	драконів	було	на	галявині?

478.	Кішка,	мишка	й	мишача	нірка	розташовані	на	одній	пря-
мій.

Кішка Мишка Нірка

Кішці	 до	 мишки	 —	 5	 стрибків,	 а	 мишці	 до	 нірки	 —	
20	 кроків.	 Поки	 кішка	 здійснює	 один	 стрибок,	 миш-
ка	 робить	 три	 кроки.	 Один	 котячий	 стрибок	 дорівнює	
за	довжиною	восьми	мишачим	крокам.	Чи	дожене	кіш-
ка	мишку?
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479.	Троє	 хочуть	 потрапити	 з	міста	А	 в	 село	Б	 за	 найкорот-
ший	 час.	 Відстань	 від	 А	 до	 Б	 становить	 30	 км.	 У	 них	
є	2	велосипеди.	Але	на	велосипеді	вдвох	або	втрьох	їха-
ти	 не	 можна.	Швидкість	 їхня	 на	 велосипеді	 становить	
15	км/год,	а	пішки	5	км/год.	За	який	час	вони	можуть	
потрапити	в	Б?

480.	Зібрався	Іван	Царевич	на	бій	зі	Змієм	Гориничем,	триго-
ловим	і	трихвостим.	«Ось	тобі	меч	чарівний,—	говорить	
Баба-Яга.—	 Одним	 ударом	 ти	 можеш	 відрубати	 або	 од-
ну	 голову,	 або	 дві	 голови,	 або	 один	 хвіст,	 або	 два	 хвос-
ти.	Але	запам’ятай:	зрубаєш	один	хвіст	—	два	виростуть,	
зрубаєш	два	хвости	—	голова	виросте,	зрубаєш	голову	—	
голова	виросте,	зрубаєш	дві	голови	—	нічого	не	виросте».	
За	 скільки	 ударів	 Іван	 Царевич	 може	 зрубати	 Змію	 всі	
голови	й	усі	хвости?

481.	Сьогодні	вранці	я	бачив	у	парку	людей,	собак	і	котів.	Со-
бак	було	більше,	ніж	людей.	У	собак	і	людей	разом	було	
100	голів	і	ніг.	А	собак	і	людей	разом	було	втричі	більше,	
ніж	котів.	Скільки	я	бачив	котів?

482.	Усі	натуральні	числа	записані	підряд,	починаючи	з	оди-
ниці:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12…	Не	 виписуючи	 чисел,	
зроби	 потрібні	 розрахунки	 і	 дай	 відповідь	 на	 наступні	
питання:	а)	Скільки	знадобиться	цифр,	щоб	записати	всі	
одноцифрові	 числа?	 б)	 Скільки	 знадобиться	 цифр,	 щоб	
записати	усі	числа	від	1	до	99	включно?	в)	Скільки	зна-
добиться	 цифр,	щоб	 записати	 всі	 одноцифрові,	 двоциф-
рові	й	трицифрові	числа?

483.	У	класі	вчиться	25	учнів.	Доведи,	що	серед	них	обов’яз-	
ково	знайдуться	троє,	в	яких	дні	народження	в	одному	
місяці.
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484.	Петрик,	Микола,	Вітя,	Софійка	й	Марійка	живуть	в	од-
ному	п’ятиповерховому	будинку,	але	на	різних	поверхах.	
Петрик	живе	 вище	 за	Миколку,	 але	 нижче	 за	Марійку,	
Вітя	й	Марійка	живуть	не	на	сусідніх	поверхах.	Поверх,	
на	 якому	 живе	 Софійка,	 не	 є	 сусіднім	 з	 Марійчиним,	
Вітіним	 і	 Петриковим	 поверхами.	 Хто	 ж	 на	 якому	 по-
версі	живе?

485.	Богдан	був	на	риболовлі.	До	ріки	він	ішов	пішки,	а	назад	
їхав	на	велосипеді.	На	всю	путь	він	витратив	40	хвилин.	
Наступного	разу	він	і	до	ріки,	й	назад	їхав	на	велосипеді	
й	 витратив	усього	20	хвилин.	Скільки	часу	 знадобиться	
Богданові,	щоб	пройти	всю	путь	в	обидва	боки	пішки?

486.	На	змаганнях	зі	стрільби	стріляють	у	мішень	з	колами.	
У	 кожному	 колі	—	 числа	 від	 1	 до	 10.	 У	 яке	 коло	 влу-
чив,	стільки	тобі	й	очок.	Один	стрілець	вистрелив	тричі	
й	набрав	у	 сумі	27	очок.	У	які	круги	він	влучив,	якщо	
два	постріли	точно	прийшлися	в	одне	місце,	а	третій	—	
в	інше?

487.	У	літньому	таборі	потоваришували	три	хлопчики	—	Ар-
тем,	Борис	і	Володя	—	з	Києва,	Вінниці	та	Львова.	Один	
з	 них	 захоплювався	 математикою,	 інший	 —	 малюван-
ням,	 а	 третій	 —	 літературою.	 Артем	 живе	 не	 в	 Києві,	
Борис	—	не	у	Вінниці.	Київлянин	не	захоплюється	мате-
матикою.	Той,	хто	живе	у	Вінниці,	захоплюється	малю-
ванням.	Борис	не	захоплюється	літературою.	Чим	захоп-
люється	Володя	й	звідки	він	приїхав?

488.	Скільки	 знадобиться	 цифр	 для	 нумерації	 150	 сторінок	
книги?

489.	З	полудня	до	півночі	Вчений	Кіт	спить	під	дубом,	а	з	пів-
ночі	 до	 полудня	 він	 розповідає	 казки.	Табличка	на	 дубі	
сповіщає:	 «Дві	 години	 тому	 Вчений	 Кіт	 робив	 те	 саме,	
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що	він	буде	робити	через	 годину».	Скільки	годин	на	до-
бу	табличка	говорить	правду?

490.	Поліна	 і	 Борис	 мають	 18	 гривень,	 Борис	 і	 Євген	 —	
12	 гривень,	 Євген	 і	 Марія	 —	 10	 гривень.	 Скільки	 гри-
вень	мають	Марія	й	Поліна?

491.	Двоє	 мандрівників	 одночасно	 вийшли	 з	А	 в	В.	 Перший	
половину	часу,	витраченого	ним	на	перехід,	ішов	по	5	км	
за	 годину,	 а	 потім	 ішов	 по	 4	 км	 за	 годину.	Другий	пер-
шу	 половину	 путі	 пройшов	 по	 4	 км	 за	 годину,	 а	 потім	
ішов	по	5	км	за	годину.	Хто	з	них	раніше	прийшов	у	В?

492.	У	мене	зупинився	настінний	годинник,	а	жодного	іншого	
годинника	в	мене	немає.	Я	пішов	до	товариша,	годинник	
якого	 іде	 правильно,	 пограв	 з	 ним	 у	 шахи	 і,	 прийшов-
ши	додому,	зміг	правильно	поставити	свій	годинник.	Як	
мені	це	вдалося?

493.	На	 запасних	 коліях	 станції	 стояли	 два	 потяги	 з	 одна-
кових	 вагонів.	В	 одному	потязі	 було	 на	 12	 вагонів	 біль-
ше,	 ніж	 у	 другому;	 коли	 від	 кожного	 потяга	 відчепили	
по	 6	 вагонів,	 то	 довжина	 одного	 потяга	 стала	 в	 чотири	
рази	 більшою	 за	 довжину	 іншого.	 Скільки	 вагонів	 було	
в	кожному	потязі	спочатку?

494.	Відстань	 між	 двома	 машинами,	 що	 рухаються	 по	 шо-
се,	 становить	 100	 км.	 Швидкості	 машин,	 відповідно,	
80	км/год	і	60	км/год.	Чому	може	дорівнювати	відстань	
між	ними	через	годину?

495.	З	книги	випало	кілька	аркушів.	Перша	сторінка,	що	ви-
пала,	 має	 номер	 213,	 а	 номер	 останньої	 сторінки	 зобра-
жується	тими	самими	цифрами,	але	у	зворотному	поряд-
ку.	Скільки	аркушів	випало	з	книги?
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496.	Із	зоопарку	до	вокзалу,	відстань	між	якими	—	1	км,	по-
вели	 слона.	 У	 цей	 момент	 від	 вокзалу	 назустріч	 слону	
вибігла	Моська.	Вона	добігла	до	слона,	гавкнула	на	ньо-
го	 і	 побігла	 назад	 до	 вокзалу,	 потім	повернула	 до	 слона	
і	 т.	 д.,	 поки	 слон	 не	 прийшов	 до	 вокзалу.	Моська	 руха-
лась	у	10	разів	швидше	за	слона.	Скільки	всього	кіломет-
рів	пробігла	Моська?

497.	Ігор	 помітив,	 що	 під	 час	 липового	 медозбору	 бджола	
вилітає	 з	 вулика	 зі	швидкістю	 4	 м/с	 і	 повертається	 на-
зад	через	7	хвилин	зі	швидкістю	2	м/с.	На	якій	відстані	
від	 вулика	 стоїть	 липа,	 з	 якої	 бджола	 взяла	 мед,	 якщо	
на	збирання	меду	з	липи	під	час	одного	польоту	бджола	
витрачає	1	хвилину?

498.	Машина	проїхала	від	одного	населеного	пункту	до	іншо-
го	стільки	кілометрів,	скільки	хвилин	вона	їхала.	Якою	
є	швидкість	цієї	машини?

499.	Три	листівки	й	4	конверти	коштують	18	грн,	а	6	листівок	
і	5	конвертів	—	27	грн.	Скільки	коштує	листівка	й	скіль-
ки	коштує	конверт?

500.	З	книги	випала	якась	 її	частина.	Перша	сторінка	части-
ни,	що	випала,	має	номер	387,	а	номер	останньої	сторін-
ки	складається	з	тих	самих	цифр,	але	записаних	в	іншо-
му	порядку.	Скільки	аркушів	випало	з	книги?

501.	В	 одній	 склянці	міститься	 20	%	молока,	 а	 решта	—	во-
да,	в	 іншій	такій	самій	склянці	міститься	80	%	молока,	
а	 решта	—	 вода.	 Скільки	 відсотків	 молока	 буде	 в	 каст-
рулі,	якщо	до	неї	виллють	обидві	ці	склянки?

502.	У	чотирицифровому	числі	друга	цифра	0.	Якщо	записати	
цифри	в	зворотному	порядку,	то	вийде	інше	чотирициф-
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рове	число,	яке	в	9	разів	більше	за	перше	число.	Знайди	
перше	число.

503.	В	 одній	 склянці	 міститься	 20	%	молока,	 а	 решта	—	 во-
да,	у	другій	такій	самій	склянці	міститься	30	%	молока,	
а	 решта	—	 вода.	 Скільки	 відсотків	 молока	 буде	 в	 каст-
рулі,	якщо	до	неї	виллють	обидві	ці	склянки?

504.	Було	10	мішків	з	однаковими	монетами.	Злодій	замінив	
один	 мішок	 мішком	 із	 фальшивими	 монетами.	 Відомо,	
що	 справжня	монета	 важить	 10	 г,	 а	фальшива	 11	 г.	Як	
з	допомогою	одного	зважування	на	вагах	з	гирями	вста-
новити,	в	якому	саме	мішку	монети	фальшиві?

505.	І	сказав	Кощій	Івану	Царевичу:	«Жити	тобі	до	завтраш-
нього	ранку.	Уранці	з’явишся	ти	до	мене,	задумаю	я	циф-
ри	 а, б, с.	 Назвеш	 ти	 мені	 три	 числа	 x, y, z.	 Вислухаю	
я	 тебе	й	 скажу,	чому	дорівнює	 значення	виразу	аx + бy 
+ сz.	Тоді	 відгадаєш,	які	числа	а, б, с	 я	 загадав.	Не	від-
гадаєш	—	голову	з	плечей	зрубаю».
Засумував	 Іван	 Царевич,	 пішов	 думу	 думати.	 Спробуй	
йому	допомогти.

506.	О	восьмій	годині	ранку	з	міста	на	турбазу,	відстань	між	
якими	—	18	км,	 вийшла	 група	 туристів	 зі	швидкістю	5	
км/год.	У	 той	 самий	час	 із	 турбази	 до	міста	 вийшла	 ін-
ша	група	туристів	зі	швидкістю	4	км/год.	Яка	група	ту-
ристів	при	зустрічі	буде	ближче	до	турбази?

507.	Розшифруй	ребус:
	 	 4	 *
	 	 *	 7
	 3	 *	 *
*	 1	 5	
2	 *	 5	 1
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508.	У	 трьох	 купках	 міститься	 22,	 14	 і	 12	 горіхів.	 Потрібно	
зрівняти	 кількість	 горіхів	 у	 всіх	 цих	 купках,	 причому	
можна	перекладати	з	однієї	купки	в	іншу	стільки	горіхів,	
скільки	в	ній	уже	є	(подвоювати	кількість	горіхів	у	куп-
ці).	Як	це	зробити?

509.	Два	 льотчики	 вилетіли	 одночасно	 з	 обласного	 міста	
в	районні	центри.	Хто	з	них	долетить	до	місця	свого	при-
значення	швидше,	якщо	першому	треба	пролетіти	вдвічі	
більшу	 відстань,	 але	 він	 летить	 у	 2	 рази	 швидше,	 ніж	
другий?

510.	Розшифруй	ребус:
	 	 *	 *	 *
	 	 1	 *	 *
	 2	 2	 6	 *
	 9	 0	 *
*	 *	 2
5	 6	 *	 0	 0

511.	По	стежинці	між	кущів	йшло	11	хвостів.
Я	нарахувати	зміг,	що	крокує	30	ніг.
Це	кудись	ішли	малята	—	індичата	і	лошата.
Скільки	ж	серед	них	лошат?	Ну	а	скільки	індичат?
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1.	Простіше	 за	 все	 намалювати	 умови,	 кожній	парі	 вушок	
додавши	одну	голівку.

Відповідь:	зайчиків	3.

2.	Відповідь:	поросят	3.	А	розв’язувати	краще	за	допомогою	
малюнка.

3.	Відповідь:	ніг	4.	

4.	Розв’язання:	 щоб	 розмістити	 6	 кактусів	 по	 два,	 потріб-
но	3	горщики.	Один	у	нас	уже	є.	Тож	докупити	потрібно	
2	горщики.

5.	Відповідь:	 одній	 з	 дівчат	 слід	 дати	 яблуко	 прямо	 в	 па-
кеті.

6.	Відповідь:	 до	міста	 їхали	 лише	маршрутки,	 бо	 автобуси	
їхали	назустріч.

7.	Розв’язання:	намалюйте	крапочками	умови,	і	стане	ясно,	
що	гусей	лише	троє.

8.	Це	задача-жарт,	спрямована	на	формування	уваги.	Не	мо-
жуть	рости	груші	на	яблуні!

9.	Відповідь:

Кирилко Сергійко Олег

10.	Відповідь:	два	розрізи.
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11.	Відповідь:	три	розрізи.

12.	Відповідь:	три	яблука.	(Дідусь,	батько,	син.)

13.	Відповідь:	троє.	(Бабуся,	мати,	дочка.)

14.	Відповідь:	четверо.

15.	Відповідь:	одне	козеня	й	двоє	гусей.

16.	Можна	намалювати	малюнки:

1 2

4 3

5 6

8 7

9

1011

Спочатку	—	два	трикутники	й	два	квадрати.	Якщо	пора-
хувати	кути	двох	трикутників	 і	одного	квадрата,	вийде:	
3	+	3	+	4	=	10.	Неможливо	отримати	потрібні	11	вершин.	
А	от	якщо	порахувати	кути	двох	квадратів	і	одного	три-
кутника,	то	вийде:	4	+	4	+	3	=	11.

Відповідь:	2	квадрати	й	1	трикутник.

17.	Добре	 було	 б	 привчати	 учнів	 зображувати	 відрізками	
будь-які	об’єкти,	про	які	відомо,	що	один	із	них	більший	
за	 інший.	 Тоді	 розв’язання	 цієї	 задачі	 можна	 поетапно	
зобразити	схемою:
1)	Мотрійка	Марійка	 вміщується	 у	 мотрійку	Катю,	 зна-

чить,	мотрійка	Катя	більша	за	мотрійку	Марійку.

K

M
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2)	Мотрійку	Катю	можна	 заховати	 у	 мотрійку	 Оксанку,	
значить,	мотрійка	Оксанка	більша	за	мотрійку	Катю.

Можна	 одразу	 ж	 домалювати	 до	 існуючої	 схеми	 нове	
співвідношення:

O

K

M

18.	У	 даному	 випадку	 порівнюється	 температура,	 а	 висно-
вок	 слід	 зробити	 про	 показання	 термометра.	 Дитина	
вводиться	 в	 коло	 понять,	 пов’язаних	 із	 виміром	 темпе-
ратури:	 з	 термометром	 і	 слововживанням	 «температура	
нижча»	 —	 значить,	 менша.	 Розв’язання	 здійснюється	
у	кілька	етапів:
1)	У	 мавпочки	 термометр	 покаже	 нижчу	 температуру,	

ніж	 у	 бегемотика,	 тому	 що	 температура	 мавпочки	
менша.

2)	У	 слона	 термометр	 покаже	 нижчу	 температуру,	 ніж	
у	мавпочки,	тому	що	температура	у	слона	менша.

3)	Значить,	 найнижчу	 температуру	 термометр	 покаже	
у	слона.

При	розв’язанні	задачі	можна	намалювати	відрізки	з	на-
писами	М,	Б,	і	С:

M

Б

С

19.	У	цій	задачі	розповідається	про	вагу	рибинок,	а	висновок	
слід	зробити	про	їхній	розмір.	Дітям	має	бути	зрозуміло,	
що	 чим	 важча	 рибинка,	 тим	 вона	 більша.	 Розв’язання	
поетапне:
1)	Петриків	карасик	більший	за	Дмитриків,	бо	він	важчий.



��

2)	Олесів	 карасик	 важчий	 за	 Дмитриків,	 бо	 Дмитриків	
легший.	Значить,	Олесів	карасик	більший	за	Дмитри-
ків.

3)	Невідомо,	 який	 карасик	 найбільший,	 проте	 відомо,	
який	 найменший	 —	 відомо,	 що	 це	 Дмитриків	 кара-
сик.

Обов’язково	 слід	 накреслити	 відрізки.	 Слід	 подати	 усі	
три	 варіанти	 малюнків:	 1)	 коли	 Петриків	 і	 Олесів	 ка-
расики	 однакові,	 2)	 коли	 Петриків	 більший	 за	 Олесів,	
3)	коли	Олесів	більший	за	Петриків.	При	цьому	слід	зоб-
ражувати	 Дмитрикового	 карасика	 найменшим	 із	 трьох	
відрізків	із	підписами:	Д,	О,	П.

1)		 Д

О

П

2)		 Д

О

П

3)		 Д

О

П

20.	Розв’язання	здійснюється	у	три	етапи:
1)	Кількість	 населення	 Києва	 більша	 за	 кількість	 насе-

лення	Харкова.
2)	Кількість	населення	Харкова	більша	за	кількість	насе-

лення	Вінниці.
3)	Отже,	кількість	населення	Києва	більша,	ніж	Харкова	

й	Вінниці.
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Розв’язання	 слід	 супроводжувати	 зображенням	 трьох	
відрізків	із	підписами:	К,	Х,	В.

К

Х

В

21.	Відповідь:	11.	По	одному	нулю	є	в	числах	10,	20,	30,	40,	
50,	60,	70,	80,	90	—	дев’ять	нулів.	 Іще	два	нулі	 в	числі	
100.	Отже	нулів	11.

22.	Відповіь:	 6	 чисел.	 Можна	 просто	 добирати	 числа,	 але	
краще	робити	це	за	якоюсь	системою.	Приміром,	спочат-
ку	починаючи	з	менших:	12,	13.	Потім	наступне	менше	
число	 стає	попереду:	21,	23.	 І,	починаючи	з	 останнього:	
31,	32.

23.	Міркуємо так:
1)	Оскільки	червоне	число	записане	під	числом	блакитно-

го	кольору,	то	воно	може	бути	або	9,	або	15.
2)	Але	число	15	не	може	бути	червоним,	бо	число	жовто-

го	кольору	більше	від	червоного,	а	число	15	найбільше	
серед	написаних.

3)	Отже,	червоним	кольором	написано	число	9.

24.	Розв’язання:	 якщо	 зсунути	 столи	 великим	 квадратом,	
то	сядуть	лише	8	осіб:

1 2

8

7

6 5

3

4

А	 якщо	 зсунути	 столи	 одним	 довгим	 прямокутником,	
тоді	зможуть	сісти	10	осіб:
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1 2 3 4

9 8 7 6

10 5

Отже,	кращим	є	другий	варіант.

25.	Розв’язання:	хлопчик	повинен	мати	брата,	отже,	їх	при-
наймні	двоє.	Дівчинка	повинна	мати	сестру,	отже,	їх	теж	
щонайменше	двоє.	Разом	у	родині	щонайменше	четверо	
дітей.

26.	Відповідь:	Оксанка	—	102,	Олесь	—	987.

27.	Розв’язувати	краще	за	допомогою	малюнка.

Намалювавши	 малюнок,	 діти	 можуть	 міркувати	 різни-
ми	способами.
1)	Можна	намалювати	шість	крапок	в	один	рядок,	за-

креслюючи	 їх	на	першому	малюнку.	Потім	додава-
ти	 по	 одній	 із	 тих,	 що	 залишились.	 Вийде	 по	 дві	
крапки.

2)	Хтось	побачить	на	першому	малюнку,	що	на	ньому	—	
шість	пар.	Так	вийде	швидше.

3)	А	якщо	хтось	уже	знає	таблицю	множення,	розв’язує	
задачу	без	малюнка:

	 3	 ·	4	=	12
	 12	:	6	=	2

28.	 1)	Для	того	щоб	розв’язати	задачу,	треба	кількість	хлоп-
чиків	і	дівчаток	зробити	однаковою.	Для	цього	прибе-
ремо	двох	«зайвих»	дівчаток.	10	–	2	=	8.

2)	Тепер	 дітей	 порівну,	 тобто	 4	 хлопчики	 і	 4	 дівчинки.
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3)	Додамо	двох	дівчаток	до	кількості	дівчаток.	4	+	2	=	6.
4)	Отже,	на	подвір’ї	гуляло	6	дівчаток	і	4	хлопчики.

29.	Головне	—	пам’ятати,	що	всі	написи	неправильні.
Міркуємо так:
1)	Якщо	на	пакунку	написано	«НЕ	ЛЯЛЬКА»,	 і	 цей	на-

пис	неправильний,	то	у	цьому	пакунку	лялька.
2)	Пакунок	 з	 написом	 «НІЧОГО»	 не	 може	 бути	 пустим,	

і	лялька	в	ньому	знаходитись	не	може,	оскільки	вона	
знаходиться	в	пакунку	з	написом	«НЕ	ЛЯЛЬКА».	От-
же,	в	цьому	пакунку	конструктор.

3)	У	пакунку	з	написом	«КОНСТРУКТОР»	нічого	немає,	
оскільки	лялька	й	конструктор	знаходяться	в	двох	ін-
ших	пакунках.

Нічого Не	лялька Конструктор

Тут	конструктор Тут	лялька Пустий	пакунок

30.	Міркуємо	поетапно:
1)	Відомо,	що	Буратіно	 добіжить	 раніше,	 ніж	Мальвіна,	

але	пізніше	за	Артемона,	отже,	ці	троє	біжать	у	тако-
му	порядку:

  артемоН БуратіНо мальвіНа

2)	П’єро	не	 біжить	поруч	ні	 з	Артемоном,	ні	 з	Буратіно,	
ні	з	Арлекіном,	отже	він	біжить	поруч	тільки	з	Маль-
віною	і	є	крайнім:

  артемоН БуратіНо мальвіНа П’єро
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3)	Оскільки	Артемон	і	Арлекін	не	біжать	поруч,	а	також	
П’єро	й	Арлекін	не	біжать	поруч,	то	Арлекін	може	біг-
ти	тільки	між	Буратіно	й	Мальвіною:

артемоН БуратіНо арлекіН мальвіНа П’єро

31.	Розв’язання:	 для	 того	 щоб	 відповісти	 на	 питання,	 тре-
ба	 знайти	 суми	 трьох	 перших	 і	 трьох	 останніх	 цифр	
усіх	 квитків.	 На	 квитку	 Марійки	 перша	 сума	 4,	 друга	
6.	На	квитку	Оксанки	—	обидві	дорівнюють	5.	На	квитку	
Тетянки	перша	сума	6,	друга	4.	Отже,	щасливий	квиток	
має	тільки	Оксанка.

32.	Відповідь:	зараз	Іринка	також	старша	за	Костика	на	3	ро-
ки,	оскільки	різниця	у	віці	не	змінюється	з	часом.

33.	Розв’язання:	якби	хлопці	були	ровесниками,	то	через	чо-
тири	 роки	 Тарасик	 був	 би	 на	 4	 роки	 старший,	 ніж	 він	
або	Назарчик	 зараз.	Але,	 за	 умовою	 задачі,	Тарасик	че-
рез	4	роки	буде	тільки	на	2	роки	старший	за	Назарчика	
зараз.	 Отже,	Назарчик	 старший	 за	 Тарасика	 на	 2	 роки.

34.	Міркуємо, приміром, так:
1)	Якщо	б	у	будинку	жили	тільки	люди,	то	при	5	головах	

у	них	було	б	10	ніг.	Але	ніг	на	4	більше.
2)	Отже,	ці	«зайві»	ноги	додали	собаки,	по	2	кожний	со-

бака.	Тобто	в	будинку	2	собаки	й	3	людини.
Можна	 намалювати	 5	 кружечків	 (голови),	 «роздати»	
кожній	спочатку	по	2	ноги,	потім	розподілити	інші.

35.	Міркуємо так:
1)	Якщо	за	умовою	всі,	крім	двох,—	кошенята,	то	не	ко-

шенят	двоє.	А	в	домі	ще	два	види	тварин.	Отже,	в	Олен-
ки	один	песик	і	один	папужка.

2)	Точнісінько	 так	 само	 з’ясовуємо,	що	 й	 кошеня	—	 од-
не.	Отже,	 в	Оленки	є	 одне	кошеня,	 один	песик	 і	 один	
папужка.
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36.	Міркуємо так: якщо	усі	написи	хибні,	вулик	може	бути	
лише	у	будиночку	з	написом	ГОЛУБИ.	У	будиночку	з	на-
писом	ВУЛИК	можуть	жити	лише	 інші	комахи,	 а	 голу-
би	—	у	будиночку	з	написом	КОМАХИ.

Тут	комахи Тут	голуби Це	вулик

Вулик Комахи Голуби

37.	Розв’язання:	можна	розв’язати	цю	задачу	безпосереднім	
підрахунком,	 але	можна	намалювати	мешканців	кліток	
і	викреслити	однакову	кількість	очей,	а	потім	—	ніг.	

Відповідь:	 у	 першій	 клітці	 очей	 більше	 на	 2.	 У	 першій	
клітці	ніг	більше	на	6.

38.	Розв’язується	 підбором.	 Треба	 лише	 зрозуміти,	 що	 за-
мість	 А	 треба	 писати	 будь-яку	 цифру,	 одну	 й	 ту	 саму	
в	 обох	 випадках.	 Залишається	 згадати,	 які	 два	 однако-
вих	числа	дають	в	сумі	6.

3	+	3	=	6.

39.	Це	жартівлива	задача,	спрямована	проти	бездумного	до-
давання	 при	 словах	 «усі	 разом».	 Певна	 річ,	 усі	 свічки	
згорять	одночасно	за	20	хвилин.

40.	Відповідь:	 зі	 спини.	Адже	 в	 дзеркалі,	що	 стоїть	 у	 нього	
за	спиною,	відбивається	його	спина.

41.	Відповідь:	 збільшилась	 на	 6.	 Кожне	 кошенятко	 замість	
гусяти	додає	дві	зайві	ноги.
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42.	Відповідь:	кожен	зіграв	по	5	+	6	=	11	партій,	і	разом	во-
ни	зіграли	11	партій.

43.	Відповідь:	на	4,	5,	6	або	7	частин,	що	видно	з	малюнків:

1
2

3

4

1
2

3

5

4

1 2

3

5
4

6

1
2

3

5
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44.	Відповідь:	22.	Це	видно	з	малюнка.

М
О

45.	Відповідь:	у	точці	А,	що	ясно	з	малюнка:

3	см

3	см

2	см2	см

А

Звичайно,	можна	обійтися	й	без	малюнка,	міркуючи	так:	
оскільки	 равлик	 проповз	 на	 північ	 стільки	 ж,	 скільки	
на	 південь,	 тож	 він	 не	 опинився	 ні	 північніше,	 ні	 пів-
денніше,	ніж	точка	А.	Оскільки	равлик	проповз	на	 схід	
стільки	ж,	скільки	на	захід,	він	не	опинився	ні	східніше,	
ні	західніше	точки	А.	Отже,	він	опинився	в	точці	А.

46.	Відповідь:	на	4	частини:
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47.	Відповідь:	 кожне	 наступне	 число	 менше	 за	 попереднє	
на	2;	наступні	числа	4,	2,	0.

48.	Відповідь:	одне	рукостискання;	дві	фотографії.
Це	 можна	 з’ясувати	 за	 допомогою	 малюнка	 чи,	 краще,	
інсценуванням.

49.	 Відповідь:	 якщо	 розпиляти	 крайні	 кільця,	 ланцюжок	
розділиться	на	три	частини	(а),	якщо	середні	—	на	чоти-
ри	частини	(б).

а)	

б)	

50.	Відповідь:	це	круг	діаметром,	що	дорівнює	1	м.	Поясни-
ти	 це	 можна	 з	 допомогою	 циркуля,	 кінці	 ніжок	 якого	
прив’язані	один	до	одного	мотузкою.

51.	Міркуємо так: якщо	 переправиться	 одна	 людина,	
то	на	цьому	 справа	й	 закінчиться.	Перебиратись	 утрьох	
одночасно	не	можна.	Треба:
1)	 перебратись	 двом	 хлопчикам;	 2)	 одному	 повернутись	
назад	із	човном;	3)	перебратись	у	ньому	дорослому;	4)	по-
вернутись	назад	першому	хлопчику;	5)	перебратися	двом	
хлопцям.
Дуже	корисно	інсценувати	цю	задачу	в	класі.

52.	Відповідь:	двома	способами.
У	 відповіді	 слід	 намалювати	 дві	 мапи	 й	 на	 кожній	 вка-
зати	 один	 із	можливих	шляхів.	Мапи	мають	 бути	 одна-
ковими.	 Цього	 можна	 досягти,	 копіюючи	 їх	 за	 клітин-
ками:

Артемівка Борисівка Васищево
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Артемівка Борисівка Васищево

53.	Відповідь:	6	жуків	і	4	павуки.

Розв’язання:	 ця	 задача	 чудово	 розв’язується	 малюван-
ням.	 Слід	 нагадати	 дітям,	що	 в	 кожного	 жука	 по	 6	 ні-
жок,	а	в	кожного	павука	їх	8.	Пропонуємо	малювати	жу-
ка	 так	 ,	 а	 павука	 так	 .	 Тепер	 згадаймо,	 що	 усього	
їх	було	10,	тож	намалюємо	10	жирних	крапок,	поки	що	
без	ніжок.
Потім	малюємо	їм	усім	по	6	ніжок.	З’ясовуємо,	що	нама-
льовано	60	ніжок,	а	усього	 їх,	за	умовою	задачі,	має	бу-
ти	 68.	Домальовуємо	 останні	 8	 ніжок	—	по	 2	 до	жуків,	
перетворюючи	їх	на	павуків.	Отримуємо	відповідь	на	пи-
тання	задачі.

54.	Відповідь:	21.
Полічимо:	по	одній	одиниці	на	місці	одиниць	у	числах	1,	
11,	21,	31,	…,	91	—	10	одиниць.	По	одній	одиниці	на	міс-
ці	десятків	у	числах	10,	11,	12,	…	19	—	10	одиниць.	Одна	
одиниця	на	місці	сотень	у	числі	100.	10	+	10	+	1	=	21.

55.	Відповідь:	 якщо	 розпиляти	 крайні	 кільця,	 ланцюжок	
розірветься	на	 три	частини	 (а),	 якщо	одне	кільце	 з	 тих,	
що	 розпиляли,	 середнє	—	 на	 чотири	 частини	 (б),	 якщо	
обидва	вони	середні	—	на	п’ять	частин	(в).
Розв’язати	цю	задачу	допоможе	малюнок.

	 (а)	 (б)	 (в)
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56.	Відповідь:	через	5	годин.

57.	Відповідь:	4	журнали	(№	4,	№	5,	№	6,	№	7).

58.	Відповідь:	останній	шматок	він	відріже	через	4	дні.	Тка-
нини	вистачить	на	5	днів.

59.	Відповідь:	на	одну	пару	—	на	дві	ніжки.

60.	Відповідь:

61.	Відповідь:

62.	Відповідь:	10.

10 1
2

3

4

56
7

8

9

63.	Відповідь:	6	лав.	Цю	задачу	краще	розв’язувати	за	допо-
могою	малюнка:

64.	Міркуємо так: в	умові	сказано,	що	Тарасик	вищий	за	Ос-
тапенка,	отже,	прізвище	Тарасика	не	може	бути	Остапен-
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ко,	його	прізвище	Боровик.	Хлопчика	на	прізвище	Оста-
пенко	звуть	Сашко.

65.	Відповідь:	Незнайко	помилився	в	контрольній	з	матема-
тики,	 Забувайко	—	 в	 роботі	 з	 англійської	мови,	 а	Лінь-
ко	—	в	роботі	з	природознавства.
Міркуємо так: оскільки	Незнайко	зробив	помилок	біль-
ше,	ніж	Забувайко	та	Лінько	разом,	він	зробив	найбільше	
помилок,	 отже,	 він	помилився	в	контрольній	 з	матема-
тики.	 Забувайко	 помилився	 не	 в	 роботі	 з	 природознав-	
ства	 і	 не	 з	 математики,	 отже	—	 в	 роботі	 з	 англійської	
мови.	Лінькові	залишились	помилки	в	роботі	з	природо-	
знавства.

66.	Відповідь:	6	стрічок.	Розв’язати	допоможе	малюнок.

67.	Відповідь:	Оленка	розрізала	5	стрічок.
З	попередньої	задачі	ми	помітили,	що	кожний	розріз	до-
дає	 один	 шматочок.	 Додалося:	 14	 –	 9	 =	 5	 (шматочків).	
Отже,	було	розрізано	5	стрічок.

68.	Відповідь:	у	парку	гуляли	Олесь	і	Семен.
Міркуємо так: Олесь	 гуляв	у	різних	місцях	з	Євгенком	
і	Дмитриком,	отже,	Євгенко	гуляв	з	Дмитриком,	а	Олесь	
і	Семен	—	у	парку.

69.	Відповідь:	8	кущиків.
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70.	Відповідь:	8	проміжків.	Можна	намалювати	малюнок.

1

2

3
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7
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71.	Відповідь:	 найвищий	 із	 хлопців	 —	 Максим,	 найниж-
чий	—	Петрик.
Розв’язання:	 допоможе	розв’язати	задачу	схема.	Можна	
зробити	її	вертикальною,	можна	—	горизонтальною.

72.	Відповідь:	найтемніший	кінь,	найсвітліша	—	киця.
Малюючи	схему,	пам’ятаємо,	що	схематично	можна	зоб-
ражувати	 вищий	 чи	 нижчий	 ступінь	 вираження	 будь-
якої	властивості.

73.	Відповідь:	найдовший	—	удав,	найкоротший	—	вуж.

74.	Відповідь:	8	і	0.

75.	Відповідь:	1	і	0.

76.	Відповідь:	вищий	клен.

77.	Відповідь:	у	червоному	будиночку	квартир	більше.

78.	Відповідь:	4	тарілки.

79.	Дітей	усього:	8	+	2	=	10.	За	п’ятьма	дошками	грає	5	пар	—	
10	гравців.	Отже,	зможуть.

80.	Міркуємо	малюючи.	Малюємо	2	квадрати	—	столи.	Потім	
розставляємо	 стільці	 —	 намагаємось	 по	 4…	 Видно,	 що	
не	вистачає	одного	стільця.
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Можна	міркувати	без	малюнка.	Якщо	біля	першого	сто-
ла	 розставити	 4	 стільці,	 залишиться:	 7	 –	 4	 =	 3	 стіль-
ці.	 А	 для	 другого	 стола	 необхідно	 теж	 4	 стільці.	 Отже:		
4	–	3	=	1.	Слід	докупити	1	стілець.

81.	Відповідь:	12	підков.

82.	Відповідь:	12	очей.

83.	Відповідь:	10	хлопчиків.
Міркуємо так: між	 Петриком	 і	 Марійкою	 з	 одного	 бо-
ку	 стоять	 двоє	 хлопчиків,	 а	 з	 іншого	 —	 сім	 хлопчиків	
(бо	крім	Марійки	в	колі	дівчаток	немає).	Тобто,	рахуючи	
Петрика,	всього	в	колі	стоять	1	+	2	+	7	=	10	хлопчиків.

84.	Ця	 задача	 легко	 розв’язується	 за	 допомогою	 малюн-
ка.	Малюємо	автомобілі	так:	 	і	так:	 	.	
Спочатку	малюємо	10	автомобілів	без	коліс,	потім	роз-
поділяємо	 всім	 по	 4	 колеса.	 «Зайві»	 6	 коліс	 додаємо	
парами.

Відповідь:	7	легкових	і	3	вантажні	автомобілі.

85.	Відповідь:	9.
Міркуємо так: оскільки	Антон	живе	на	п’ятому	поверсі	
зверху,	виходить,	над	ним	—	4	поверхи.

86.	Відповідь:	5	автомобілів	і	5	велосипедів.	
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87.	Відповідь:	 5	+	5	=	10.	Розв’язання:	 спочатку,	враховую-
чи,	що	доданки	є	одноцифровими	числами,	а	сума	—	дво-
цифрове	число,	міркуємо,	яким	двоцифровим	числом	мо-
же	бути	сума	двох	одноцифрових.	(Меншим	за	20.)	Отже,	
буква	Б	позначає	1.	Після	цього	шифровка	виглядає	так:	
А + А	=	10.	Тепер	вже	А	легко	визначити.

88.	Можна	 розв’язувати	 підбором.	Але	 краще	 поміркувати.	
Які	доданки?	—	Одноцифрові.	Яка	сума?	—	Двоцифрова.	
Двоцифрова	сума	одноцифрових	доданків	може	бути	ли-
ше	меншою	за	20.	Отже,	першою	цифрою	суми	є	1.	Піс-
ля	 цього	шифровка	 виглядає	 так:	 *	 +	 9	 =	 14,	 і	 перший	
доданок	визначається	одразу.	Відповідь:	5	+	9	=	14.

89.	Відповідь:	9	+	1	=	10.

90.	Відповідь:	3.
Міркуємо так: можна	підрахувати,	скільки	людей	не	роз-
мовляє	 англійською:	 10	 –	 6	 =	 4.	Французькою	 не	 гово-
рять	10	–	7	=	3.	Усього	людей,	які	розмовляють	лише	од-
нією	з	цих	мов,	4	+	3	=	7.	Людей,	що	розмовляють	двома	
мовами,	10	–	7	=	3.	Висновок	добре	видно	на	схемі:

Англ. Фр.33 4

91.	Відповідь:	4.	Відповідь	можна	отримати	підбором.	Нама-
люємо	2-х	хлопчиків	—	дві	точки.	І	зобразимо	відрізком	
їхнє	рукостискання:

Відрізок	один	—	рукостискання	одне.	А	в	умові	їх	6.	До-
дамо	іще	одну	точку	і	з’єднаємо	її	відрізками	з	першими	
двома	точками:
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Вийшло	3	відрізки	—	3	рукостискання.	Цього	недостат-
ньо.	 Додамо	 ще	 одну	 точку	 й	 з’єднаємо	 її	 відрізками	
з	трьома	попередніми:

Тепер	 відрізків	 6	 і	 рукостискань	 6.	Це	 відповідає	 умові	
задачі.	Отже,	хлопців	було	четверо.	Хлопців	не	могло	бу-
ти	 більше,	 ніж	 четверо,	 адже	 тоді	 рукостискань	 було	 б	
більше,	ніж	6.

92.	Відповідь	видно	на	схемі:

10	чи	11?

10? 12?

10 11 12 13

так ні

так ні так ні

93.	Відповідь:	7.
Міркувати	можна	двома	шляхами:
1)	Розламати	 шоколадку	 по	 вертикалі	 —	 перший	 роз-

лом.	Потім	розломити	одну	половинку	на	чотири	час-
тини	—	ще	три	розломи.	Потім	розламати	другу	поло-
винку	 на	 чотири	 частини	—	ще	 три	 розломи.	 Усього	
1	+	3	+	3	=	7.
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2)	Можна	 спочатку	 розламати	 шоколадку	 по	 горизонталі	
на	 чотири	 частини	 —	 три	 розломи.	 Потім	 розламати	
кожну	частину	навпіл	—	іще	чотири	розломи.	3	+	4	=	7.

Узагальнююче	спостереження:	кожний	розлом	збільшує	
кількість	 частин	 на	 одиницю;	 після	 першого	 розлому	
стане	дві	частини,	а	після	сьомого	—	вісім.

94.	Відповідь:	9,	10,	11	або	12	гривень.
Учні	 могли	 купити	 три	 ескімо,	 або	 два	 ескімо	 й	 одну	
трубочку,	 або	 одне	 ескімо	 й	 дві	 трубочки,	 або	 три	 тру-
бочки.

95.	Відповідь:	2	роки.
Задача	розв’язується	виписуванням	даних:
1-й	брат	—	20;
2-й	брат	—	18;
3-й	брат	—	16;
4-й	брат	—	14;
5-й	брат	—	12;
6-й	брат	—	10;
7-й	брат	—	8;
8-й	брат	—	6;
9-й	брат	—	4;
10-й	брат	—	2.

96.	Відповідь:	0.
Розв’язання:	 слід	 зрозуміти,	 що	 перший	 доданок	 і	 су-
ма	 —	 однакові	 числа.	 Цього	 можна	 досягти,	 намагаю-
чись	 замінити	 А	 й	 Б	 якимись	 цифрами.	 Кожного	 разу	
з’ясовується,	що	 сума	 дорівнює	 доданку.	А	 отже	 інший	
доданок	—	нуль.

97.	Відповідь:	4	і	6.
Розв’язання:	 спочатку	 купимо	 10	 порцій	 по	 4	 грив-
ні.	 За	 них	 ми	 заплатимо	 40	 гривень.	 Дванадцять	 гри-



��

вень	 у	 нас	 залишиться.	Потім	 поміняємо	 кілька	 порцій	
на	шестигривневі,	додаючи	по	2	гривні	за	кожну	порцію.	
Так	можна	поміняти	6	порцій.

98.	Відповідь:	п’ятьма	способами.
Він	може	не	купити	або	примірник	Шевченка,	або	Фран-
ка,	або	Лесі	Українки,	або	Стуса,	або	Ліни	Костенко.

99.	Відповідь:	3	питання.

10	–	13?
так ні

10	–	11? 14	–	15?

14

так ні

14?

1615 1710

16?

1211 13

так ні

10? 12?

100.	Відповідь:	6.
Міркуємо так: це	складна	задача.	Треба	зрозуміти,	що,	
оскільки	 зменшуване	 завжди	 дорівнює	 сумі	 від’ємника	
й	 різниці,	 воно	 дорівнює	 половині	 суми	 усіх	 трьох		
чисел.

101.	Відповідь:	чотирма	способами.

Розв’язання:	для	розв’язання	можна	перелічити	всі	мож-
ливі	 види	 варення.	 Але	 простіше	 перелічити,	 яким	мо-
же	 бути	 компот.	 Отже,	 мама	 може	 зробити	 компот	 або	
з	яблук,	або	 зі	 слив,	або	 з	вишень,	або	 з	 груш	—	усього	
4	можливості.
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102.	Краще	накреслити	відрізок	завдовжки	10	см,	позначити	
кожний	сантиметр	як	1	м.	Тепер	слід	з’ясувати,	скільки	
розпилів	 слід	 зробити.	Останній	розпил	буде	9-м.	Отже:	
9	 ·	2	=	18	(хвилин).

103.	Відповідь:	6	поросят,	14	курей.

Міркуємо так: оскільки	голів	20,	то	курей	і	поросят	ра-
зом	20	штук.	Якби	на	подвір’ї	були	лише	кури,	то	в	них	
було	б	40	ніг.	Але	їх	52.	Отже,	ці	«зайві»	52	–	40	=	12	ніг	
належать	поросятам,	кожне	з	яких	має	на	дві	ноги	біль-
ше,	ніж	курка.	Оскільки	всього	«зайвих»	ніг	12,	а	в	од-
ного	 поросяти	 «зайві»	 дві	 ноги,	 то	 всього	 поросят	 було		
12	:	2	=	6,	а	курей,	відповідно,	14.

104.	Відповідь:	восьма	година.	

Міркуємо так: усього	 в	 добі	 24	 години.	 Одна	 третина	
доби	—	 це	 8	 годин.	 24	 –	 8	 =	 16.	 16	 годин	 вдвічі	 біль-
ше,	ніж	8.

105.	Відповідь:	10	рукостискань.	Розв’язати	допоможе	малю-
нок:
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Можна,	малюючи,	міркувати:	 1-й	хлопець	потиснув	ру-
ки	 чотирьом,	 2-й	—	 трьом	 (бо	 з	 першим	 вже	 обмінявся	
рукостисканням),	3-й	—	двом	(не	рахуючи	вже	здійснені	
рукостискання),	4-й	—	одному,	5-му.	Отже:	4	+	3	+	2	+	
+	1	=	10.

106.	Розв’язання	цієї	задачі	варто	намалювати.

9	см

5	см

1	см

107.	Відповідь:	6	кг.
Розв’язання:	10	–	(1	+	3)	=	6	(кг).

108.	Відповідь:	у	братів	було	2	тістечка,	у	сестер	—	4.
Задачу	можна	розв’язувати	підбором.	Однак	бажано	дати	
розв’язання	з	питаннями.	Для	цього	малюємо	два	відріз-
ки,	один	з	яких	на	дві	клітинки	більший	за	інший:

Б

С
6

Як	 дізнатись,	 скільки	 клітинок	 має	 бути	 в	 кожному	
відрізку?	Сума	цих	двох	відрізків	має	дорівнювати	6	клі-
тинкам.	Отже,	сума	двох	відрізків,	що	дорівнюють	мен-
шому,	дорівнює	6	–	2	=	4,	а	кожний	з	них	дорівнює	2.
Спробуємо	сформулювати	питання:
1)	Скільки	було	б	тістечок,	якби	у	сестер	було	стільки	ж,	

скільки	у	братів?	6	–	2	=	4.
2)	Скільки	тістечок	було	у	братів?	4	:	2	=	2.
3)	Скільки	тістечок	було	у	сестер?	2	+	2	=	4	(або	6	–	2	=	4).
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109.	Відповідь:	на	4-му	поверсі.
Можна	намалювати	будинок:

1
2
3
4
5
6
7
8
9 Іванко 4

3
2
1

Можна	порахувати,	скільки	поверхів	розташовано	ниж-
че	за	Іванків	(12	–	9	=	3).

110.	Відповідь:	найстарший	—	дід	Петро.
Розв’язання	цієї	задачі	дуже	зручно	зобразити	схемою:

д	О

д	Г д	Т д	П

дГ	<	дТ,	 дТ	=	дО,	 дО	<	дП	→	дГ	<	дО;	

дП	>	дО,	 дП	>	дТ,	 дП	>	дГ.

111.	Відповідь:	7	чорних	кульок.
Міркуємо так: білих	кульок	не	може	бути	більше	за	од-
ну,	оскільки	якщо	б	їх	було	2,	то	червоних	кульок	було	б	
не	менше	за	14,	а	кульок	усього	15.	Отже,	білих	кульок	
лише	одна,	а	червоних	у	сім	разів	більше,	тобто	сім.	Чор-
них	кульок:	15	–	(1	+	7)	=	7.

112.	Відповідь:	3	кг.
Розв’язання	найлегше	виконати	за	допомогою	малюнка:

Ж
М 6
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6	:	2	=	3	(кг)	—	маса	Мурчика.

113.	Відповідь:	15	дітей.
Міркуємо так: оскільки	 від	 початку	 Марійка	 сьома,	
то	 перед	 нею	—	6	 дітей.	Оскільки	 з	 кінця	 вона	 дев’ята,	
то	за	нею	—	8	дітей.	6	+	8	=	14.	Але	ж	треба	додати	й	са-
му	Марійку:	14	+	1	=	15	(дітей).

114.	Відповідь:	8	пампушок.
Міркуємо так: оскільки	2	пампушки	—	половина	того,	що	
було	до	того,	як	першу	половину	з’їв	Малюк,	отже	до	того,	
як	Малюк	узяв	пампушки,	їх	було	4.	Але	4	—	друга	поло-
вина	від	того,	що	було,	першу	ж	з’їв	Карлсон.	Але	якщо	
половина	—	4,	то	ціле	—	4	+	4	=	8	(пампушок).

115.	Відповідь:	842.

116.	Відповідь:	Олесик	має	двох	братів	і	трьох	сестер.

117.	Відповідь:	1	+	6	+	6	=	13	років.

118.	Води	 в	 глечик	 і	 чайник	 вміститься	 однаково,	 оскільки	
їхній	об’єм	однаковий.

119.	Відповідь:	10	листівок.
Міркуємо так: зараз	 у	 Дмитрика	 листівок	 більше	 на:		
50	 –	 30	 =	 20.	 Якщо	 він	 віддасть	 Сашкові	 1	 листівку,	
у	Сашка	стане	на	1	листівку	більше,	а	у	Дмитрика	стане	
на	1	листівку	менше.	Отже	різниця	між	кількістю	листі-
вок	 хлопчиків	 зменшиться	 на	 2.	 Іще	 одна	 листівка	 —	
знову	на	2	і	т.	д.	Щоб	ліквідувати	різницю	в	20	листівок,	
Дмитрикові	треба	віддати	Сашкові	10	листівок.

120.	Відповідь:	1-й	кошик	—	46	яблук;	2-й	кошик	—	74	яблука.
Міркуємо так: 1)	120	–	28	=	92	(ябл.).
2)	92	:	2	=	46	(ябл.)	—	1-й	кошик.
3)	46	+	28	=	74	 (ябл.)	або	120	–	46	=	74	 (ябл.)	—	2-й	ко-

шик.
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121.	Міркуємо так: оскільки	бабуся	сидить	поруч	з	онукою,	
а	не	біля	ляльки,	то	поруч	із	нею	мама	Марійки.	Лялька	
не	 сидить	 біля	 матері	Марійки,	 тому	 вона	 там,	 де	 і	 по-
винна	бути	—	біля	дівчинки.	Отже,	вони	сидять	на	березі	
у	такому	порядку:	мама,	бабуся,	Марійка,	лялька.

122.	Відповідь:	72	к.
Міркуємо так: оскільки	половина	хлібини	вдвічі	дорож-
ча	від	четвертини,	то	вона	коштує:	18	+	18	=	36	к.	Тоді	
ціна	цілої	хлібини	вдвічі	більша,	тобто:	36	+	36	=	72	к.

123.	Міркуємо так: за	 добу	 слимак	 просувається	 по	 стіні	
на	1	метр	вгору	(2	–	1).	На	кінець	8-ї	доби	він	був	на	висо-
ті	8	метрів.	Увечері	дев’ятого	дня	слимак	піднявся	на	сті-
ну.	Це	сталося	у	вівторок.

124.	Відповідь:	48	кульок	і	52	кульки.

Міркуємо так:
1)	100	–	4	=	96	(кульок)
2)	96	:	2	=	48	(кульок)	—	1-й	клас.
3)	48	+	4	=	52	(кульки)	або	100	–	48	=	52	(кульки)	—	2-й	

клас.

125.	Відповідь:	довшим	є	перший	ряд.
Можна	 за	допомогою	малюнка	 з’ясувати,	що	проміжків	
між	шістьма	солдатиками	5,	а	між	вісьмома	—	7.	За	до-
помогою	 множення	 чи	 додавання	 знаходимо	 довжину	
першого	 ряду	 5	 ·	 5	 =	 25	 (см).	 А	 другого	 ряду	—	 7	 ·	 3	 =		
=	21	(см).	Отже,	перший	ряд	є	довшим.

126.	Розв’язання	треба	починати	з	кінця:	6	 ·	4	:	3	+	2	–	1	=	9.
Перевірка:	(9	+	1	–	2)	 ·	3	:	4	=	6.

127.	Відповідь:	38	книг.
Міркуємо так: якщо	кожний	доданок	помножити	на	од-
не	й	те	саме	число,	то	сума	помножиться	на	це	число:
А · С + В · С =	 (А + В)	 ·	С
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Оскільки	сума	дорівнювала	19,	а	кожний	доданок	збіль-
шили	в	2	рази,	то	сума	збільшилась	удвічі	й	стала	дорів-
нювати	19	·	2	=	38.

128.	Відповідь:	2	зайці,	2	ляльки,	4	машинки.

Розв’язання:	2	+	2	+	4	=	8	(іграшок).

129.	Відповідь:	 подружкам	 дісталося	 по	 половинці,	 а	 Кат-
русі	—	цілий	помаранч.

130.	Відповідь:	3	ромашки,	3	чорнобривці,	1	волошка.
Розв’язання:	3	+	3	+	1	=	7	(квітів).

131.	Відповідь:	 жовтих	 —	 4	 арк.,	 червоних	 і	 зелених	 —	
по	2	арк.,	синіх	—	1	арк.
Розв’язання: 4	+	2	+	2	+	1	=	9	(аркушів).

132.	Відповідь:	 3	 рази	 (8	 років,	 4	 роки,	 0	 років	—	якщо	 вва-
жати	за	свято	й	той	день,	коли	вона	народилася).

133.	Відповідь:	13	вагонів.

134.	Розв’язання:	1)	20	–	4	=	16	(цукерок).
2)	16	:	2	=	8	(цукерок)	—	у	Тетянки.
3)	8	+	4	=	12	(цукерок)	або	20	–	8	=	12	(цукерок)	—	в	Ок-

санки.

135.	Відповідь:	Вінні	Пух	узяв	собі	11	тістечок,	а	Пацю	діста-
лося	1	тістечко.

136.	Відповідь:	11	частин;	101	частина.

Міркуємо так: частин	 завжди	 стільки	 ж,	 скільки	 роз-
пилів,	+	1.

137.	Відповідь:	19	розпилів;	99	розпилів.

Міркуємо так: розпилів	 завжди	 стільки,	 скільки	 час-
тин,	–	1.
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138.	Відповідь:	80	сходинок	слід	пройти	до	9-го	поверху.

139.	Задачу	добре	було	б	інсценувати	в	класі:
1-й	день	—	Буратіно	прожив	у	готелі	перший	день	і	від-
дав	хазяїну	1	сольдо.
2-й	 день	—	 Буратіно	 прожив	 у	 готелі	 другий	 день,	 від-
дав	 хазяїну	 купюру	 2	 сольдо	 і	 забрав	 решту	—	 купюру	
в	1	сольдо.
3-й	день	—	Буратіно	прожив	у	готелі	третій	день	і	віддав	
хазяїну	купюру	в	1	сольдо.

140.	Розв’язати	цю	задачу	добре	за	допомогою	малюнка:

12
42

1	п.

2	п.

Після	 того	 як	 модель	 побудована,	 задача	 розв’язується	
за	трьома	питаннями:
1)	Скільки	 книг	 було	 б	 на	 обох	 полицях,	 якби	 на	 пер-

шій	 полиці	 було	 стільки	ж	 книг,	 скільки	 на	 другій?		
42	–	12	=	30	(книг).

2)	Скільки	 книг	 стоїть	 на	 другій	 полиці?	 30	 :	 2	 =		
=	15	(книг).

3)	Скільки	 книг	 стоїть	 на	 першій	 полиці?	 15	 +	 12	 =		
=	27	(книг).

Можна	розв’язувати	задачу	й	іншим	шляхом:
1)	Скільки	книг	було	б	на	обох	полицях,	якби	на	другій	

полиці	було	стільки	ж	книг,	як	на	першій?	42	+	12	=		
=	54	(книги).

2)	Скільки	книг	було	на	першій	полиці?	54	:	2	=	27	(книг).
3)	Скільки	 книг	 було	 на	 другій	 полиці?	 27	 –	 12	 =		

=	15	(книг).	або	42	–	27	=	15	(книг).

Відповідь:	на	першій	полиці	стоїть	27	книг,	на	другій	—	
15	книг.
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141.	Міркуємо так: у	 цій	 задачі	 невідомо,	 чому	 дорівнюють	
доданки:	вік	батька	й	вік	сина.	Однак	відома	їхня	сума	—	
40	років.	Невідомо	й	те,	скільки	років	буде	кожному	че-
рез	3	роки.	Але	відомо,	що	кожний	доданок	збільшиться	
на	3,	а	отже,	їхня	сума	збільшиться	на	3	+	3	=	6.
Виходить,	вона	буде	дорівнювати:	40	+	6	=	46.
Корисно	зобразити	розв’язання	на	малюнку:	

40

463

3

Відповідь:	46	років.

142.	Відповідь:	через	4	роки,	коли	мені	буде	14	років,	а	сест-
рі	7.

Міркуємо так:

Я сестра

10 3

11 4

12 5

13 6

14 7

143.	Відповідь:	до	півня	треба	посадити	одне	курча.
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144.	Відповідь:	кіт	зловив	7	мишей,	їжак	—	5	мишей,	а	вуж	—	
6	мишей.
Розв’язання:	якби	і	вуж,	і	їжак	зловили	би	кожний	стіль-
ки	ж	мишей,	 скільки	 зловив	кіт,	 то	 всі	 разом	вони	 зло-
вили	 б	 18	 +	 2	 +	 1	 =	 21	 мишу,	 а	 кожний	 зловив	 би	 по		
21	 :	 3	 =	 7	 мишей.	 Отже,	 кіт	 зловив	 7	 мишей,	 їжак	—		
7	–	2	=	5	мишей,	а	вуж	—	7	–	1	=	6	мишей.

145.	Розв’язання	підкаже	малюнок:

2 2
Карлсон

2
Фрекен	Бок

Малюк

12

1)	Скільки	пампушок	з’їли	б	усі	разом,	якби	Фрекен	Бок	
з’їла	стільки	ж,	скільки	Малюк?	12	–	2	=	10.

2)	На	 скільки	 пампушок	 Карлсон	 з’їв	 більше,	 ніж	 Ма-
люк?	2	+	2	=	4.

3)	Скільки	пампушок	з’їли	б	усі	разом,	якби	кожен	з’їв	
стільки	ж	пампушок,	скільки	Малюк?	10	–	4	=	6.

4)	Скільки	з’їв	Малюк?	6	:	3	=	2.	І	так	далі.

Відповідь:	 Малюк	 з’їв	 2	 пампушки,	 Фрекен	 Бок	 —	 4,	
Карлсон	—	6.

146.	Міркуємо так: оскільки	 добуток	 трицифрового	 числа	
на	одноцифрове	дорівнює	першому	множнику,	то	другий	
множник	дорівнює	одиниці.

Відповідь:	111	·	1	=	111.

147.	Відповідь:	 на	 першому	 поверсі	 —	 Євгенко,	 на	 друго-
му	—	 Іванко,	 на	 третьому	—	Петрик,	 на	 четвертому	—		
Мишко.
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148.	Відповідь:	1	година	20	хвилин	=	60	хвилин	+	20	хвилин	=	
=	80	хвилин.

149.	Міркуємо так: зробимо	короткий	запис	умов:

Я + Я = П + П + П.	Так	само	коротко	запишемо	співвід-
ношення:

П = а + а. Тепер	 перший	 вираз	 запишемо,	 перевів-
ши	 персики	 в	 абрикоси:	 Я + Я = а + а + а + а +  
+ а + а.	 Половина	 першої	 ваги	 —	 Я.	 Половина	 дру-
гої	— а + а + а.	Отже,	маємо	рівність:	Я = а + а + а.

Відповідь:	3	абрикоси.

150.	Розв’язання	ілюструємо	схемою,	в	якій	ліве	коло	позна-
чає	дітей,	що	вивчають	англійську	мову,	а	праве	—	тих,	
що	 вивчають	 французьку	 мову.	 У	 перетині	 кіл	—	 учні,	
що	вивчають	обидві	мови.

А Ф

Схема	заповнюється	в	процесі	розв’язання	задачі.
1)	Скільки	учнів	не	вивчає	французьку	мову	(вивчає	ли-

ше	англійську)?	25	–	15	=	10.	

10

А Ф

2)	Скільки	учнів	не	вивчає	англійську	мову	(вивчає	лише	
французьку)?	25	–	17	=	8.	

10

А Ф

8
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3)	Скільки	учнів	вивчає	лише	одну	мову	(французьку	або	
англійську)?	10	+	8	=	18.

10

А Ф

8

4)	Скільки	учнів	вивчає	обидві	мови?	25	–	18	=	7.	

10

А Ф

87

Відповідь:	7.

151.	Добуток	збільшиться	удвічі.

152.	Розв’язати	задачу	допоможе	малюнок.	

2

К.

М.

Ф.	Б.

12

1)	Скільки	 пиріжків	 з’їли	 б	 усі	 троє,	 якби	Карлсон	 з’їв	
стільки	ж,	скільки	Фрекен	Бок?	12	–	2	=	10.

2)	Скільки	було	б	частин?	2	+	1	+	2	=	5.
3)	Скільки	пиріжків	 у	кожній	частині	 (скільки	 з’їв	Ма-

люк)?	10	:	5	=	2.
4)	Скільки	з’їла	Фрекен	Бок?	2	 ·	2	=	4.
5)	Скільки	з’їв	Карлсон?	4	+	2	=	6.

153.	Міркуємо так: нам	відомо,	що	фальшива	монета	—	більш	
легка.	 Тому	 достатньо	 одного	 зважування	 для	 виявлен-
ня	 фальшивої	 монети.	 Порівняємо	 вагу	 першої	 й	 дру-
гої	монети.	Якщо	терези	в	рівновазі,	то	фальшива	моне-
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та	 третя,	якщо	переважила	перша	монета,	 то	фальшива	
(легша)	 —	 друга.	 Якщо	 переважила	 друга,	 то	 фальши-
ва	—	перша.

154.	Відповідь:	7	гривень.

Розв’язання:	

10	грн

4	грн
Бл.

Бл. Бл. Бл.

З	малюнка	бачимо,	що	вартість	двох	блокнотів	дорівнює	
4	+	10	=	14	грн.	Отже,	один	блокнот	—	14	:	2	=	7	грн.

155.	Розв’язання:	 Поставимо	 годинники	 одночасно.	Коли	 пі-
сок	 у	 трихвилинному	 годиннику	 закінчиться,	 кладемо	
яйце	в	киплячу	воду.	Час,	який	іще	буде	сипатися	пісок	
у	семихвилинному	годиннику,	дорівнює	4	хвилинам.

156.	Відповідь:	 син	—	Кирило	Юрійович,	дід	—	Петро	Кири-
лович.

157.	Розв’язання:	номер	квитка	виглядає	так:	32875*.	Оскіль-
ки	квиток	щасливий,	то	3	+	2	+	8	=	7	+	5	+	*.	Звідси	й	отри-	
муємо	відповідь.

Відповідь:	328	751.

158.	Відповідь:	збільшиться	удвічі.	В	умові	72	—	зайве.

159.	Міркуємо так: сума	 років	 усіх	 дітей	 дорівнює	 29,	 що	
на	 12	 років	 менше	 за	 вік	 батька.	 Кожний	 рік	 вік	 бать-
ка	 буде	 збільшуватись	 на	 одиницю,	 а	 сума	 віку	 трьох	
дітей	 —	 на	 3.	 Отже,	 кожний	 рік	 діти	 будуть	 наздога-
няти	 батька	 на	 2	 роки.	 Через	 6	 років	 сума	 віку	 дітей	
зрівняється	 з	 віком	 батька.	 Отриману	 відповідь	 слід	
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перевірити,	 підрахувавши,	 скільки	 років	 буде	 кожному	
через	6	років.

Відповідь:	через	6	років.

160.	Міркуємо так: оскільки	7	олівців	дорожчі	за	8	зошитів,	
то	 1	 олівець	 дорожчий	 за	 1	 зошит	 (доказ:	 7	 олівців	 до-
рожчі	за	8	зошитів,	отже	7	олівців	дорожчі	за	7	зошитів,	
отже	1	 олівець	дорожчий	за	1	 зошит).	Додаючи	до	 біль-
шої	вартості	(7	олівців)	більшу	(1	олівець),	ми	отримуємо	
більше,	ніж	коли	до	меншої	вартості	(8	зошитів)	додаємо	
меншу	(1	зошит).
Слід	формалізувати	розв’язання:
7	 о	 >	 8	 з;	 7	 о	 >	 7	 з;	 1	 о	 >	 1	 з;	 7	 о	 +	 1	 о	 >	 8	 о	 +	 1	 з;		
8	о	>	9	з.

Відповідь:	8	олівців	дорожчі	за	9	зошитів.	Зазначимо,	що	
з	умови	задачі	не	можна	дізнатись,	що	дорожче:	6	олів-
ців	чи	7	зошитів.

161.	Відповідь:	3	деревини.
Міркуємо так: якщо	розпиляти	одну	деревину,	 то,	 зро-
бивши	10	розпилів,	отримаємо	11	частин.	Якщо	розпиля-
ти	дві	деревини,	то,	зробивши	10	розпилів,	отримаємо	12	
частин.	Отже,	треба	взяти	3	деревини,	тоді,	зробивши	10	
розпилів,	ми	зможемо	отримати	13	частин.

162.	Відповідь:	 5	 горіхів.	 При	 цьому	 у	 першої	 білочки	 кіль-
кість	 горіхів	 зменшиться	 на	 5,	 а	 у	 другої	 збільшиться	
на	5.

163.	Відповідь:	шашок	у	хлопців	залишилось	порівну,	оскіль-
ки	 Роман	 загубив:	 12	 :	 2	 =	 6	 шашок,	 а	 Семен	 загубив:		
3	 ·	2	=	6	шашок.

164.	Відповідь:	на	дев’ятому.

165.	Відповідь:	 добуток	 не	 зміниться.	 Бажано	 виявити	 зайві	
умови	в	цій	задачі:	число	72.
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166.	Розв’язати	допоможе	малюнок.

В.

М.

С.

14

2

Відповідь:	4,	8,	2.

167.	Розв’язання:	наллємо	в	меншу	посудину	з	крана	3	л	води	
й	переллємо	їх	у	більшу	посудину.	Знову	наллємо	в	мен-
шу	посудину	з	крана	3	л	води	й	віділлємо	з	нього	у	вели-
ку	посудину	2	л	(заповнимо	велику	посудину).	У	меншій	
посудині	залишиться	1	л.	Випорожнимо	велику	посуди-
ну	й	наллємо	в	неї	1	л	з	малої.

168.	Відповідь:	12	зайців.

169.	Міркуємо так: між	десятьма	дівчатами	проміжків	9.	Кож-
ний	проміжок	—	2	метри.	Довжина	ряду	—	9	 ·	2	=	18	м.

Відповідь:	18	метрів.

170.	Міркуємо так: оскільки	Андрій	і	Тарасик	забрали	з	двох	
кошиків	разом	 стільки	яблук,	 скільки	 їх	 було	 в	 одному	
кошику	спочатку,	то	залишилось	12	яблук.

171.	Міркуємо так: спочатку	 дізнаємось	 масу	 половини	 мо-
лока:	15	–	8	=	7	кг.	А	потім	легко	вирахувати	масу	бідо-
на:	8	–	7	=	1	кг.

Відповідь:	маса	бідона	1	кг.

172.	Розв’язання:	графічна	модель	для	розв’язання	цієї	задачі	
буде	такою:

Олегові	марки Єгорові	марки

З	 малюнка	 видно,	 що	 різницю	 між	 марками	 хлопців	
і	 марками	 Олега	 складають	 марки	 Єгора,	 а,	 за	 умовою	



110

задачі,	у	них	разом	марок	на	25	більше,	ніж	в	Олега.	От-
же,	у	Єгора	є	25	марок.	Міркуючи	аналогічно,	з’ясовуємо,	
що	в	Олега	—	15	марок.

173.	Розв’язання	 Гаусса:	 сума	 першого	 й	 останнього	 чисел	
дорівнює	1	+	100	=	101.	Так	само	2	+	99	=	101,	3	+	98	=	
=	101	і	т.	д.	Оскільки	чисел	усього	100,	то	пар	чисел	50.	
І	 якщо	 брати	 в	 одну	 пару	 однаково	 віддалені	 від	 країв	
ряду	числа,	 то	 їхня	 сума	 завжди	 буде	 101.	А	101	 ·	 50	=		
=	5050.

Відповідь:	5050.

174.	Розв’язання:	 складемо	 всі	 ці	 маси.	 Вийде:	 500	 +	 800	 +		
+	600	=	1900	грамів.	У	цю	масу	ввійшли	маси	двох	пома-
ранчів	(один	увійшов	у	суму	500,	інший	у	суму	800),	двох	
яблук	і	двох	мандаринів.	Отже,	помаранч,	яблуко	й	ман-
дарин	 разом	 важать	 1900	 :	 2	 =	 950	 (г).	 Віднімаючи	 від	
цієї	суми	вагу	двох	фруктів,	отримуємо	вагу	третього.

Відповідь:	помаранч	важить	350	г,	яблуко	—	450	г,	ман-
дарин	—	150	г.

175.	Міркуємо так: перший	 множник	 або	 111,	 або	 222,	 або	
333,	 або	 444,	 оскільки	 555	 ·	 2	 =	 чотирицифрове	 число.	
З	 названих	 чисел	 годиться	 лише	 444,	 оскільки	 333	 ·	 2	
менше,	ніж	800.

Відповідь:	444	·	2	=	888.

176.	Розв’язанню	допоможе	малюнок:

Т.

Д.

К.

20

Відповідь:	7,	4,	9.

177.	Відповідь:	І	—	12	с.;	ІІ	—	13	с.
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Розв’язання:
1)	8	–	5	+	9	=	12	(сорок)	—	було	на	І	дереві.
2)	8	+	5	=	13	(сорок)	—	було	на	ІІ	дереві.

178.	Розв’язання:	усього	вийде	8	шматків	тканини,	для	цього	
слід	зробити	7	розрізів.	Отже,	останній	шматок	кравець	
відріже	на	сьомий	день.

179.	Розв’язання:	 за	 другий	день	мандрівник	пройшов	 стіль-	
ки	ж,	скільки	за	інший	час,	тобто	за	другий	день	він	прой-
шов	 половину	шляху	—	 20	 км.	Щоб	 дізнатись,	 скільки	
він	пройшов	окремо	в	перший	і	третій	дні,	слід	намалю-
вати	два	відрізки:

20	км

Із	малюнка	видно,	що	20	км,	що	залишились,	складають	
чотири	частини,	отже,	на	кожну	частину	припадає	5	км.	
Тому	на	третій	день	він	пройшов	5	км,	а	за	перший	день	
він	пройшов	15	км.
Задача	може	бути	розв’язана	за	п’ятьма	питаннями:
1)	Скільки	кілометрів	пройдено	за	другий	день?	40	:	2	=		

=	20	(км);
2)	Скільки	 кілометрів	 пройдено	 за	 перший	 і	 третій	 дні	

разом?	40	–	20	=	20	(км).
3)	Скільки	було	частин?	3	+	1	=	4	(ч.).
4)	Скільки	кілометрів	вміщується	в	одній	частині	(скіль-

ки	пройдено	за	третій	день)?	20	:	4	=	5	(км).
5)	Скільки	кілометрів	пройдено	за	перший	день?	5	 ·	3	=	

=	15	(км).

Відповідь:	15	км,	20	км,	5	км.

180.	Задачу	 можна	 розв’язати,	 відповівши	 на	 наступні	 пи-
тання:
1)	Яке	число	вийшло	у	Володі?
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2)	На	яке	число	ділила	Оля?
3)	Скільки	вийшло	в	Олі?
4)	У	скільки	разів	змінилася	частка?
Власне,	 так	 і	 слід	 розв’язувати	 цю	 задачу,	 якщо	 учні	
не	розуміють	загального	розв’язання.	Для	цього	й	наяв-
ні	в	 задачі	числові	дані.	Але	краще	розв’язувати	задачу	
в	загальному	вигляді,	не	користуючись	числовими	дани-
ми.	Це	розв’язання	полягає	у	твердженні:	якщо	дільник	
розділити	на	4,	то	частка	збільшиться	в	4	рази.

Відповідь:	результат	Олі	більший	у	4	рази.

181.	Розв’язання:	перший	спосіб:	кожний	дав	по	4	фотографії,	
тому	всього	знадобилось	4	 ·	5	=	20	фотографій.
Другий	 спосіб:	 кожний	 отримав	 по	 4	 фотографії,	 тому	
всього	знадобилось	4	 ·	5	=	20	фотографій.

Відповідь:	20	фотографій.

182.	Слід	 відгадати	 одне	 число	 з	 14.	 Тому	може	 знадобитись	
до	 4-х	 питань.	 Слід	 навести	 приклади	 «везіння»,	 коли	
знадобиться	всього	3	питання.

Відповідь:	 3	 або	 4.	 Першим	 питанням	 може	 бути	 таке:	
«Ти	народилась	з	15	по	21	січня?»

183.	Міркуємо так: між	першим	і	третім	поверхами	є	2	про-
міжки	 (сходинок).	 Отже,	 щоб	 дізнатись,	 скільки	 схо-
динок	 в	 одному	 проміжку,	 слід:	 18	 :	 2	 =	 9	 (сходинок).	
До	шостого	 поверху	 від	 першого	—	 5	 проміжків.	 Отже,	
Арсен	має	пройти:	5	 ·	9	=	45	сходинок.

Відповідь:	45	сходинок.

184.	Відповідь:	Андрій	старший	за	Миколу	на	5	років.

185.	Відповідь:	8.
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186.	Міркуємо так: оскільки	книжка	нова,	то	номери	сусід-
ніх	сторінок	є	послідовними	числами.	Неважко	здогада-
тися,	що	це	будуть	числа	30	і	31,	добуток	яких	дорівнює	
930.

187.	Міркуємо так: кожний	розлом	збільшує	кількість	шма-
точків	 на	 1.	 Спочатку	ми	мали	1	шматок	—	цілу	шоко-
ладку.	Слід	отримати	12	шматочків.	Отже,	треба	зробити	
11	розломів.

Відповідь:	11	розломів.

188.	Відповідь:	через	15	років.

189.	Відповідь:	Дмитрик	молодший	від	Олега	на	3	роки.

190.	Розв’язання:	30	:	3	=	10	—	стільки	проміжків	між	дере-
вами.	Яблунь	буде	на	одну	більше,	тобто	11.

191.	Відповідь:	збільшити	в	3	рази.

192.	Відповідь:	11	паличок.

193.	Відповідь:	5	дітей.

194.	Відповідь:	20	задач.

195.	Відповідь:	15	лапостискань.

Розв’язання:	 зобразимо	 лісових	 жителів	 крапками,	
а	кожну	крапку	позначимо	першою	буквою	назви	твари-
ни	(мал.	а).	Лапостискання	будемо	зображувати	лініями,	
що	 попарно	 з’єднують	 кожні	 дві	 крапки.	 Спочатку	 зоб-
разимо	усі	лапостискання	однієї	тварини	(приміром	біл-
ки),	тобто	білка	привіталась	із	зайцем,	лисицею,	вовком,	
борсуком	 і	 куницею,	 тому	 з’єднаємо	 усі	 крапки	 з	 крап-
кою,	що	зображує	білку	(мал.	б).	Потім	переходимо	до	ін-
шої	 тварини.	Лінії,	що	 проведені,	 допомагають	 побачи-
ти,	з	ким	вона	уже	привіталася,	а	з	ким	—	ні.	Так	діємо	
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доти,	доки	всі	не	привітаються	одне	з	одним	(мал.	в).	Піс-
ля	 цього	 підраховуємо	 кількість	 ліній,	 тобто	 лапостис-
кань.

Б

Бор

К

В

Л

З

Б

Бор

К

В

Л

З

Б

Бор

К

В

Л

З

	 Мал.	а	 Мал.	б	 Мал.	в

196.	Міркуємо так: оскільки	відгадується	один	день	із	семи,	
то	може	 знадобитись	 від	 двох	 до	 трьох	питань.	Слід	 по-
казати,	 в	 яких	 випадках	 достатньо	 двох	питань,	 а	 коли	
потрібні	усі	три.

Відповідь:	2	або	3	питання.	Першим	питанням	може	бу-
ти:	«Ти	задумала	день	з	понеділка	по	четвер	включно?»

197.	Це	 складна	 старовинна	 задача.	 Щоб	 розібратись	 у	 її	
розв’язанні,	вчитель	мусить	розв’язати	її	спочатку	для	се-
бе.	Позначимо	кількість	галок	буквою	Г,	а	кількість	па-
лок	буквою	П.	Тоді	Г	–	П	=	1.	(П	–	1)	·	2	=	Г.	З	першого	рів-
няння	виходить,	що	Г	=	П	+	1,	а	з	другого	Г	=	(П	–	1)	·	2.		
Отже,	П	 +	 1	 =	 2П	 –	 2,	П	 =	 3.	 Звідси	 Г	 =	 4.	Насправді,	
якщо	4	галки	побачили	3	палки,	то	все	відбулось	так,	як	
сказано	в	задачі.
Для	 того	щоб	 із	 цією	 задачею	 розібрались	 учні,	 малює-
мо:	 палки	 у	 вигляді	 відрізків,	 галок	—	 у	 вигляді	 точок	
на	них.	Намалюємо	 одну	палку.	Виконаємо	першу	умо-
ву:	посадимо	на	неї	 галку	й	 одна	 галка	має	 залишитись	
без	палки.	Малюємо	точку	окремо:
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Вийшло	дві	галки	й	одна	палка.	Перевіряємо	другу	умо-
ву:	якщо	посадити	на	 одну	палку	двох	 галок,	 усі	палки	
будуть	 зайняті,	 тобто	 умови	 не	 виконані.	 Отже,	 палок	
більше	ніж	одна.	Малюємо	дві	палки.	Тоді	галок	має	бу-
ти	три.	Якби	вони	сідали	на	ці	дві	палки	по	дві,	то	не	за-
лишилося	 б	 вільної	 палки	 (одна	 палка	 була	 б,	 дійсно,	
тільки	з	однією	галкою):

І	нарешті,	якщо	намалювати	три	палки	й	чотири	галки,	
то	все	вийде.

Відповідь:	4	галки,	3	палки.

198.	Відповідь:	Володимир	Дмитрович.

199.	Розв’язання:	число	10	можна	зобразити	сумою	різних	чо-
тирьох	доданків	єдиним	способом:	10	=	1	+	2	+	3	+	4.	От-
же,	Ганна	зловила	4	рибки,	а	Віра	—	одну.	Виходить,	що	
дівчата	 зловили	 5	 рибинок,	 тоді	 хлопці	 зловили	 також	
5	рибинок,	тобто	хлопці	й	дівчата	зловили	рибок	порівну.

200.	Відповідь:	5.

201.	Відповідь:	5	років.

202.	Побудуємо	 заперечення	 до	 кожного	 напису,	 тоді	 вийде,	
що	якщо	їхати	ліворуч,	то	Олену	Премудру	не	врятуєш;	
якщо	їхати	праворуч,	то	живим	не	залишишся.	Вибирає-
мо	третю	дорогу	—	вперед.

203.	Відповідь:	у	родині	3	дітей:	2	дівчинки	й	1	хлопчик.
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204.	Відповідь:	старша	Маринка.	На	2	роки.

205.	Розв’язання:	сума	років	Сергійка	й	Віктора	менша	за	су-
му	років	Сергійка	й	Андрія,	отже,	Віктор	молодший	від	
Андрія.	Виходить,	що	Андрій	 старший,	Сергійко	 серед-
ній,	а	Віктор	молодший.

206.	Відповідь:	молодший	Олесь.	На	6	років.

207.	Відповідь:	9	камінців.

Міркуємо так:
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8	 ·	10	=	80	см

208.	Відповідь:	 кожний	 шахіст	 зіграв	 по	 4	 партії,	 що	 добре	
видно	на	малюнку:

Усього	було	зіграно	10	партій.

209.	Розв’язання:	побудуємо	заперечення	до	кожного	вислов-
лювання	на	скриньках.	Тоді,	якби	усі	написи	були	вірни-
ми,	на	скриньках	були	б	інші	написи.	На	червоній	скринь-
ці:	«Тут	не	лежить	золотий	ключик».	На	синій:	«Зелена	
скринька	не	порожня».	На	зеленій:	«Тут	не	сидить	гадю-
ка».	Оскільки	зелена	скринька	не	порожня	і	в	ній	немає	
гадюки,	то	в	ній	лежить	золотий	ключик.

210.	Розв’язання:	це	задача-жарт.	Мова	йде	про	дідуся,	бать-
ка	й	сина.	Вік	дідуся	позначимо	буквою	Д,	вік	батька	по-	
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значимо	буквою	Б,	вік	сина	позначимо	буквою	С.	Складе-
мо	всі	три	числа:	80	+	40	+	60	=	180.	У	цю	суму	ввійшли	
два	Д,	два	С	і	два	Б.	Отже,	Д	+	Б	+	С	=	180	:	2	=	90.	І	ос-
кільки	Д	+	Б	=	80,	то	С	=	10,	Б	=	30,	Д	=	50.

Відповідь:	дідусеві	50	років,	батькові	30	років,	синові	10	
років.

211.	Розв’язання:	 запишемо	 умову	 задачі	 наступним	 чином:	
Т	+	І	=	5;	І	+	О	=	7.	Оскільки	5	<	7,	то	Т	+	І	<	І	+	О,	ви-
ходить,	що	Т	<	О,	тобто	Тетянка	молодша	за	Оленку,	от-
же,	Оленка	найстарша.

Відповідь:	найстарша	—	Оленка.

212.	Розв’язання:	 оскільки	 потрібні	 двері	 лівіші	 від	 дверей	
Шевченків,	 то	 вони	 не	 найправіші,	 а	 за	 умовою	 задачі	
вони	не	найлівіші.	Отже,	потрібні	двері	розташовані	по-
середині.

213.	Міркуємо так: ділене	дорівнює	добутку	дільника	й	част-
ки	(якщо	а	:	в = с,	то	а = в	:	с).	Виходить,	ділене	та	добу-
ток	дільника	й	частки	—	рівні	числа,	добуток	яких	дорів-
нює	16.	Отже,	кожне	з	цих	чисел	дорівнює	4.

214.	Відповідь:	11	йоржів,	1	пічкур,	2	окуні.
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215.	Міркуємо так: на	 перше	 місце	 можна	 поставити	 будь-
яку	 з	 трьох	 цих	 цифр.	 На	 друге	—	 теж	 будь-яку	 з	 цих	
трьох	 цифр.	 Отже,	 перші	 два	 місця	 можуть	 бути	 зай-
няті	 дев’ятьма	 способами:	 11_,	 12_,	 13_,	 21_,	 22_,	 23_,	
31_,	32_,	33_	.	У	будь-якому	з	цих	випадків	третє	місце	
можна	 зайняти	 будь-якою	 з	 тих	 самих	 трьох	 цифр.	 От-
же,	все	число	можна	записати	27	різними	способами,	від	
111	до	333.
Коротко	 це	 розв’язання	 можна	 висловити	 так:	 першою	
може	 бути	 будь-яка	 з	 трьох	 цифр,	 другою	 —	 будь-яка	
з	 трьох	 цифр,	 третьою	—	 будь-яка	 з	 трьох	 цифр.	 Отже,	
всього	таких	чисел	3	 ·	3	 ·	3	=	27.

Відповідь:	27	чисел.

216.	Міркуємо так: Наталка	зібрала	рівно	половину	всіх	гри-
бів,	тому	 їй	слід	дати	половину	всіх	цукерок	—	дев’ять.	
З	 інших	 дев’яти	 цукерок	 Катруся	 має	 отримати	 вдвічі	
більше	від	Оксанки,	оскільки	вона	зібрала	вдвічі	більше	
грибів.	Отже,	Оксанка	має	отримати	3	цукерки,	а	Катру-
ся	—	шість.

Відповідь:	Наталка	—	9,	Катруся	—	6,	Оксанка	—	3.

217.	Розв’язання:	 (999	–	99)	 :	100	=	9,	отже,	треба	розділити	
на	100.

218.	Розв’язання:	 за	 другий	 день	 велосипедисти	 проїхали	
на	2	км	менше,	ніж	за	перший,	за	третій	день	—	на	4	км	
менше,	 ніж	 за	 перший,	 і	 за	 четвертий	 день	—	 на	 6	 км	
менше,	ніж	за	перший.	Якби	кожного	дня	велосипедис-
ти	проїжджали	стільки	ж	кілометрів,	скільки	за	перший	
день,	то	за	чотири	дні	вони	проїхали	б	88	+	2	+	4	+	6	=	100	
км.	Отже,	за	перший	день	вони	проїхали	100	:	4	=	25	км.

219.	Відповідь:	наприкінці	п’ятого	дня.
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220.	Розв’язання:
1)	Скільки	днів	минуло	 з	 1	 лютого	 1999	р.	 до	 1	 березня	

1999	р.?	(Оскільки	1999	р.	був	невисокосним,	то	в	лю-
тому	було	28	днів.)

2)	Яким	днем	є	день	«понеділок	+	28	днів»?	(Оскільки	28	
днів	—	це	рівно	4	тижні,	то	«понеділок	+	28	днів»	—	
знову	понеділок.)

Відповідь:	понеділок.

221.	Відповідь:	єдиним	числом,	що	задовольняє	умову	задачі,	
є	число	139.

222.	Міркуємо так: на	 перше	місце	можна	 поставити	 будь-
яку	 з	 даних	 цифр.	 На	 друге	 —	 теж	 будь-яку	 з	 цих	
трьох	 цифр.	 Отже,	 перші	 два	 місця	 можуть	 бути	 зай-
няті	дев’ятьма	способами:	55_,	56	_,	57_,	65_,	66_,	67_,	
75_,	 76_,	 77_	 .	У	 будь-якому	 з	цих	 випадків	 третє	міс-
це	 можна	 зайняти	 будь-якою	 з	 тих	 самих	 трьох	 цифр.	
Отже,	все	число	можна	записати	27	різними	способами,	
від	555	до	777.
Коротко	 це	 розв’язання	 можна	 висловити	 так:	 першою	
може	 бути	 будь-яка	 з	 трьох	 цифр,	 другою	 —	 будь-яка	
з	 трьох	 цифр,	 третьою	—	 будь-яка	 з	 трьох	 цифр.	 Отже,	
всього	таких	чисел	3	 ·	3	 ·	3	=	27.

223.	Міркуємо так: з	умови	задачі	видно,	що	на	останні	3	на-
клейки	Оксанка	витратить	20	копійок,	які	залишились,	
і	ще	10	копійок	не	вистачить.	Тобто	3	наклейки	кошту-
ють	30	копійок.	Отже,	одна	наклейка	коштує	30	:	3	=	10	
копійок,	а	Оксанка	має	40	копійок.

224.	Розв’язання:	один	з	12	місяців	можна	визначити	за	4	пи-
тання.	Питання	можуть	бути	такими:
1)	Чи	ви	народились	у	першому	півріччі?
2)	Чи	ви	народились	у	першому	кварталі	півріччя?
3)	Чи	народились	ви	в	першому	місяці	кварталу?
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4)	(Ставиться,	якщо	на	третє	питання	отримана	відповідь	
«ні».)	Чи	ви	народилися	у	другому	місяці	кварталу?

Число	в	даному	місяці	визначається	за	5	питань	(оскіль-
ки	у	місяці	більше	за	16	днів	і	не	більше	32).	Ці	питання	
можуть	бути	такими:
1)	Чи	народилися	ви	з	1	по	16	число?
2)	Чи	народилися	ви	в	перші	8	із	тих	16	днів,	які	визна-

чені	попереднім	питанням?
3)	Чи	народилися	ви	в	перші	4	з	тих	8	днів,	які	визначені	

першим	питанням?
4)	Чи	 народились	 ви	 в	 перші	 2	 з	 тих	 днів,	 які	 були	 ви-	

значені	першим	питанням?
5)	Чи	 народились	 ви	 в	 перший	 з	 тих	 двох	 днів,	 які	 ви-	

значені	попереднім	питанням?

Відповідь:	9	питань.

225.	Розв’язання:	 якщо	перша	цифра	1,	 то	 друга	—	2,	 а	 тре-
тя	—	4.	Тоді	це	число	124.	Якщо	перша	цифра	2,	то	друга	
4,	а	третя	8.	Тоді	усе	число	248.	Трійка	першою	цифрою	
бути	 не	 може,	 оскільки	 в	 такому	 випадку	 третя	 цифра	
має	бути	двоцифровим	числом,	чого	бути	не	може.

226.	Розв’язання:	 розв’язання	 виходить	 у	 результаті	 обгово-
рення	 способів	 отримання	 360	 з	 720	 й	 далі.	 360	 можна	
отримати	 з	 720	 відніманням	 або	 діленням.	 Віднімання	
числа	 360	 не	 призводить	 до	 отримання	 третього	 числа.	
Ділення	на	2	—	призводить.	Наступне	число	отримуєть-
ся	 діленням	числа	 360	 на	 3,	 тобто	 360	 :	 3	=	 120.	Число	
30	отримується	діленням	числа	120	на	4.

Відповідь:	кожне	число,	починаючи	з	другого,	дорівнює	
попередньому	числу,	поділеному	на	2,	потім	на	3,	потім	
на	4.	Два	наступних	числа	—	6	і	1.

227.	Відповідь:	дітям	зараз	по	10	років.
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228.	Розв’язання:	переконатись	у	тому,	що	число	збільшиться	
в	11	разів,	можна,	розглянувши	одноцифрові	числа.	Уза-
гальнивши	отримані	результати,	робимо	висновок,	що	ця	
відповідь	 буде	 вірною	 для	 будь-якого	 числа.	 Обґрунтує-
мо	це	розв’язання.	Нехай	а	—	одноцифрове	число.	Якщо	
приписати	таку	саму	цифру,	то	вийде	10а	+	а	=	11а.	Чис-
ло	збільшилось	в	11	разів.

229.	Розв’язання	видно	з	малюнка:	

І

Є

Між	Іллєю	та	5-м	зліва	(назвемо	його	Євгеном)	—	4	лю-
дини.	Між	Іллєю	й	6-м	справа	(а	це	той	самий	Євген)	—	
5	 людей.	 Отже,	 в	 колі	 стоять	 Ілля,	 Євген	 і	ще	 4	 +	 5	 =		
=	9	людей.

Відповідь:	11.

230.	Відповідь:	12	пампушок.

Розв’язання:	 якщо	 Малюк	 з’їв	 у	 5	 разів	 менше	 пампу-
шок,	 ніж	 Фрекен	 Бок	 і	 Карлсон	 разом,	 то	 він	 з’їв	 1/6	
всіх	пампушок.	Тоді	Фрекен	Бок	і	Карлсон	з’їли	5/6	усіх	
пампушок.	Оскільки	Карлсон	з’їв	половину	всіх	пампу-
шок	 (1/2	=	3/6),	 то	Фрекен	Бок	 з’їла	5/6	–	3/6	=	2/6	=		
=	1/3	всіх	пампушок.	Тобто	1/3	усіх	пампушок	дорівнює	
8	пампушкам.	Отже,	на	тарелі	було	8	·	3	=	24	пампушки.	
Тоді	Карлсон	з’їв	24	:	2	=	12	пампушок.

231.	Відповідь:	111	–	11.
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232.	Розв’язання:
1)	Скільки	було	б	коліс,	якби	всі	автомобілі	були	легко-

вими?

4	·	750	=	3000.

2)	Скільки	коліс	маємо	саме	тому,	що	серед	автомобілів	
є	вантажні?

3024	–	3000	=	24.

3)	На	скільки	коліс	більше	у	вантажного	автомобіля,	ніж	
у	легкового?

6	–	4	=	2.

4)	Скільки	автомобілів	—	вантажні?

24	:	2	=	12.

5)	Скільки	автомобілів	—	легкові?

750	–	12	=	738.

233.	Відповідь:	кількість	води	зменшилась	на	3	л.

Розв’язання:	1)	27	+	27	:	3	–	(27	+	27	:	3)	:	3	=	24	(л);
2)	27	–	24	=	3	(л).

234.	Відповідь:	99	:	9	=	11	(разів).

235.	Розв’язання:	відрізок	у	15	мм	удвічі	менший,	ніж	відрі-
зок	у	3	см.	Тому	у	вівторок	туристи	пройшли	менше,	ніж	
у	понеділок,	причому	вдвічі.

236.	Відповідь:	Борсук	живе	в	будиночку	№	1,	Заєць	—	у	бу-
диночку	№	2,	Лисиця	—	в	будиночку	№	3,	Вовк	—	у	бу-
диночку	№	4,	Їжак	—	у	будиночку	№	5.

Розв’язання:	у	задачі	маємо	такі	умови:
1)	номер	будиночка	у	Лисиці	більший,	ніж	у	Борсука;
2)	номер	будиночка	у	Лисиці	менший,	ніж	у	Вовка;
3)	Лисиця	живе	навпроти	Вовка;
4)	Борсук	і	Їжак	живуть	на	одному	боці	вулиці.
За	умовою	3	Лисиця	живе	не	в	будиночку	№	5.	За	умовою	1	
вона	живе	не	в	будиночку	№	1.	За	умовами	2	і	3	Лисиця	
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живе	не	в	будиночку	№	2	і	не	в	будиночку	№	4.	Отже,	Ли-
сиця	живе	в	будиночку	№	3.	Тоді	Вовк	живе	в	будиноч-
ку	№	4.	 За	 умовою	4	Борсук	 і	 Їжак	можуть	жити	лише	
на	непарному	боці	вулиці,	оскільки	будиночок	№	4	вже	
зайнятий.	Щоб	виконувалась	умова	1,	Борсук	має	жити	
в	будиночку	№	1.	Тоді	Їжак	живе	в	будиночку	№	5,	а	За-
єць	—	у	будиночку	№	2.

237.	Розв’язання:	 якщо	 після	 закреслювання	 останньої	 циф-
ри	вийшло	число	1,	то	число,	у	15	разів	більше	за	нього,	
дорівнює	15;	число	десятків	двоцифрового	числа	співпа-
дає	з	одноцифровим	числом,	яке	вийшло.	Якби	після	за-
креслювання	вийшло	число	2,	то	число,	в	15	разів	більше	
за	нього,	дорівнює	30,	отже,	ця	пара	чисел	не	підходить.	
Так	 само	 вийде	 й	 у	 випадках,	 коли	 після	 закреслюван-
ня	залишиться	будь-яка	інша	цифра,	крім	1.	Можна	бу-
ло	міркувати	й	інакше.	Випишемо	всі	двоцифрові	числа,	
які	діляться	на	15:	15,	30,	45,	60,	75,	90.	Розділимо	кож-
не	з	них	на	15	і	подивимось,	у	якому	випадку	частка	бу-
де	 дорівнювати	 кількості	 десятків.	 Зрештою	 переконає-
мось,	що	єдиним	таким	числом	є	число	15.

238.	За	умовою,	скриня	з	камінням	стоїть	лівіше	за	червону,	
а	скриня	з	книгами	—	правіше	за	червону.	Отже,	червона	
скриня	 стоїть	 посередині,	 і	 в	 ній	 лежать	 золоті	монети.

монети

Червона

Оскільки	 зелена	 і	 синя	 скриньки	 —	 крайні	 й	 зелена	
стоїть	 лівіше	 за	 синю,	 то	 зелена	—	 крайня	 зліва,	 а	 си-
ня	—	крайня	справа.

монети

ЧервонаЗелена Синя
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Згадавши,	що	скриня	з	камінням	стоїть	лівіше,	а	скриня	
з	 книгами	 правіше,	 ніж	 червона	 скриня,	 доходимо	 вис-
новку,	що	каміння	лежить	у	зеленій,	а	книги	—	в	синій	
скрині.

монетикаміння книги

ЧервонаЗелена Синя

239.	Відповідь:	спочатку	було	18	яблук.	Костик	узяв	6	яблук,	
Степанко	—	4	яблука.

Розв’язання:	 починаємо	 розв’язувати	 з	 кінця.	 Юркові	
залишилось	 8	 яблук	 і	 це	 2/3	 від	 того,	що	 було	 до	 того,	
як	 1/3	 забрав	 Степанко.	 Отже,	 1/3	 =	 8	 :	 2	 =	 4	 яблука.	
Степанко	забрав	4	яблука,	а	до	цього	на	тарелі	було	8	+		
+	 4	 =	 12	 яблук.	 Але	 ці	 12	 яблук	—	 2/3	 тих	 яблук,	що	
були	на	тарелі	спочатку.	1/3	узяв	Костик,	тобто	він	узяв	
12	:	2	=	6	яблук.	Отже,	спочатку	на	тарелі	було	12	+	6	=		
=	18	яблук.

240.	Відповідь:	 сума	 всіх	 чисел	 більше,	 оскільки	 добуток	
дорівнює	0.

241.	Розв’язання:	 намалюємо	 два	 кола.	 Ліве	 нехай	 позначає	
рудих	кошенят,	а	праве	—	пухнастих	кошенят.	Можливі	
різні	 варіанти	 малюнка.	 На	 першому	 наявні	 кошенята,	
руді	 й	 пухнасті	 одночасно.	 На	 другому	 таких	 кошенят	
немає.

8

Руді

7х

Пухнасті

8

Руді

7

Пухнасті

Якби	 правильним	 був	 перший	 малюнок,	 то	 тоді	 рудих	
непухнастих	кошенят	було	б	менше	за	вісім	на	 стільки,	
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скільки	кошенят	є	у	спільній	частині	кіл	(на	нашому	ма-
люнку	таких	кошенят	х),	пухнастих	нерудих	було	б	мен-
ше	за	сім	на	те	саме	число	(у	нас	на	х).	Отже,	усього	ко-
шенят	 було	 б	менше,	 ніж	 15.	А	 на	 другому	малюнку	 їх	
саме	15.	Отже,	правильний	—	другий	малюнок.

Відповідь:	ні.

242.	Відповідь:	Шарик	 зловив	 10	 рибин;	 Матроскін	—	 5	 ри-
бин;	дядя	Федір	—	15	рибин.

243.	Відповідь:	 двома:	 один	нуль	 від	множення	на	 10,	 а	 дру-
гий	—	від	множення	2	і	5.

244.	Відповідь:	у	цій	задачі	треба	з’ясувати:
1)	Скільки	днів	минуло	 з	 1	 лютого	 1996	 р.	 до	 1	 березня	

1996	р.?	 (Оскільки	1996	рік	був	високосним,	то	в	лю-
тому	було	29	днів.)

2)	Яким	 днем	 є	 день	 «четвер	 +	 29	 днів»?	 (Оскільки	 28	
днів	—	це	рівно	4	тижні,	то	«четвер	+	28	днів»	—	зно-
ву	четвер,	а	«четвер	+	29	днів»	—	п’ятниця.)

245.	Розв’язання:	якщо	взяти	ширину	прямокутника	за	1	час-
тину,	тоді	довжина	складатиме	4	частини,	а	периметр	10	
частин.
20	:	10	=	2	(см)	—	ширина	прямокутника;
2	·	4	=	8	(см)	—	довжина.

246.	Відповідь:	число	0.

247.	Розв’язання:	 складемо	 таблицю	 й	 будемо	 її	 заповню-	
вати.

Було  
споча- 

тку

залишилось  
після  

старшого

залишилось  
після  

середнього

залишилось  
після  

молодшого

24
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Молодший	брат	з’їв	одну	третину	всіх	вареників,	що	бу-
ли	перед	ним,	після	чого	залишилось	24	вареники.	Отже,	
він	з’їв	12	вареників,	а	перед	ним	було	36	вареників:

Було  
споча- 

тку

залишилось  
після  

старшого

залишилось  
після  

середнього

залишилось  
після молод-

шого

36 24

Середній	брат	з’їв	одну	третину	всіх	вареників,	що	були	
перед	 ним,	 після	 чого	 залишилось	 36	 вареників.	 Отже,	
він	з’їв	18	вареників,	і	перед	ним	було	54	вареники:

Було  
споча- 

тку

залишилось  
після  

старшого

залишилось  
після  

середнього

залишилось  
після  

молодшого

54 36 24

Старший	брат	з’їв	одну	третину	всіх	вареників,	що	були	
перед	 ним,	 після	 чого	 54	 вареники	 залишилось.	 Отже,	
він	з’їв	27	вареників,	і	перед	ним	був	81	вареник:

Було  
споча- 

тку

залишилось  
після  

старшого

залишилось  
після  

середнього

залишилось  
після  

молодшого

81 54 36 24

Отже,	усього	був	81	вареник,	а	кожному	мало	дістатись	
по	 81	 :	 3	=	 27	 вареників.	 Старший	 брат	 уже	 з’їв	 усі	 ва-
реники,	що	йому	мали	дістатись.	Середній	з’їв	18	і	ще	9	
йому	належить	з’їсти,	а	ті	15	вареників,	що	залишилось,	
має	з’їсти	молодший	брат.

Відповідь:	 старшому	 —	 0,	 середньому	 —	 9,	 молодшо-	
му	—	15.

248.	Відповідь:	7	сорок.
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249.	Відповідь:	1	+	2	+	3	=	1	 ·	2	 ·	3.

250.	Розв’язання:
1)	Відсипати	з	ящика	в	пакет	600	г	чаю.
2)	Пересипати	його	з	пакета	до	мішка.
3)	У	 ящику	 залишилось	 500	 г	 чаю,	 його	 пересипати	

з	ящика	в	пакет.
4)	Накрити	чай	у	пакеті	серветкою	й	зверху	неї	насипати	

(до	країв)	100	г	чаю	з	мішка.
5)	Пересипати	100	г	чаю	із	серветки	до	ящика.
6)	Інші	500	г	чаю	із	пакета	пересипати	до	мішка.
Усі	ці	дії	представлені	в	наступній	схемі:

Ящик 600-грамовий пакет мішок

1100 г 0 0

1) 500	г 600	г 0

2) 500	г 0 600	г

3) 0 500	г 600	г

4) 0 500	г	+	100	г 500	г

5) 100	г 500	г 500	г

6) 100	г 0 1000	г

251.	Відповідь:	36	метрів.

Міркуємо так: 10	м	і	14	м	складають	2/3	усієї	відстані.	
Знайдемо	1/3:	24	 :	2	=	12	м.	Отже,	вся	відстань	12	 ·	3	=		
=	36	м.

252.	Розв’язання:	 замінимо	 віднімання	 додаванням:	 **	 ·	 *	 =		
=	*	+	1.
Добуток	**	 ·	 *	містить	не	менше,	ніж	дві	цифри,	 а	 сума		
*	+	1	дорівнює	двоцифровому	числу	виключно	в	тому	ви-
падку,	коли	перший	доданок	дорівнює	9.	Отже,	 **	 ·	 *	=		
=	 10,	що	можливо	 тільки	якщо	 **	=	 10,	 а	 *	=	 1.	У	 під-
сумку	отримуємо:	10	·	1	–	9	=	1.
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253.	Перед	 тим	 як	 розв’язувати	 цю	 задачу,	 треба	 добре	 зро-
зуміти	 її	 незвичайні	 умови.	Для	 цього	 корисно	 розібра-
тись,	що	вийде,	якщо	ліфт	зупинити,	приміром,	на	чет-
вертому	 поверсі.	 Тоді	 без	 незадоволення	 залишиться	
мешканець	4-го	поверху.	Мешканець	5-го	поверху	отри-	
має	 подвійне	 незадоволення,	 оскільки	 йому	 доведеть-
ся	піднятися	на	один	поверх	 (з	4-го	на	5-й).	Мешканець	
3-го	 поверху	 отримує	 одне	 незадоволення,	 мешканець		
2-го	поверху	—	два	незадоволення.	Зрештою,	ще	краще,	
якщо	мешканець	2-го	поверху	підніметься	пішки	 з	 1-го	
поверху	на	2-й:	незадоволень	стільки	ж,	а	ліфт	не	так	за-
вантажено.	Отже,	якщо	ліфт	зупиниться	на	4-му	поверсі,	
вийде	 2	 +	 1	 +	 2	 =	 5	 незадоволень.	Щоб	 з’ясувати,	 яке	
розв’язання	найекономніше,	складемо	таблицю.

ліфт зупиниться 
на поверсі №

отримає незадоволень 
мешканець поверху № сума  

незадоволень
2 3 4 5

2 0 2 4 6 12

3 1 0 2 4 7

4 2 1 0 2 5

5 3 2 1 0 6

Відповідь:	на	четвертому	поверсі.

254.	Міркуємо так: нехай	 перед	 Олексієм	фінішувало Х ат-
летів.	 Тоді	 після	 нього	 фінішувало	 4	 · Х спортсменів.	
За	умовами Х +	4Х	+	1	=	31,
5Х	=	30, Х =	6.
Отже,	Олексій	посів	сьоме	місце.

255.	Міркуємо так: сума	перших	трьох	цифр	дорівнює	1	+	9	+		
+	 8	 =	 18,	 ці	 цифри	 довго	 не	 змінювались	 і	 довго	 не	 бу-
дуть	змінюватись.	Змінювались	і	змінюватимуться	остан-
ні	цифри,	але	їхня	сума	має	дорівнювати	теж	18.	Перша	
з	 цих	 трьох	 цифр	 6	 довго	 не	 змінювалась	 і	 не	 змінюва-
тиметься.	Отже,	потрібно,	щоб	сума	двох	останніх	цифр	
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дорівнювала	12.	Перед	числом	75	таке	найближче	число	
66,	а	після	75	—	84.

Відповідь:	198	666	і	198	684.

256.	Міркуємо так: в	1	км	міститься	1000	м,	а	в	1	м	міститься	
100	см,	отже,	в	1	км	міститься	100	000	см.	Якщо	масштаб	
карти	1	:	400	000,	отже,	1	см	карти	відповідає	400	000	см,	
тобто	4	км.

Відповідь:	4	км.

257.	Міркуємо так: у	понеділок	вони	зустрілись	о	12	годині.	
У	вівторок	Баба	Яга	летіла	зі	швидкістю	20	км/год.	У	се-
реду	швидкість	Дракона	 була	 10	 км/год,	 а	 Баби	Яги	—	
20	км/год.	У	четвер	Дракон	летів	зі	швидкістю	35	км/год,	
а	Баба	Яга	—	5	км/год.

258.	Міркуємо так: тут	 пропущено	 число,	 на	 яке	 ділить-
ся	 число	 51,	 тобто	 пропущено	 або	 1,	 або	 3,	 або	 17,	 або	
51.	 Але	 якщо	 пропущено	 17	 чи	 51,	 то	 вийдуть	 вира-
зи,	 що	 не	 мають	 сенсу:	 51	 :	 17	–	12	 або	 51	 :	 51	–	12.

Відповідь:	1	або	3.

259.	Розв’язання:	
1)	Розважуємо	9	кг	по	4	кг	500	г;	
2)	Розважуємо	4	кг	500	г	по	2	кг	250	г;	
3)	Прибираємо	250	г	із	2	кг	250	г.

260.	Відповідь:	14	грибочків.

Міркуємо так: нехай Х грибочків	 отримав	 наймен-
ший	 гном,	 тоді	 (Х	 +	 1)	 отримав	 трохи	 вищий	 гном	
і	т.	д.	Розв’яжемо	рівняння:
Х	+	(Х	+	1)	+	(Х	+	2)	+	(Х	+	3)	+	(Х	+	4)	+	(Х	+	5)	+	(Х	+		
+	6)	=	77
7Х	+	21	=	77
7Х	=	56
Х	=	8
Отже,	найвищий	гном	отримав:	8	+	6	=	14	(грибочків.)
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261.	Розв’язання:	 оскільки	 гирь	 у	 нас	 немає,	 то	 ми	 можемо	
розважувати	борошно	на	дві	однакові	частини.
	 	 16
	 8	 	 8
	 	 4	 	 4
	 	 	 2	 2
8	+	4	=	12	кг
12	+	2	=	14	кг.

262.	Позначимо	 вартість	 української	 марки	 буквою	 У,	 ні-
мецької	—	буквою	Н,	французької	—	буквою	Ф,	англій-
ської	—	буквою	А.	Тоді
Н	+	Ф	+	А	=	40,
У	+	Ф	+	А	=	45,
У	+	Н	+	А	=	44,
У	+	Н	+	Ф	=	27.
Склавши	всі	ці	рівності,	отримаємо	3У	+	3Н	+	3Ф	+	3А	=	156,
У	+	Н	+	Ф	+	А	=	52.	 (У	+	Н	+	Ф	+	А)	–	 (Н	+	Ф	+	А)	=		
=	У.	52	–	40	=	12.	У	=	12.

263.	Розв’язання:
1)	3	яблука:	2	половинки	=	6	половинок;
2)	2	яблука:	2	 третини	=	6	 третин.	Отже,	кожний	хлоп-

чик	отримає	по	одній	половині	й	одній	третині	яблука.

264.	Відповідь:	2	учні.

Міркуємо так: оскільки	 27	 –	 14	=	 13,	 то	 13	 учнів	 зай-
маються	або	в	секції	карате,	або	в	секції	бальних	танців.	
Тому	 2	 учні	 (15	 –	 13	=	 2)	 займаються	 одночасно	 у	 двох	
секціях.

265.	Міркуємо так: оскільки	 сіль	 розчинена	 в	 супі,	 то	мож-
на	вважати,	що	у	рівних	кількостях	супу	містяться	рів-
ні	кількості	солі.	Щоб	розв’язати	задачу,	слід	з’ясувати,	
яку	частину	супу	складає	одна	тарілка.	Можна	вважати,	
що	2	л	супу	мають	масу	2	кг,	а	тому	у	першій	дії	слід	роз-
ділити	2	кг	на	400	г.



1�1

2	кг	:	400	г	=	2000	г	:	400	г	=	5.
Тому	одна	тарілка	складає	одну	п’яту	частину	каструлі.	
Отже,	і	солі	в	тарілці	п’ята	частина,	тобто	15	г	:	5	=	3	г.

Відповідь:	3	г.

266.	Відповідь:	10	яблук.

267.	Відповідь:	90	дм	(або	9	м).

268.	Розв’язання:

(1	+	2	+	3	+	4	+	5	+	6	+	7	+	8	+	9	+	10	+	11	+	12)	+	11.

Відповідь:	89.

269.	Відповідь:	 8	розрізів,	 але	можна	було	зробити	й	4	розрі-
зи,	якщо	розрізати	по	діаметру.

270.	Розв’язання:	в	умові	1)	бачимо,	що	дві	середні	цифри	шу-
каного	 числа	 є	 94,	 а,	 згідно	 з	 умовою	 2),	 перша	 цифра	
тоді	 дорівнює	 8,	 а	 остання	 2.	 Тобто	 вік	 старого	Хоттаба	
становить	8942	роки.

271.	Відповідь:	Іванко	витратив	усі	18	гривень:	3	грн	—	на	сік,	
6	грн	—	на	макарони	й	9	грн	—	на	котлету.

272.	Міркуємо так: друге	число	виходить	з	першого	множен-
ням	на	10,	третє	з	другого	—	множенням	на	2,	далі	зно-
ву	множенням	на	10	і	т.	д.	Можна	й	далі	діяти	так	само,	
чергуючи	множення	на	10	і	на	2.

Відповідь:	2,	20,	40,	400,	800,	8000,	16	000,	…

273.	Відповідь:	заєць	важить	5	кг,	а	кролик	—	2	кг.

274.	Розв’язання:	 половина	 від	 90	 складає	 45,	 п’ята	 части-
на	—	18,	десята	частина	—	9.	Залишається	90	–	(45	+	18	+	
+	 9)	 =	 18	 (учнів).	 Оскільки	 для	 кожних	 нош	 необхідно	
мати	двох	працівників,	то	нош	було	задіяно	9.

Відповідь:	9	нош.
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275.	Відповідь:	5.

276.	Розв’язання:	 1	кг	яблук	восени	коштує	3	 грн	20	к.,	 від-
повідно	3	кг	—	9	грн	60	к.	Тоді	1	кг	яблук	узимку	кош-
тує	4	грн	80	к.

277.	Розв’язання:	скористаємося	графічною	моделлю	задачі:

П

А

С

29

4

1

1)	4	+	1	=	5	(пічкурів)	—	на	стільки	пічкурів	хлопці	зло-
вили	більше	порівняно	з	тим,	скільки	було	б	пічкурів,	
якби	усі	зловили	стільки,	скільки	зловив	Антон.

2)	29	–	5	=	24	(пічкурі)	—	було	б,	якби	всі	зловили	стіль-
ки,	скільки	зловив	Антон.

3)	24	:	3	=	8	(пічкурів)	—	зловив	Антон.
4)	8	+	4	=	12	(пічкурів)	—	зловив	Сашко.
5)	8	+	1	=	9	(пічкурів)	—	зловив	Павло.

278.	Розв’язання:	див.	розв’язання	задачі	253.	Якщо	ліфт	зу-
пиниться	на	поверсі	не	нижче	за	4-й,	то	мешканець	3-го	
поверху	має	йти	пішки.	Сума	незадоволень	при	зупинці	
на	6-му	поверсі	мінімальна	—	дорівнює	10	(два	для	меш-
канця	 2-го	 поверху,	 три	 для	 мешканця	 3-го	 поверху,	
два	 для	 мешканця	 4-го	 поверху,	 одне	 для	 мешканця	 5-
го	 поверху	 й	 два	 для	 мешканця	 7-го	 поверху).	 Бажано	
скласти	 таблицю,	 аналогічну	 тій,	 що	 наводиться	 нами	
у	розв’язанні	 задачі	253.	При	зупинці	ліфта	на	7-му	по-
версі	можна	примусити	мешканця	3-го	поверху	йти	піш-
ки	для	економії	електроенергії.

Відповідь:	на	6-му	поверсі.

279.	Відповідь:	вони	з’їли	16	тістечок.
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280.	Розв’язання:	скористаємося	графічною	моделлю	задачі:

Ігор

Андрій

Володя

29

Грицько

3

3

3

1)	На	 скільки	 менше	 зловили	 б	 хлопці	 рибин,	 якби	 всі	
зловили	стільки,	скільки	зловив	Грицько?

	 3	+	6	+	9	=	18	(рибин).
2)	Скільки	 рибин	 зловили	 б	 хлопці,	 якби	 всі	 зловили	

стільки,	скільки	зловив	Грицько?
	 26	–	18	=	8	(рибин).
3)	Скільки	рибин	зловив	Грицько?
	 8	:	4	=	2	(рибини).
4)	Скільки	рибин	зловив	Андрій?
	 2	+	3	=	5	(рибин).
5)	Скільки	рибин	зловив	Ігор?
	 5	+	3	=	8	(рибин).
6)	Скільки	рибин	зловив	Володя?
	 8	+	3	=	11	(рибин).

Відповідь:	 Володя	 зловив	 11	 карасів,	 Ігор	—	 8	 карасів,	
Андрій	—	5	карасів,	а	Грицько	—	2	карасі.

281.	 Розв’язання:	 намалюємо	 два	 кола,	 що	 перетинаються.

9 78

А Ф

Ліве	нехай	позначає	тих,	хто	вивчає	англійську,	праве	—	
тих,	хто	вивчає	французьку.	А	в	спільній	частині	будуть	
ті,	хто	вивчає	обидві	мови.	За	умовою,	у	центральній	час-
тині	розташовані	8	учнів.	Отже,	в	лівій	частині	їх	17	–	8	=	
=	9,	а	в	правій	частині	 їх	15	–	8	=	7.	Усього	в	класі	9	+		
+	8	+	7	=	24	учні.
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За	питаннями	ця	задача	розв’язується	так:
1)	Скільки	учнів	вивчає	лише	англійську?	17	–	8	=	9.
2)	Скільки	учнів	вивчає	лише	французьку?	15	–	8	=	7.
3)	Скільки	учнів	у	класі?	9	+	7	+	8	=	24.

Відповідь:	24.

282.	Міркуємо так: через	 12	 хв	Маленький	Мук	 пройде	 два	
круги,	 а	королівський	 скорохід	 трохи	 більше,	ніж	один	
круг.	Через	18	хв	Маленький	Мук	пройде	3	круги,	а	ко-
ролівський	скорохід	трохи	менше,	ніж	два	круги.	А	от	че-
рез	15	хв	(15	=	2	·	6	+	3)	Маленький	Мук	пройде	два	з	по-
ловиною	 круги,	 а	 королівський	 скорохід	 півтора	 круга	
(15	=	10	+	5).

283.	Розв’язання:	 відома	 сума	 років	 батька	 й	 сина,	 а	 також	
і	різниця	їхнього	віку.
1)	44	–	 28	=	 16	 (років)	—	 було	 б	 батькові	 й	 сину	 разом,	

якби	батькові	було	стільки	років,	скільки	синові.
2)	16	:	2	=	8	(років)	—	синові.
3)	8	+	28	=	36	(років)	—	батькові.
4)	121	–	44	=	77	(років)	—	дідові.

Відповідь:	 дідові	 —	 77	 років,	 36	 років	 —	 батькові,	
8	років	—	синові.

284.	Розв’язання:	у	цій	задачі	слід	з’ясувати:
1)	Скільки	 днів	 минуло	 з	 1	 вересня	 2001	 р.	 до	 1	 жов-

тня	 2001	 р.?	 (Оскільки	 у	 вересні	 30	 днів,	 то	 з	 1	 ве-
ресня	 2001	 року	 до	 1	 жовтня	 2001	 року	 пройшло		
30	днів.)

2)	Яким	 днем	 є	 день	 «субота	 +	 30	 днів»?	 (Оскільки	 28	
днів	—	це	рівно	4	тижні,	то	«субота	+	28	днів»	—	зно-
ву	субота,	а	«субота	+	30	днів»	—	понеділок.)

Відповідь:	1	жовтня	2001	року	був	понеділок.

285.	Відповідь:	91	цифру.



1��

Міркуємо так: було	 9	 одноцифрових	 чисел	 та	 41	 дво-
цифрове.

9	+	41	·	2	=	9	+	82	=	91	(цифра)

286.	Розв’язання:	 різниця	 між	 віком	 Сергійка	 2	 роки	 тому	
й	 за	 2	 роки	 складає	 4	 роки.	А	 оскільки	 кількість	 років	
за	 2	 роки	 вдвічі	 більша,	 то	 за	 два	 роки	 Сергійкові	 буде	
8	років.

287.	Міркуємо так: число,	що	стоїть	у	дужках,	має	ділитися	
на	 10,	 тому	 воно	мусить	мати	 на	 кінці	 0.	Ця	 цифра	 ви-	
йде	лише	в	тому	випадку,	якщо	число	буде	мати	на	кін-
ці	цифру	6.

Відповідь:	6.

288.	Відповідь:	96	дерев.

Міркуємо так: кількість	 дерев	 у	 саду	 має	 ділитися	
і	на	3,	 і	на	4.	Серед	чисел	від	91	до	99	є	лише	одне	таке		
число	—	96.

289.	Розв’язання:	приймемо	вік	сина	за	одну	частину,	тоді	вік	
батька	складає	3	частини,	а	вік	діда	6	таких	частин.	1	+		
+	3	+	6	=	10	частин.	100	:	10	=	10	(років)	синові;	10	·	3	=		
=	30	(років)	батькові;	10	·	6	=	60	(років)	дідусеві.

290.	Розв’язання:	обсмажити	два	млинця	з	одного	боку	(одна	
хвилина),	один	млинець	перевернути,	інший	зняти	й	по-	
класти	на	його	місце	третій	(одна	хвилина),	перший	зня-
ти,	покласти	на	сковорідку	другий	і	третій	(одна	хвилина).

291.	Відповідь:	27	аркушів.

Розв’язання:	серед	усіх	чисел	9	є	одноцифровими.
99	–	9	=	90	—	цифр	у	запису	двоцифрових	чисел;
90	:	2	=	45	—	двоцифрових	чисел;
9	+	45	=	54	—	сторінки	в	зошиті;
54	:	2	=	27	—	аркушів	пронумерував	Іванко.
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292.	Відповідь:	треба	роз’єднати	шматок	із	двох	кілець	і	цими	
кільцями	з’єднати	інші	3	шматки	ланцюжка.

293.	Міркуємо так: сума	 перших	 трьох	 цифр	 дорівнює	 9	 +		
+	9	+	5	=	23,	і	ці	цифри	довго	не	змінювались.	Змінюва-
лись	останні	цифри,	але	їхня	сума	має	також	дорівнюва-
ти	23.	Перша	з	цих	трьох	цифр	9	довго	не	змінювалась.	
Отже,	 потрібно,	щоб	 сума	 двох	 останніх	 цифр	 дорівню-
вала	 14.	Перед	 числом	 95	 таке	 найближче	 число	—	 86.	
Що	 стосується	 наступного	 за	 даним	щасливого	 квитка,	
то	 в	нього	 сума	 останніх	цифр	уже	не	 буде	 дорівнювати	
23,	оскільки	у	чисел	996,	997,	998,	і	999	сума	цифр	від	24	
до	27,	а	після	999	сума	цифр	0,	1	 і	т.	д.	Друге	найближ-	
че	число	із	сумою	цифр	23	буде	977.

Відповідь:	995	986	і	995	977.

294.	Міркуємо так: виходить,	 що	 син	 старший	 за	 онука	
в	7	разів,	а	дідусь	старший	за	онука	в	12	разів.	Приймемо	
за	1	частину	вік	онука,	тоді	вік	сина	складе	7	таких	частин.	
А	вік	дідуся	—	12	частин.	Розв’язуватимемо	задачу	діями:

Розв’язання:	
1)	1	+	7	+	12	=	20	(частин)	—	складає	100	років.
2)	100	:	20	=	5	(років)	—	онукові.
3)	5	 ·	7	=	35	(років)	—	батькові.
4)	5	 ·	12	=	60	(років)	—	дідусеві.

295.	Відповідь:	слід	розкрити	3	кільця	одного	уривка	ланцюга	
й	цими	трьома	кільцями	з’єднати	4	інші	уривки.

296.	Розв’язання:	 на	 перші	 9	 сторінок	 знадобилось	 8	 цифр		
(оскільки	 на	 першу	 сторінку	 номер	 не	 ставлять).	 Ін-
ші	 92	 цифри	 знадобились	 на	 двоцифрові	 номері,	 тобто	
на	46	сторінок	книги.	Отже,	в	книзі	9	+	46	=	55	сторінок.

Відповідь:	55.

297.	Відповідь:	коробка	розрахована	на	12	олівців.
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298.	Розв’язання:	 (1	 ·	10	–	5)	 ·	2	+	8)	:	3	=	6.

299.	Слід	 намалювати	 два	 зубчастих	 колеса:	 маленьке	 й	 ве-
лике.	 Перше	 має	 бути	 приблизно	 вдвічі	 більше	 за	 дру-
ге.	Тепер	слід	зосередити	увагу	на	 їхній	єдиній	спільній	
точці	—	точці	зчеплення	(назвемо	її	точкою	А).	У	той	час,	
коли	через	точку	А	проходить	один	зубець	першого	коле-
са,	 через	 ту	ж	 точку	проходить	 один	 зубець	 другого	 ко-
леса.	Тобто	за	один	і	той	самий	час	через	точку	А	прохо-
дить	однакова	кількість	зубців	першого	й	другого	колес.	
Задача	розв’язується	за	кілька	питань.
1)	Скільки	 зубців	 першого	 колеса	 пройшло	 через	 точку	

А	за	15	обертів	цього	колеса?	15	·	18	=	270.
2)	Скільки	 зубців	 другого	 колеса	 пройшло	 через	 точку	

А	за	той	самий	час?	Стільки	ж,	270.
3)	Скільки	 обертів	 має	 зробити	 друге	 колесо,	 щоб	 через	

точку	А	пройшло	270	зубців?	270	:	30	=	9.

Відповідь:	9	обертів.

300.	Розв’язання:	 дідусь	 кенгуру	має	 11	 синів,	 11	 ·	 11	=	 121	
онука,	121	·	11	=	1331	правнука.

301.	Розв’язання:	 цю	 задачу	 розв’язуємо	 з	 кінця:	 віднімає-
мо	зайвину	в	10	яблук,	тоді	 залишиться	90	яблук;	у	цю	
кількість	входять	3	частини,	кожна	з	яких	дорівнює	по-
ловині	яблук,	які	має	торговка.	Розділивши	90	на	3,	ми	
дізнаємось,	що	половина	всіх	яблук	дорівнює	30.	Отже,	
у	торговки	було	30	·	2	=	60	яблук.

302.	Розв’язання:	 першим	 зважуванням	 порівнюємо	 дві	 чет-
вірки	монет.	Другим	 зважуванням	порівнюємо	дві	пари	
монет	з	якої-небудь	четвірки.	Якщо	в	другому	зважуван-
ні	 терези	врівноважились,	 то	фальшива	монета	—	серед	
іншої	четвірки,	а	якщо	ні,	то	вона	—	у	зважуваній	четвір-
ці.	Таким	чином	стає	зрозуміло,	чи	вона	легша,	чи	важ-	
ча,	ніж	справжня.

Відповідь:	два.
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303.	Відповідь:	 кіт	 важить	12	кг,	пес	 важить	14	кг,	поросят-
ко	—	17	кг.

Розв’язання:	 кіт	 і	 порося	 разом	 важать	 на	 3	 кг	 більше,	
ніж	кіт	і	пес	разом.	Отже,	порося	важить	на	3	кг	більше,	
ніж	пес.	Якби	порося	важило	стільки	ж,	скільки	важить	
пес,	то	разом	вони	важили	б	30	–	3	=	28	кг.	Тоді	пес	ва-
жить	28	:	2	=	14	кг,	порося	важить	14	+	3	=	17	кг,	а	кіт	
важить	26	–	14	=	12	кг.

304.	Оскільки	 в	 перший	 день	 діти	 пройшли	 третину	 марш-
руту,	розділимо	відрізок	на	3	рівні	частини.	Тоді	вийде,	
що	 діти	 пройшли	 одну	 частину,	 а	 залишилось	 їм	 прой-
ти	2	такі	частини,	тобто	на	одну	частину	більше.	За	умо-
вою	 задачі	 їм	 залишилось	 пройти	на	 12	 км	 більше,	 ніж	
пройшли	в	перший	день,	 а	це	 означає,	що	одна	частина	
складає	12	км.	Знайдемо	весь	шлях:	12	·	3	=	36	км.

305.	Розв’язання:
Запишемо	ребус	стовпчиком:
АР
РАК
АКР
Оскільки	Р	+	К	=	Р,	то	К	=	0.	Тепер	ребус	має	такий	ви-	
гляд:
АР
РА0
А0Р
Звідси	А	=	5,	а	Р	=	4.

Відповідь:	54	+	450	=	504.

306.	Відповідь:	4	дітей.

307.	Розв’язання:	зробимо	короткий	запис	умов	задачі:
І	 	 	 18
	 половину	І	 половину	ІІ
ІІ	 	 	 8
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Оскільки	 в	 другій	 купці	 стало	 8	 олівців	 після	 того,	 як	
звідти	переклали	половину	олівців	з	тих,	що	в	ній	були,	
то	це	означає,	що	олівців	там	до	цього	було	вдвічі	більше,	
тобто	16.	Таким	чином,	з	другої	купки	переклали	в	пер-
шу	8	олівців,	і	там	їх	стало	18,	тобто	до	другого	перекла-
дання	їх	у	першій	купці	було	10.	Розмірковуючи	анало-
гічним	 чином,	 дізнаємось,	що	 в	 першій	 купці	 спочатку	
було	20	олівців,	а	в	другій	—	6.

308.	Розв’язання:	серед	13	малюків,	що	не	втягують	кігті,	9	—	
цуценята,	отже,	4	—	гепарди.	Кошенят	інших	порід	18	–	
(9	+	4)	=	5.

Відповідь:	5.

309.	Відповідь:	14	дерев.

Розв’язання:	між	8-м	і	12-м	деревом	(за	рахунком	Петри-
ка)	ростуть	 іще	три	дерева:	9,	10,	11.	У	Максимка	вони	
мають	номери	13,	14,	1.

1

2

13

14

11

10

9
8

12

12

Максимка

310.	Розв’язання:	 при	 розпилюванні	 десятиметрової	 дереви-
ни	вийде	5	шматків,	 а	це	означає,	що	доведеться	 зроби-
ти	4	розпили.	Оскільки	на	кожний	розпил	витрачається	
5	хвилин,	то	усього	знадобиться	20	хвилин.

311.	Відповідь:	844.
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312.	Міркуємо так: оскільки	книжка	нова,	то	номери	сусідніх	
сторінок	є	послідовними	числами.	Неважко	здогадатися,	
що	це	будуть	числа	10	 і	11,	добуток	яких	дорівнює	110.

313.	Розв’язання:	 оскільки	дерев	10,	то	проміжків	між	ними	
буде	9.	Один	проміжок	складає	5	м,	отже	між	крайніми	
деревами	буде	9	 ·	5	=	45	м.

314.	Міркуємо так: у	цій	задачі	слід	з’ясувати:
1)	Скільки	днів	між	1	вересня	2003	року	й	1	вересня	2004	

року?	(Оскільки	2004	рік	—	високосний,	то	366	днів.)
2)	Яким	 днем	 є	 день	 «понеділок	+	 366	 днів»?	 (Оскільки	

366	днів	—	це	52	тижні	плюс	два	дні,	то	«понеділок	+		
+	366	днів»	—	це	середа.)

Відповідь:	 1	вересня	2004	року	—	середа.	Більш	загаль-
ний	висновок:	високосний	рік	просуває	календар	на	два	
дні	тижня	вперед.

315.	Відповідь:	крокодил	Гена	міг	виграти	одну	партію,	а	міг	
не	виграти	жодної	партії.

Розв’язання:	 якщо	кожний	 зіграв	 з	кожним	по	дві	пар-
тії,	 то	 всього	 було	 зіграно	 6	 партій,	 а	 кожний	 з	 героїв	
зіграв	по	4	партії	(див.	мал.).

Гена

Чебурашка

Галя

Чебурашка	 виграв	 усі	 чотири	 партії.	 Отже,	 лялька	 Га-
ля	могла	виграти	лише	у	крокодила	Гени	(стрілка	на	ма-
люнку	вказує	на	того,	хто	програв).	Партія,	що	залиши-
лась	 між	 крокодилом	 Геною	 та	 лялькою	 Галею,	 могла	
бути	зіграна	внічию,	а	могла	закінчитись	перемогою	кро-
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кодила	Гени	(тоді	Гена	виграв	1	партію).	Слід	зазначити,	
що	програти	ляльці	Галі	цю	партію	Гена	не	міг,	 оскіль-
ки	тоді	у	Галі	було	б	дві	перемоги,	а	це	суперечить	умові	
задачі.

316.	Розв’язання:	 між	 сімома	 кілками	 першої	 групи	 буде		
6	проміжків,	кожний	з	яких	дорівнює	2	м,	тобто	відстань	
від	 першого	 до	 останнього	 кілочка	 буде	 дорівнювати		
12	 м.	Між	 13	 кілками	 другої	 групи	 буде	 12	 проміжків,	
а	 оскільки	 відстань	 між	 сусідніми	 кілочками	 дорівнює	
1	м,	то	між	крайніми	кілками	буде	також	12	м.

Відповідь:	довжина	ділянок	однакова.

317.	Міркуємо так: поки	 більше	колесо	 зробить	 один	 оберт,	
менше	 зробить	 три	 оберти.	 Отже,	 поки	 більше	 колесо	
зробить	 1000	 обертів,	 менше	 колесо	 зробить	 1000	 ·	 3	 =		
=	3000	обертів.

Відповідь:	3000.

318.	Відповідь:	74	монети.
Розв’язання:	розставимо	усі	25	купок	у	ряд:	у	кожній	на-
ступній	купці	міститься	на	3	монети	більше,	ніж	у	попе-
редній.	Між	 першою	 й	 двадцять	 п’ятою	 купками	—	 24	
проміжки.	У	кожному	проміжку	додавалось	по	3	монети.	
Отже,	у	двадцять	п’ятій	купці	на	24	·	3	=	72	монети	біль-
ше,	ніж	у	першій.	А	всього	в	ній	2	+	72	монети.

319.	Іванко	зробив	8	–	5	=	3	додаткові	постріли.	Оскільки	до-
датковий	постріл	можна	було	зробити	за	два	влучні	пост-
ріли,	то	це	означає,	що	влучних	пострілів	було	всього	6.

320.	Розв’язання:	 першим	 зважуванням	 порівнюємо	 дві	 чет-
вірки	монет.	Другим	 зважуванням	порівнюємо	дві	пари	
монет	із	легшої	четвірки.	Третім	зважуванням	порівнює-
мо	 монети	 з	 легшої	 пари.	 Легша	 монета	 —	 фальшива.

Відповідь:	три.
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321.	Міркуємо так: оскільки	в	сумі	42	+	40	+	38	+	36	=	156	
вартість	кожного	конверта	враховується	тричі,	то	всі	чо-
тири	конверти	разом	коштують	156	:	3	=	52	к.

322.	Розв’язання:	 усього	 брати	 зібрали	 15	 +	 27	 +	 18	 +	 12	 =		
=	72	гриби.	Якщо	сестрі	віддати	15	або	27	грибів,	то	зали-
шиться	непарна	кількість	грибів,	 і	розділити	 їх	порівну	
між	 братами	ми	 не	 зможемо.	Якщо	 вони	 віддали	 сестрі	
18	грибів,	то	в	них	залишиться	72	–	18	=	54	гриби,	тобто	
по	27	грибів	кожному.	Їх	можна	розділити	порівну:	27	=	
12	+	15.	Якби	вони	віддали	сестрі	12	грибів,	то	залиши-
лося	б	60	грибів,	і	їх	брати	не	змогли	б	розділити	порівну	
не	знімаючи	з	гілочок.

323.	Розв’язання:	Перепишемо	ребус	стовпчиком:
	 	КТО
+
КОТ

		ТОК

Оскільки	під	О	+	Т	+	Т	+	О	стоять	різні	цифри,	то	О	+	Т	
більше	10.	 Із	другого	 стовпчика	дізнаємось,	що	Т	+	О	+		
+	 1	 =	 О	 +	 10,	 звідки	 Т	 =	 9.	 Тепер	 ребус	 набуває	 такого	
вигляду:

	 К9О
+
	 КО9

	 9ОК
З	першого	стовпчика	тепер	видно,	що	К	=	4,	а	отже,	з	тре-
тього	стовпчика	виходить,	що	О	=	5.

Відповідь:	495	+	459	=	954.

324.	Відповідь:	90	метрів.	30	м/год,	45	м/год.
Розв’язання:	якщо	Петрик	іде	зі	швидкістю	на	15	м/год	
більшою,	то	за	2	години	він	проходить	на	15	·	2	=	30	мет-
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рів	більше,	ніж	проходить	Марійка,	і	опиняється	вдома.	
Отже,	Марійка	 за	 останню,	 третю,	 годину	проходить	30	
метрів.	Це	 і	 є	 її	швидкість.	А	швидкість	Петрика:	 30	+		
+	15	=	45	м/год.

325.	Розв’язання:	у	птаха	—	2	ноги,	в	 інших	тварин	—	4,	то-
му	кількість	ніг	має	ділитися	на	2,	а	число	241	непарне.	
Крил	вони	нарахували	98,	отже	птахів	було	49,	а	всього	
у	птахів	було	98	ніг.	Залишається,	що	у	звірів	усього	242	–	
–	98	=	144	ноги,	а	це	означає,	що	звірів	було	144	:	4	=	36.	
Кількість	голів:	49	+	36=	85.

Відповідь:	85	голів.

326.	Розв’язання:	 накреслимо	 два	 відрізки,	 один	 з	 яких	 у	
п’ять	разів	 більший	за	 інший,	 і	 позначимо	числом	8	 їх-
ню	різницю:

8

Г.

Ч.

У	 другому	 відрізку	 —	 одна	 частина,	 тоді	 в	 першому	
відрізку	—	 п’ять	 частин,	 і	 чотири	 частини	 дорівнюють	
8	склянкам.	Звідси	робимо	висновок,	що	в	одній	частині	
вміщується	2	склянки,	а	в	п’яти	частинах	їх	10.

327.	Міркуємо так: оскільки	1	грн	=	100	к.,	то	16	блокнотів	
можуть	 коштувати	 лише	 стільки	 гривень,	щоб	 ця	 кіль-
кість	 ділилася	 на	 4	 (усі	 блокноти	 мають	 однакову	 вар-
тість).	 З	 іншого	 боку,	 100	 к.	 повинно	 ділитись	 на	 це	
число.	 Звідси	 робимо	 висновок,	 що	 за	 16	 блокнотів	 за-
платили	4	грн.	Отже,	один	блокнот	коштує	25	к.

328.	Міркуємо так: якщо	одну	книгу	прибрати,	то	кількість	
книг	 буде	 ділитись	 на	 3,	 на	 4,	 і	 на	 5.	Найменше	 число,	
що	має	 такі	 властивості,—	це	 число	60.	Отже,	 слід	 спа-
кувати	61	книгу,	61	=	3	 ·	4	 ·	5	+	1.
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329.	Розв’язання:	іноді	помилково	кажуть,	що	равлик	кожну	
добу	 піднімається	 на	 1	 м,	 а	 отже,	 йому	 знадобиться	 20	
днів.	Однак	після	18	діб	він	підніметься	на	18	м	 і	за	на-
ступний,	 дев’ятнадцятий,	 день	 підніметься	 ще	 на	 2	 м	
й	досягне	вершини.

Відповідь:	19	днів.

330.	Відповідь:	 у	 Біма	 червона	 сорочка	 й	 червоні	 черевики;	
у	Бома	зелена	сорочка	й	сині	черевики;	у	Бама	синя	со-
рочка	й	зелені	черевики.
Розв’язання:	 за	 умовою	задачі,	 у	Бома	черевики	не	чер-
воні	й	не	зелені.	Отже,	у	Бома	черевики	сині,	а	у	Біма	—	
червоні.	Тоді	й	сорочка	у	Біма	червона,	оскільки	череви-
ки	й	сорочка	в	нього	одного	кольору.	Тоді	сорочка	Бама	
не	 червона	 й	 не	 зелена.	 Отже,	 Бам	 був	 у	 синій	 сорочці,	
а	Бом	—	у	зеленій.

331.	Розв’язання:	 за	 останній	 день	 слимачок	 підніметься	 на		
4	 м,	 тоді	 за	 попередні	 дні	 йому	 треба	 піднятись	 на	 2	м.		
Оскільки	 за	 день	 він	 піднімається	 на	 4	 м,	 за	 ніч	 опус-
кається	 на	 3	 м,	 виходить,	 що	 за	 добу	 він	 піднімається	
всього	на	1	м.	Тоді	для	того	щоб	йому	подолати	відстань	
у	2	м,	йому	знадобиться	дві	доби	та	ще	останній	день	—	
усього	отримаємо	3	дні.

332.	Відповідь:	0.

333.	Міркуємо так: оскільки	кількість	водяних	лілій	за	день	
подвоювалася,	то	на	98-й	день	вони	заповнили	половину	
озера,	а	на	97-й	—	четвертину.

334.	Розв’язання:	за	перші	7	діб	черв’як	підніметься	на	14	м,	
а	 за	 восьму	 ніч	—	 іще	 на	 4	 м.	 Усього	 він	 піднімається	
на	18	м.

335.	Відповідь:	понеділок;	середа.
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336.	Відповідь:	2	очки.
Розв’язання:	усього	було	зіграно	6	партій.	У	кожній	пар-
тії	двоє	гравців	разом	набирали	1	очко	(перевірте	це	твер-
дження	самостійно,	розглянувши	всі	можливі	випадки).	
Отже,	 за	6	партій	усі	 гравці	разом	набрали	6	 очок.	Тоді	
Чебурашка	набрав	6	–	1	–	3	=	2	очки.

337.	Не	 враховуючи	 останні	 три	 кроки,	 він	 мусить	 просуну-
тись	на	17	кроків.	Але,	щоб	йому	просунутись	на	1	крок	
уперед,	йому	необхідно	 зробити	5	кроків.	Виходить,	що	
усього	він	зробив	5	 ·	17	+	3	=	88	(кроків).

338.	Міркуємо так: третій	 турист	 з’їв	 5	 бутербродів	 і	 запла-
тив	за	них	10	гривень.	Отже,	за	кожний	бутерброд	він	за-
платив	2	 гривні.	Тому	першому	туристові	має	дістатися	
6	гривень,	а	другому	4	гривні.

339.	Міркуємо так: на	 перше	 крісло	 можна	 посадити	 будь-
кого	з	трьох	осіб,	після	цього	на	друге	крісло	можна	по-
садити	 будь-кого	 з	 тих,	 хто	 залишився.	 Отже,	 перших	
двох	осіб	можна	посадити	шістьма	способами.	Третя	лю-
дина	сяде	в	крісло,	що	залишилось.	Отже	способів	усього	
шість:

1,	2,	3;	1,	3,	2;	2,	1,	3;	2,	3,	1;	3,	1,	2;	3,	2,	1.

340.	Розв’язання:	 троє	 дітей	 з	 класу	не	мають	ні	 братика,	 ні	
сестрички.	Тоді	 дітей,	 які	мають	 братика	чи	 сестричку,	
є	29	–	3	=	26.	З	них	12	мають	сестричку.	Тому	26	–	12	–	14		
мають	 тільки	 братика.	 А	 таких,	 що	 мають	 і	 братика,	
і	сестричку,	є	18	–	14	=	4.

341.	Розв’язання:	 розглянемо	 ситуацію,	 коли	 Петро	 віддав	
Іванові	вівцю	й	у	Івана	овець	стало	вдвічі	більше.	Для	то-
го,	щоб	 овець	 у	 них	 стало	 порівну,	 треба,	щоб	 Іван	 від-
дав	Петрові	2	вівці	 (одну	—	для	того,	щоб	стало	стільки	
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овець,	скільки	було	під	час	розмови,	й	ще	одну,	щоб	кіль-
кість	овець	у	них	зрівнялась.	Зробимо	креслення:

Іван

Петро

Виходить,	що	2	вівці	—	це	чверть	овець,	які	були	б	у	Іва-
на,	якби	Петро	віддав	йому	1	вівцю.	Виходить,	що	в	цьому	
випадку	в	Івана	було	б	8	овець,	а	в	Петра	4.	Залишається	
віддати	одну	вівцю	Петрові,	щоб	у	кожного	 стало	 стіль-
ки	 овець,	 скільки	 було	 при	 розмові.	 Отже,	 в	 Івана	 було	
7	овець,	а	у	Петра	5.

342.	Це	 складна	 задача.	 Відповідь:	 «Першому	 рибалці	 —		
3	 гривні,	 другому	 —	 5	 гривень»	 —	 неправильна.	 Пра-
вильно	 розподілити	 гроші	 так:	 «Першому	 рибалці	 —		
1	гривню,	другому	—	7	гривень».	Справа	в	тому,	що	ри-
балки	 теж	 їли	 юшку.	 Перший	 з’їв	 третину	 юшки,	 дру-
гий	 третину	 й	 турист	—	 третину.	 8	 гривень,	 які	 запла-
тив	 турист,—	 вартість	 однієї	 третини	 юшки.	 Отже,	 уся	
юшка	 коштувала	 24	 гривні.	 Кожна	 рибина	 тому	 кош-
тувала	 3	 гривні.	 Перший	 рибалка	 з’їв	 юшки	 на	 8	 гри-
вень,	а	поклав	до	неї	3	рибини.	Тобто	вклав	у	спільну	їжу		
9	гривень.	Йому	має	належати	1	гривня.	Другий	рибалка	
поклав	до	казана	5	рибин,	тобто	15	гривень,	а	з’їв	юшки	
на	8	гривень.	Йому	має	дістатися	7	гривень.

343.	Відповідь:	із	м’ясом	—	21	вареник,	із	сиром	—	7	варени-
ків,	із	вишнями	—	5	вареників.
Розв’язання:	якби	вареників	з	вишнями	було	б	стільки	ж,	
скільки	 із	 сиром,	 то	 всього	 було	 б	 33	 +	 2	 =	 35	 варени-
ків.	При	цьому	вареники	з	м’ясом	складали	б	3	частини	
(їх	 утричі	 більше,	 ніж	 із	 сиром),	 вареники	 із	 сиром	—		
1	 частину	 і	 вареники	 з	 вишнями	 —	 1	 частину.	 Усьо-
го	35	 вареників	 складали	б	5	 частин.	Отже,	 одну	части-
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ну	складали	б	35	:	5	=	7	вареників.	Відповідно,	 із	сиром	
було	 б	 7	 вареників,	 з	 вишнями	—	 7	 –	 2	 =	 5	 вареників,	
з	м’ясом	—	7	·	3	=	21	вареник.

344.	Відповідь:	 Яша	 прибуде	 першим,	 оскільки	 поки	 Глаша	
буде	 їхати	на	гусені	половину	путі,	Яша	вже	добереться	
до	місця.

345.	Розв’язання:	можна	рахувати,	 скільки	відбулося	матчів	
в	 1/8	 фіналу,	 скільки	 в	 1/4	 фіналу	 й	 так	 далі.	 А	 мож-
на	просто	здогадатись,	що	з	16	команд	залишиться	одна,	
а	інші	15	вийдуть	з	гри,	й	кожна	—	після	однієї	програ-
ної	зустрічі.	Отже,	усього	зустрічей	—	15.

Відповідь:	15.

346.	Розв’язання:
1)	За	перші	два	дні	Марійка	прочитала	6	+	12	=	18	сторі-

нок.
2)	За	три	дні	вона	прочитала	18	+	24	=	42	сторінки.
3)	За	чотири	дні	вона	прочитала	42	+	48	=	90	сторінок.
4)	За	п’ять	днів	вона	прочитала	90	+	96	=	186	сторінок.
5)	На	шостий	день	вона	закінчила	читати	книжку.

347.	Міркуємо так: уявімо,	що	звірі	розмістились	на	величез-
них	вагах:	на	одній	шальці	вагів	розмістились	3	ведмеді,	
а	на	іншій	—	3	тигри	й	гирі	на	240	кг.	Ваги	перебувають	
у	 рівновазі.	 Покладемо	 на	 кожну	 шальку	 вагів	 гирі	 на		
80	кг,	тоді	на	шальці	з	тиграми	буде	гирь	на	320	кг.	При-
беремо	 ці	 320	 кг	 і	 посадимо	 четвертого	 тигра,	 ваги	 пе-
ребуватимуть	 у	 рівновазі,	 оскільки	маса	 трьох	 ведмедів	
на	 80	 кг	 менша	 за	 масу	 трьох	 тигрів.	 Отже,	 маса	 тигра	
складає	320	кг.

348.	Міркуємо так: від	множення	Я	на	Я	виходить	число,	що	
закінчується	на	Я.	Це	можливо,	якщо	Я	дорівнює	0,	1,	5	
або	6.	Я	=	0	не	може	бути,	оскільки	від	множення	нуля	
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на	будь-яке	число	має	вийти	нуль,	а	множення	Я	на	ЛЯ	
дало	не	Я,	а	ОЛЯ.	Я	=	1	не	може	бути,	оскільки	від	мно-
ження	 одиниці	 на	 будь-яке	 число	 має	 вийти	 це	 число,	
а	 множення	 Я	 на	 ЛЯ	 дало	 не	 ЛЯ,	 а	 ОЛЯ.	 Залишається	
перевірити	Я	=	5	й	Я	=	6.
Якщо	Я	=	5,	то	ребус	виглядає	так:	5	 ·	Л5	=	ОЛ5.	Дово-
диться	перевіряти	усі	значення	Л,	крім	0	і	5.	Отримуємо	
два	підхожі	результати:	5	 ·	25	=	125	і	5	 ·	75	=	375.
Якщо	ж	Я	=	6,	то	ребус	виглядає	так:	6	·	Л6	=	ОЛ6.	Це	не-
можливо.	Переконатися	в	цьому	можна	після	послідовної	
перевірки	всіх	Л,	крім	0	і	6.	Але	можна	довести	це	й	ко-
ротше.	Адже	якщо	помножити	6	на	Л6,	то	вийде	6ОЛ	+		
+	36.	Отже,	цифра	десятків	у	добутку	має	бути	трійкою,	
й	достатньо	перевірити	лише	Л	=	3.

Відповідь:	5	 ·	25	=	125	або	5	 ·	75	=	375.

349.	Відповідь:	22	питання.
Розв’язання:	 між	 першим	 і	 сьомим	 питанням	—	 6	 про-
міжків.	 Отже,	 між	 десятим	 і	 останнім	 питанням	 було	
6	·	2	=	12	проміжків.	Тоді	після	десятого	питання	питань	
було	ще	12,	а	усього	питань	за	ранок:	10	+	12	=	22.

350.	Міркуємо так: якщо	Оксанка	купить	на	2	троянди	біль-
ше,	то	в	неї	залишиться	на	40	грн	менше,	тобто	вона	ви-	
тратить	на	40	грн	більше.	Виходить,	2	троянди	коштують	
40	грн,	а	отже,	одна	троянда	коштує	20	грн.

351.	Розв’язання:	 у	 четвертий	 день	 він	 зловив	 стільки	 ж,	
скільки	 в	 усі	 попередні	 дні.	Отже,	 в	 четвертий	 день	 він	
зловив	половину	всіх	мишей.	І	так	далі.

Відповідь:	10,	10,	20,	40.

352.	Розв’язання:	5	 ·	3	–	8	=	7.

5л 5 0 5 2 2 0 5 0
8л 0 5 5 8 0 2 2 7
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353.	Розв’язання:	бракувало	сторінок	з	номерами	від	25	до	44,	
тобто	 20	штук.	 На	 одному	 аркуші	 є	 дві	 сторінки.	 Тому	
в	книжці	немає	10	аркушів.

354.	Розв’язання:	10	 ·	2	–	6	 ·	2	=	8.

10л 10 4 4 0 10 8 8
6л 0 6 0 4 4 6 0

355.	Можливо,	нам	і	пощастить,	і	перші	ж	дві	шкарпетки	ви-
являться	одного	кольору.	Але,	можливо,	й	не	пощастить,	
і	ми	витягнемо	дві	шкарпетки	різного	кольору.	Але	тре-
тя	шкарпетка	буде	вже	одного	кольору	з	якоюсь,	яку	ми	
витягли	раніше.

Відповідь:	від	двох	до	трьох.

356.	Відповідь:	за	10	днів.
Розв’язання:	 за	 день	 Карлсон	 з’їдає	 40	 :	 8	 =	 5	 кг	 цуке-
рок.	За	5	днів	Карлсон	з’їсть	5	 ·	5	=	25	кг	цукерок.	Тоді	
цукерки,	що	залишились,	40	–	25	=	15	кг	 з’їсть	Малюк	
за	 п’ять	 днів.	Отже,	 за	 один	 день	Малюк	 з’їсть	 15	 :	 5	=		
=	3	кг	цукерок.	А	30	кг	цукерок	Малюк	з’їсть	за	30	:	3	=	
	=	10	днів.
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357.	Міркуємо так: щоб	число,	яке	стоїть	у	дужках,	ділилось	
на	5,	воно	має	закінчуватись	або	на	5,	або	на	0.	Для	цьо-
го	зменшуване	має	закінчуватись	або	на	9,	або	на	4.	Але,	
якби	 від’ємник	 закінчувався	 на	 9,	 він	 був	 би	 більший	
за	зменшуване.

Відповідь:	4.

358.	Розв’язання:	розділимо	монети	на	три	групи:	9,	9	і	2	мо-
нети.	 Перше	 зважування	 —	 порівнюємо	 вагу	 перших	
груп.	 Якщо	 вони	 однакові,	 то	 фальшива	 монета	 —	 се-
ред	 двох	 монет	 третьої	 групи,	 і	 ми	 другим	 зважуван-
ням	порівняємо	їх	між	собою.	Та,	яка	легше	—	фальши-
ва.	 Якщо	 в	 першому	 зважуванні	 одна	 з	 груп	 виявиться	
легшою,	 то	 фальшива	 монета	 є	 в	 ній.	 Ділимо	 цю	 групу	
на	три	групи	по	три	монети.	Другим	зважуванням	вста-
новлюємо,	яка	 з	цих	груп	легша,	а	 третім	зважуванням	
знаходимо	легку	монету	в	цій	трійці.

359.	Розв’язання:	щоб	годинник	знову	показував	точний	час,	
необхідно,	 щоб	 він	 утік	 вперед	 на	 12	 годин.	 12	 год	 =		
60	хв	·	12	=	720	хв.	Знадобиться	720	:	3	=	240	діб.

360.	Розв’язання:	 усі	 парні	 члени	 послідовності	 дорівнюють	
6,	а	всі	непарні	отримуються	додаванням	числа	2	до	по-
переднього	непарного	члена.

Відповідь:	8,	6,	10,	6,	12,	6,	14,	6,	16,	6,	18,	6,	…

361.	Розв’язання:	 для	 пояснення	 достатньо	 помножити	 52	
на	 11	 стовпчиком.	 Одразу	 видно,	 що	 сума	 5	 +	 2	 встав-
ляється	між	цифрами	5	і	2.	Якщо	сума	цифр	більша,	ніж	
9,	до	розряду	сотень	додається	одиниця.
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362.	Розв’язання:	це	задача	на	тему	приказки:	«Ложкою	дьог-
тю	можна	 зіпсувати	 бочку	меду».	Але	 цікава	 вона	 тим,	
що	навіть	дорослі	люди	часто	дають	на	неї	неправильну	
відповідь:	 дьогтю	 в	 меду	 більше,	 оскільки	 дьогтю	 пере-
лили	цілу	ложку,	а	меду	перелили	не	цілу	ложку	 (лож-
ку,	в	якій	був	також	і	дьоготь).
Розв’язання:	в	результаті	переливання	в	бочці	з	дьогтем	
опинилось Х мл	 меду.	 Оскільки	 всього	 в	 ній	 міститься		
50	000	мл,	то	дьогтю	в	ній	(50	000	–	Х)	мл.	У	другій	бочці	
залишилось	 тому	 (50	 000	 –	 Х)	 мл	 меду.	 Отже,	 дьогтю	
в	ній	теж Х мл.
Під	час	 другого	переливання	частину	дьогтю	повернули	
назад.

363.	Розв’язання	1:	позначимо	задумані	Оксанкою	числа:	а,	в,	
с.	Знайдемо	їхні	попарні	суми:	а + в, в + с, а + с.	У	всіх	су-
мах	кожне	число	зустрічається	по	два	рази.	Отже,	якщо	
скласти	всі	попарні	суми,	то	результат	буде	дорівнювати	
подвійній	сумі	чисел	а,	в	 і	с.	Тоді	а + в + с	=	 (23	+	25	+		
+	28)	:	2	=	38.	Тоді:
а	=	(в + с + а)	–	(в + с)	=	38	–	28	=	10;
в	=	(а + в + с)	–	(а + с)	=	38	–	25	=	13;
с	=	(а + в + с)	–	(а + в)	=	38	–	23	=	15.
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Розв’язання 2:	оскільки	серед	попарних	сум	немає	одна-
кових,	то	всі	задумані	числа	різні.	Нехай	а < в < с,	тоді:	
а + в	=	23.	в + с	=	28.	Оскільки	доданок	в	входить	в	оби-
дві	суми,	а	суми	відрізняються	на	5,	то	с	більше	за	а	на	5.		
а + с	=	25,	отже	а	=	10,	с =	15.	Тоді	в	=	13.

364.	Міркуємо так: остання	 цифра	 першого	 неповного	 до-
бутку	 дорівнює	 0;	 при	 множенні	 на	 3	 добуток	 може	 за-
кінчуватись	нулем	лише	у	 випадку,	якщо	остання	циф-
ра	 першого	 множника	 дорівнює	 0.	 Слід	 звернути	 увагу	
на	запис:	при	множенні	круглих	чисел	нулі	записуються	
справа.	При	записуванні	ребуса	це	правило	порушується,	
оскільки	це	полегшувало	б	розшифровку	ребуса.	Добуток	
чисел	 2	 і	 3	 —	 число	 одноцифрове,	 отже,	 цифра	 сотень	
першого	 множника	 дорівнює	 5,	 оскільки	 лише	 добуток	
5	 і	 3	 закінчується	 цифрою	 5.	А	 оскільки	 при	множенні		
5	на	першу	цифру	другого	множника	виходить	20,	то	циф-
ра	 десятків	 другого	 множника	 дорівнює	 4.	 У	 підсумку		
отримуємо:
	 	 	 	520
	 	 	 	 	 	43
	 	1560
2080
22360.

365.	Розв’язання:	 очевидно,	що	послідовність	 взяття	 грибоч-
ків	 є	 періодичною,	 а	 саме:	 лівий,	центральний,	правий,	
центральний,	і	знову	…	.	Після	п’ятого	разу	в	лівому	ко-
шику	—	6	грибочків,	у	центральному	—	1,	у	правому	—	
6.	 Далі	 з	 лівого	 забираємо	 1	 гриб	 і	 з	 центрального	 —		
1	гриб,	останній.	Тепер	у	центральному	—	0,	у	лівому	—	
5	гриб.,	а	у	правому	—	6.

366.	Розв’язання:	 достатньо	 записати	 приклад	 у	 стовпчик,	
і	розв’язання	стане	очевидним.

Відповідь:	58	+	943	=	1001.
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367.	Міркуємо так: першій	 сестрі	 може	 дістатись	 будь-яка	
іграшка,	після	цього	 другій	 сестрі	може	дістатись	 будь-
яка	 з	 трьох	 іграшок,	 що	 залишились.	 Отже,	 перші	 дві	
сестри	можуть	отримати	іграшки	4	·	3	=	12	різними	спо-
собами.	 У	 кожному	 з	 цих	 12	 випадків	 третя	 сестра	 мо-
же	отримати	одну	з	двох	іграшок,	що	залишились,	отже	
перші	 три	 сестри	можуть	отримати	 іграшки	24	 способа-
ми.	Четвертій	сестрі	дістанеться	єдина	іграшка,	що	зали-
шилась.

Відповідь:	24.

368.	Міркуємо так: задачу	можна	 викласти,	 приміром,	 так.	
У	дівчинки	у	двох	кишенях	було	7	гривень.	Вона	покла-
ла	в	ліву	кишеню	ще	8	гривень.	Скільки	тепер	у	неї	гро-
шей	в	обох	кишенях?

Відповідь:	15.

369.	Міркуємо так: більше	14	осіб	замовити	і	морозиво,	і	сік,	
і	тістечка	не	могли,	оскільки	всього	морозиво	замовляли	
14	осіб.
Припустімо,	 що	 і	 морозиво,	 і	 сік,	 і	 тістечка	 замовили		
14	осіб.

3

М С

1

14

Т

Тоді,	навіть	якщо	одна	людина	замовила	лише	сік	і	троє	
людей	 замовили	 лише	 тістечка,	 в	 цьому	 гурті	 виходить	
14	+	1	+	3	=	18	осіб.	А	за	умовою	задачі	має	бути	20	лю-
дей.
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Припустімо,	що	й	морозиво,	й	сік,	і	тістечка	замовили	13	осіб.

4

М С

2

13

Т

1

Тоді,	 якщо	 одна	 людина	 замовила	 лише	морозиво,	 двоє	
людей	 замовили	 лише	 сік	 і	 4	 особи	 замовили	 лише	 тіс-
течка,	всі	умови	задачі	виконуються.

Відповідь:	13	осіб.

370.	Розв’язання:	 у	 лютому	—	 29	 днів,	 тобто	 4	 повні	 тижні	
й	ще	1	день.	А	оскільки,	за	умовою	задачі,	в	цьому	міся-
ці	 було	 5	 неділь,	 то	 1	 лютого	 буде	неділею.	Легко	пора-
хувати,	що	23	лютого	буде	понеділком.

371.	Розв’язання:	 на	 дев’ятому	 поверсі	 будинку	 Ромчика	
є	квартири	з	номерами	8	 ·	6	+	1	=	49,	50,	51,	52,	53,	54.	
На	сьомому	поверсі	будинку	Олесика	є	квартири	з	номе-
рами:	6	 ·	7	+	1	=	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49.

Відповідь:	49.

372.	Розв’язання:	цю	задачу	можна	розв’язати	арифметично,	
а	можна	 з	 допомогою	 рівняння.	Арифметичні	 дії	 підка-
зує	малюнок:

К.

6
О.

Одразу	видно,	що	у	Катрусі	є	6	ляльок,	а	в	Оксанки	їх	12.
2х – х	=	6.

Відповідь:	6.
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373.	Міркуємо так: можливо,	нам	пощастить,	 і	 перші	ж	дві	
рукавички	підійдуть	одна	до	одної.	Але	можливо,	й	не	по-
щастить,	і	ми	витягнемо	12	лівих	або	12	правих	рукави-
чок.	Але	 тринадцята	рукавичка	буде	вже	на	другу	руку	
й	утворює	пару	з	рукавичкою,	витягнутою	раніше.

Відповідь:	від	двох	до	тринадцяти.

374.	Міркуємо так: усього	в	написі	присутня	31	цифра.	Слід	
залишити	з	них	31	–	21	=	10	цифр.
а)	Щоб	число	було	найбільшим,	слід	зробити	його	старші	

цифри	найбільшими.	Першою	зробимо	цифру	9,	викрес-
ливши	перші	вісім	цифр:	91011121314151617181920.	
Зробити	 другою	 цифрою	 9	 нам	 не	 вдасться,	 оскільки	
тоді	залишиться	таке	число:	9920,	а	нам	потрібне	чис-
ло	 десятицифрове.	 Не	 вдасться	 зробити	 другою	 циф-
рою	 і	 8,	 і	 7,	 а	 ось	 6	 можна	 зробити	 другою	 цифрою,	
викресливши	 13	 цифр.	 Інші	 цифри	 залишаться	 не-
викресленими.

Відповідь:	9617181920.

б)	Щоб	 число	 було	 найменшим,	 слід	 зробити	 йо-
го	 старші	 цифри	 найменшими.	 Першою	 зробимо	
цифру	 1,	 другою	 —	 0,	 викресливши	 дев’ять	 цифр:	
1011121314151617181920.	 Зробити	 третьою	 цифрою		
0	 нам	 не	 вдасться,	 не	 вдасться	 взагалі	 використати	
нуль	 за	 будь-яку	 цифру,	 крім	 останньої.	 Тому	 вико-
ристаємо	одиниці	як	наступні	сім	цифр.

Відповідь:	1011111110.

375.	Розв’язання:	 молодший	 брат	 стверджує,	 що	 в	 нього	 на		
6	двійок	менше,	ніж	у	старшого.	Якби	старший	брат	отри-	
мав	 іще	 10	 двійок,	 то	 в	 нього	 було	 б	 на	 16	 двійок	 біль-
ше,	ніж	у	молодшого,	тобто	удвічі	більше.	Тоді	16	двійок	
складали	б	половину	всіх	двійок	старшого	брата.	А	в	ньо-
го	було	б	16	·	2	=	32	двійки.	Отже,	за	чверть	він	отримав	
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32	–	10	=	22	двійки,	а	молодший	брат	за	чверть	отримав	
16	двійок.

Відповідь:	молодший	—	16	двійок,	старший	—	22	двійки.

376.	Міркуємо так: остання	цифра	першого	неповного	добут-
ку	—	 8,	 тому	 остання	 цифра	 першого	 множника	 дорів-
нює	4.	Добуток	першого	множника	на	7	—	число	трициф-
рове,	отже,	перша	цифра	першого	множника	—	1	 (224	× 
×	7	=	1568	—	число	чотирицифрове).	При	множенні	цьо-
го	 ж	 числа	 на	 цифру	 десятків	 другого	 множника	 отри-
муємо	число	чотирицифрове,	отже,	ця	цифра	мусить	бу-
ти	більша	за	7	—	це	8	чи	9.	Перевіряємо:	124	×	9	=	1116,	
а	 124	×	8	 =	 992,	 тому	 перша	 цифра	 другого	 множника	
може	дорівнювати	лише	9.	Виконавши	стовпчиком	мно-
ження	числа	124	на	97,	знайдемо	значення	цифр,	що	за-
лишились.

377.	Міркуємо так: припустімо,	 що	 птахів	 не	 менше	 за	 15.	
Горобців	 не	 більше	 за	 7,	 інакше	 всі	 вони	 могли	 б	 увій-
ти	в	одну	десятку,	в	якій	опинилось	би	менше	трьох	си-
ниць.	Синиць	не	більше	десяти,	інакше	їх	можна	було	б	
включити	в	15	птахів,	серед	яких	горобців	було	б	менше	
п’яти.	Отже,	всього	птахів	не	більше	за	17.	А	сімнадцять	
птахів	може	бути	—	7	горобців	і	10	синиць.

378.	Відповідь:	67.

379.	Міркуємо так: якщо	ми	з	п’яти	місць,	що	маємо,	займе-
мо	 два	 місця	 одиницями,	 то	 двійки	 розставляться	 самі	
по	собі	на	решту	місць.	Тому	достатньо	з’ясувати,	скіль-
ки	існує	способів	вибрати	два	місця	з	п’яти.	Перелічимо	
ці	місця	для	одиниць	і	напишемо	поряд	числа,	що	отри-
муємо:
1-е	й	2-е:	11222;	 2-е	й	3-є:	21122;	3-є	й	4-е:	22112;
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1-е	й	3-є:	12122;	 2-е	й	4-е:	21212;	3-є	й	5-е:	22121;
1-е	й	4-е:	12212;	 2-е	й	5-е:	21221;	4-е	й	5-е:	22211.
1-е	й	5-е:	12221;

Відповідь:	10.

380.	Розв’язання	 здійснимо	 підбиранням.	 Якби	 друзів	 було	
двоє,	 то	 рукостискання	 було	 б	 лише	 одне.	Якби	 їх	 було	
троє,	то	рукостискань	було	б	три,	як	це	видно	з	малюнка.

Якщо	друзів	четверо,	то	з	другого	малюнка	видно,	що	ру-
костискань	було	б	6:

Якщо	друзів	п’ятеро,	то	рукостискань	—	10.

А	якщо	їх	шестеро,	то	рукостискань	—	15.
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381.	Міркуємо так: і	хлопчикові,	і	дівчинці	дістанеться	біль-
ше	за	1	кг	торта,	оскільки	10	більше	9,	а	9	більше	8.	То-
му	одразу	відріжемо	в	кожної	дитини	по	кілограму	тор-
та.	 І	 у	 хлопчиків,	 і	 у	 дівчаток	 залишиться	 неподіленою	
по	 1	 кг	 торта.	Але	 хлопчикам	 слід	 розділити	 свій	шма-
ток	масою	1	кг	на	9	 дітей,	 а	 дівчаткам	 свій	шматок	ма-
сою	в	1	кг	на	8	дітей.	Тому	в	дівчаток	додаткові	шматки	
вийдуть	більшими.	Отже,	більшою	буде	доля	кожної	дів-
чинки,	 оскільки	 спочатку	 у	 кожної	 дитини	 було	 порів-
ну	—	по	1	кг.	Кожній	дівчинці	дістанеться	1	кг	+	1/8	кг,	
а	кожному	хлопчикові	—	1	кг	+	1/9	кг.

Відповідь:	дівчинка.

382.	Відповідь:	дідусь	Тарасика	народився	29	лютого,	у	день,	
який	 буває	 раз	 у	 4	 роки.	 У	 2000	 році	 йому	 виповнило-
ся	 4	 ·	 15	 =	 60	 років,	 тобто	 він	 народився	 в	 2000	 –	 60	 =		
=	1940	р.

383.	Відповідь:	однакова	кількість.

Розв’язання:	розглянемо,	з	яких	дітей	складаються	вели-
чини,	що	порівнюються.
дівчатка	 =	 дівчатка,	 що	 розв’язали	 задачу	 +	 дівчатка,	
які	не	розв’язали	задачу.
діти,	що	розв’язали	задачу	=	дівчатка,	що	розв’язали	за-
дачу	+	хлопчики,	що	розв’язали	задачу.
Зазначимо,	що	дівчатка,	що	розв’язали	 задачу,	 входять	
в	обидві	рівності,	а	кількість	дівчаток,	що	не	розв’язали	
задачу,	дорівнює	кількості	хлопчиків,	що	розв’язали	за-
дачу	за	умовами.	Отже,	кількість	дівчаток	дорівнює	кіль-
кості	дітей,	що	розв’язали	задачу,	оскільки	доданки	пер-
шої	суми	відповідно	дорівнюють	доданкам	другої	суми.

384.	Цікаво	було	б	вигадати	текст	задачі	на	цю	тему.

Відповідь:	29.
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385.	Розв’язання:

7/12	=	4/12	+	3/12	=	1/3	+	1/4

386.	Розв’язання:	
1).	Арифметичне	розв’язання	підказується	малюнком:

12

П.

Р.

Одразу	 видно,	що	 у	Петрика	 було	 16	 олівців,	 а	 у	 Рома-
на	їх	4.
2)	Алгебраїчне	 розв’язання	 починаємо	 із	 запису	 знака	

рівняння:

=

Але	 що	 й	 чому	 дорівнює	 в	 цій	 задачі?	 Можливо,	 щось	
дорівнює	12?	Дописуємо:

=	12.

Дванадцяти	дорівнює	різниця	кількостей	олівців	Петри-
ка	й	Романа:
(кількість	 олівців	 Петрика)	 —	 (кількість	 олівців	 Рома-
на)	=	12.
Отримуємо	рівняння	з	двома	невідомими.	Позначимо	не-
відомі	через	один	і	той	самий	Х.	Позначати	через Х ту	ве-
личину,	 про	 яку	 запитується	 в	 задачі,	 було	 б	 незручно:	
у	Петрика	 олівців	 більше,	 ніж	 у	 Романа,	 й	 довелось	 би 
Х ділити	на	4.	Тому	позначимо	через Х кількість	олівців	
Романа: Х —	кількість	 олівців	 у	Романа.	Виходить,	що

(кількість	олівців	у	Петрика)	– Х =	12.
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Легко	 здогадатися,	що	кількість	 олівців	Петрика	 дорів-
нює	4Х,	і	рівняння	набере	вигляду:

4Х	– Х =	12

Відповідь:	16.

387.	Міркуємо так: синій	 та	 жовтий	 будинки	 занумеровані	
числами	або	2	та	4,	або	4	та	2.	Червоний	будинок	завжди	
є	крайнім,	оскільки	він	межує	лише	із	синім	і,	відповід-
но,	занумерований	або	1	або	5.	Отже,	під	номером	3	—	зе-
лений	будинок.

Відповідь:	зелений.

388.	Міркуємо так: кожне	 число	 послідовності	 отримується	
з	попереднього	збільшенням	на	1	першої	цифри	й	збіль-
шенням	на	одиницю	кількості	нулів.

389.	Розв’язання:	для	того	щоб	отримати	довжину	однієї	зов-
нішньої	сторони	парку,	треба	до	відповідної	внутрішньої	
додати	дві	ширини	стежки.	Оскільки	таких	сторін	є	чо-
тири,	 то	 різниця	між	довжинами	 зовнішньої	 і	 внутріш-
ньої	 частин	 дорівнює	 вісьмом	ширинам	 стежки	 й	 одно-
часно	8	метрам.	Тому	ширина	стежки	дорівнює	1	м.

Відповідь:	1	м.

390.	Відповідь:	6.

391.	Відповідь:	5.

392.	Міркуємо так: на	 перше	 місце	 можна	 поставити	 будь-
яку	з	п’яти	цифр.	На	друге	—	теж	будь-яку	з	п’яти	цифр.	
Отже,	перші	два	місця	можна	заповнити	5	·	5	=	25	спосо-
бами.	У	будь-якому	з	цих	випадків	можна	на	третє	місце	
поставити	будь-яку	з	п’яти	цифр.	Тому	всього	таких	чи-
сел	25	·	5	=	125	чисел.
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393.	Розв’язання:	 у	 кінці	 першого	 дня	 подорожі	 один	 всю-
дихід,	передавши	по	каністрі	на	інші	всюдиходи,	повер-
тається	назад	на	станцію.	У	кінці	другого	дня	мандрівки	
до	 полюса	 другий	 всюдихід	 передає	 одну	 каністру	 тре-
тьому	 всюдиходу	 й	 повертається	 на	 станцію.	 Всюдихід,	
що	залишився,	у	кінці	третього	дня	подорожі	досягне	по-
люса	 й,	маючи	 триденний	 запас	 пального,	 повертається	
на	станцію.

Початок 
шляху

Після 1-го дня Після 2-х днів Після 3-х днів

В1 4 3	+	1 3	+	1 3	 	
повертається

В2 4 3	+	1 3	–	1	=	2	—	
повертається

В3 4 3	–	2	=	1	—	
повертається

394.	Розв’язання:	створюватимемо	рівняння	поетапно:
=

=	4000;
(перший	гонорар)	–	(половина	першого	гонорару)	+	 	

+	(другий	гонорар)	=	4000;
(перший	гонорар)	–	(половина	першого	гонорару)	+	 	

+	2000	=	4000;
Х	—	половина	першого	гонорару;

2Х	—	перший	гонорар;
2Х	– Х +	2000	=	4000.

Відповідь:	4000.

395.	Розв’язання:	одна	порція	напою	—	це	сім	літрів	рідини.	
350	 літрів	 рідини	—	це	 50	 порцій	 напою.	 50	 порцій	 на-
пою	—	це	50	·	4	=	200	літрів	яблучного	соку.

Відповідь:	200	літрів.
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396.	Міркуємо так: не	 зважаючи	 на	 те,	 що	 в	 ребусі	 відома	
усього	лише	одна	цифра,	його	розгадування	не	становить	
великої	складності.	Частка	дорівнює	числу	989	(при	мно-
женні	дільника	на	8	отримуємо	двоцифрове	число,	а	при	
множенні	 на	 інші	 цифри	 частки	—	 трицифрові	 числа).	
Дільник	більший	за	11	(11	× 9	=	99)	і	менший	за	13	(13	× 
× 8	=	104).	Виходить,	що	дільник	може	дорівнювати	ли-
ше	12.	Легко	можна	поновити	цифри,	що	залишились.

Відповідь:	
12068	 12
108	 989
		206
		 	 	96
	 	108
		108

397.	Міркуємо так: у	суміші	«Ведмедика»	—	одна	частина,	«Бі-
лочки»	—	три	частини,	«Лісового	 горішка»	—	шість	час-
тин.	1	кг	«Ведмедика»	коштує	17	 грн,	3	кг	«Білочки»	—	
45	 грн,	 6	 кг	 «Лісового	 горішка»	—	 108	 грн.	 Разом	 10	 кг	
суміші	коштують	170	грн,	а	один	кілограм	—	17	грн.

Відповідь:	17	гривень.

398.	Міркуємо так: оскільки	 в	 домі	 є	 менше	 20-ти	 поверхів,	
то	зверху	можна	нарахувати	або	6,	або	12,	або	18	поверхів	
(адже	 це	 число	 ділиться	 на	 6).	Якщо	 зверху	 налічується		
6	поверхів,	то	знизу	—	1	поверх,	і	поверхів	у	будинку	мен-
ше	за	10,	що	суперечить	умові.	Якщо	зверху	—	12	повер-
хів,	то	знизу	—	2,	тобто	Катруся	живе	на	другому	поверсі,	
а	над	нею	є	ще	11	поверхів,	і	разом	це	більше	за	10	і	мен-
ше	 за	 20,	що	 відповідає	 умові.	Нарешті,	 якщо	 зверху	—	
18	поверхів,	то	знизу	—	3	поверхи,	Катруся	живе	на	3-му	
поверсі,	а	над	нею	ще	17	поверхів,	тобто	всього	в	будинку	
налічується	20	поверхів,	що	суперечить	умові.

Відповідь:	на	другому.
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399.	Розв’язання:	 у	 місці Б,	 віддаленому	 на	 1	 день	 путі	 від	
місця	 А,	 малюки	 влаштують	 запас	 пального	 й	 харчів	
на	1	день	путі	й	повернуться	назад	у	місце	А.	На	це	зна-
добиться	 2	 дні	 путі	 на	 автомобілі.	 Стільки	 ж	 часу	 зна-
добиться,	щоб	 зробити	 запас	 у	 місці	Д,	 віддаленому	 та-
кож	на	1	день	путі,	але	в	 інший	бік.	Після	цього	можна	
буде	 здійснити	 об’їзд	 з	 повним	 баком	 і	 запасом	 пально-
го	 на	 2	 дні.	 Через	 день	 малюки	 на	 автомобілі	 прибува-
ють	у	місце	Б	й	наповнюють	бак	пальним.	Продовжуючи	
рух,	 вони	 за	 3	 дні	 прибувають	 у	місце	Д	 і,	 поповнивши	
бак	пальним,	завершують	подорож.	Таким	чином,	усього	
знадобиться	9	днів	(2	+	2	+	1	+	3	+	1).

400.	Відповідь:	26.

401.	Міркуємо так: нехай	у	країні	Кенгурундії	є	3	міста.	Тоді	
всіх	 можливих	 авіаліній	 є	 3.	 Якщо	 долучити	 ще	 одне	
місто,	то	треба	зв’язати	з	цим	містом	три	попередні,	тоб-
то	ще	3	 авіалінії,	 якщо	долучити	ще	одне	місто,	 то	 тре-
ба	 зв’язати	 з	 цим	 містом	 чотири	 попередні,	 тобто	 ще		
4	авіалінії	і	т.	ін.	Разом	отримуємо	суму:	3	+	3	+	4	+	5	+	6	+	
+	7	+	8	=	36.	Отже,	в	країні	Кенгурундії	є	9	міст.

402.	Розв’язання:	 іноді	 починають	 вираховувати,	 скільки	
пробіг	 собака	 до	 другого	 велосипедиста,	 потім	—	 скіль-
ки	 до	 першого	 і	 так	 далі.	А	 все	 дуже	 просто.	 Велосипе-
дисти	 їхали	 до	 зустрічі	 рівно	 годину,	 й	 стільки	 ж	 часу	
бігав	собака	зі	швидкістю	20	км/год.

Відповідь:	20	км.

403.	Міркуємо так: до	 зустрічі	 з	 Черепахою	 Заєць	 пробіг	
1/6	 частину	 всієї	 дистанції,	 а	 Черепаха	 —	 5/6.	 Отже,	
з	 моменту	 старту	 Зайця	 Черепаха	 пробігла	 5/6	 –	 1/3	 =		
=	5/6	–	2/6	=	3/6	усієї	дистанції,	тобто	втричі	більше	від	
Зайця.	Відповідно,	й	швидкість	 її	 була	втричі	 більшою.
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Зайцеві	 залишилось	 пробігти	 5/6	 усієї	 дистанції,	 Чере-
пасі	—	1/6,	тобто	Зайцеві	слід	пробігти	в	5	разів	більше,	
ніж	Черепасі.	Отже,	щоб	фінішувати	разом	із	Черепахою,	
йому	треба	бігти	в	5	разів	швидше	за	Черепаху.	А	оскіль-
ки	до	зустрічі	він	біг	у	три	рази	повільніше,	то	йому	слід	
збільшити	швидкість	у	3	 ·	5	разів.

Відповідь:	у	15	разів.

404.	Відповідь:	100	й	1	000	000.

405.	Розв’язання:	 слід	 розставити	 по	 колу	 20	 крапок,	 одну	
з	яких	позначити	хрестиком.	Починаючи	з	цієї	крапки,	
слід	закреслювати	кожну	сьому	крапку	доти,	поки	не	бу-
дуть	викреслені	усі	10	крапок.	Крапки,	що	залишились,	
означатимуть	льодяники,	а	закреслені	—	цукерки.

406.	Відповідь:	32.

407.	Розв’язання:	розкладемо	цукерки	Малюка	в	три	однакові	
купки,	а	цукерки	Карлсона	—	в	п’ять.

Малюк Карлсон

Коли	Малюк	з’їв	2/3	своїх	цукерок,	а	Карлсон	з’їв	3/5	
своїх	 цукерок,	 у	 Малюка	 залишилось	 1/3	 його	 цуке-
рок	 (одна	 купка),	 а	 у	 Карлсона	 —	 2/5	 його	 цукерок	
(дві	купки):
Оскільки	цукерок	у	них	залишилось	порівну,	то	в	одній	
купці	Малюка	 стільки	 цукерок,	 скільки	 у	 двох	 купках	
Карлсона.	 Розділимо	 кожну	 купку	 Малюка	 навпіл.	 Те-
пер	купки	у	Малюка	й	Карлсона	будуть	однаковими.

Малюк Карлсон
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Тоді	спочатку	в	Малюка	було	6	купок,	а	в	Малюка	й	Кар-
лсона	разом	—	6	+	5	=	11	купок.	В	11	купок	розкладено	
132	цукерки.	Отже,	 в	кожній	купці	132	 :	 11	=	12	цуке-
рок.	Усього	в	Малюка	було	12	·	6	=	72	цукерки,	а	в	Кар-
лсона	—	12	·	5	=	60	цукерок.

Відповідь:	 у	 Малюка	 було	 72	 цукерки,	 у	 Карлсо-	
на	—	60.

408.	Розв’язання:	 розглянемо	 спочатку	 умови;	 отримаємо:	
2	 ·	І	:	І	=	2,	отже,	І	=	2.	Запишемо	приклад	стовпчиком:
	 	 	ТРИ
+
		 	ТРИ
		 	ТРИ
Д	І	Р	А
Оскільки	 складали	 три	 числа,	 то	 Д	 може	 дорівнювати	
1	 або	2,	 але	 І	=	2,	 тому	Д	=	1.	Виходить,	що	Т	 ·	 3	=	12,	
а	отже,	Т	може	дорівнювати	лише	4.	Тоді	Р	+	Р	+	Р	менше	
за	10	і	3	·	Р	=	Р,	отже,	Р	=	0.	И	·	3	<	10,	а	це	означає,	що	
И	≤	3,	але	цифри	1	і	2	вже	зайняті.	Виходить,	що	И	=	3,		
А	=	9.	Ребус	розгадано.

Відповідь:	403	+	403	+	403	=	1209.

409.	Розв’язання:

* * * * * *

* *

* * * * * *

За	 два	 крайні	 столи	можуть	 сісти	 по	 троє	 людей	 (разом		
2	·	3	=	6	людей),	а	за	7	–	2	=	5	столів	у	середині	може	сіс-
ти	по	дві	людини	(5	·	2	=	10	людей).	Отже,	за	весь	прямо-
кутний	стіл	може	сісти	6	+	10	=	16	людей.

Відповідь:	16.
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410.	Міркуємо так: на	 перше	 місце	 можна	 поставити	 будь-
яку	 з	 трьох	 цифр.	 На	 друге	 —	 будь-яку	 з	 трьох	 цифр.	
Отже,	перші	два	місця	можна	заповнити	3	 ·	3	=	9	спосо-
бами.	У	 будь-якому	 з	цих	випадків	можна	на	 третє	міс-
це	поставити	 будь-яку	 з	 трьох	цифр.	Тому	 всього	 таких	
чисел	9	 ·	3	=	27	чисел.

Відповідь:	27.

411.	Відповідь:	 в	 коробці	 з	 написом	 «цвяхи»	 лежать	 гвинти,	
в	коробці	з	написом	«болти»	—	цвяхи.

412.	Міркуємо так: троє	 з’їли	 15	 горіхів.	Після	цього	 в	 них	
залишилось	 стільки,	 скільки	 було	 видано	 двом	 іншим.	
А	до	цього	в	них	було	стільки,	скільки	видано	трьом.	От-
же,	15	горіхів	було	видано	кожному	з	них.

Відповідь:	75.

413.	Відповідь:	6	метрів.

T 2	м д с Я2	м 2	м

414.	Розв’язання:	 другий	 неповний	 добуток	 дорівнює	 пер-
шому	 множнику,	 отже	 помножували	 на	 1,	 тобто	 А	 =	
1.	 Із	 додавання	 видно,	 що	 Б	 на	 1	 більше	 за	 В,	 причо-
му	Б	·	В	<	10,	оскільки	добуток	трицифрового	числа	ВГД	
на	 число	 Б	 є	 число	 трицифрове.	 Дізнаємось,	 що	 В	 =	 2,		
Б	 =	 3.	 Оскільки	 сума	 Д	 +	 Д	 закінчується	 цифрою	 2,	 Д	
може	дорівнювати	1	або	6,	але	А	=	1,	тому	Д	=	6.	Ж	=	8,	
оскільки	6	 ·	3	=	18.	Тоді	добуток	Г	 ·	3	закінчується	циф-
рою	 5	 (оскільки	 1	 десяток	 запам’ятовували),	 а	 це	 може	
бути	 лише	 у	 випадку,	 якщо	 на	 3	 помножували	 5,	 тобто		
Г	=	5.	Залишилось	продовжити	множення	першого	множ-
ника	на	3	і	знайти	значення	букви	Е;	Е	=	7.
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Відповідь:
	 	256
	 	 	 	13
	 	768
256
3328

415.	Розв’язання:	 72	 –	 19	=	 53.	Перед	 додаванням	 19	Роман	
отримав	 число	 53.	 Викресливши	 дописане	 справа	 число	
3,	дізнаємось,	що	Роман	спочатку	написав	цифру	5.

416.	Розв’язання:
(Стало	 на	 верхній	 полиці)	 =	 3	 ·	 (Стало	 на	 нижній	 поли-
ці);
Х	—	було	на	нижній	полиці;
7Х	—	було	на	верхній	полиці;
7Х	–	12	=	3	 ·	 (Х	+	8)

Відповідь:	 на	 верхній	 полиці	 було	 63	 книги,	 а	 на	 ниж-
ній	—	9.

417.	Міркуємо так: у	 третій	 коробці	 містяться	 не	 олівці	
й	не	фломастери,	отже	в	ній	ручки.	У	першій	—	не	олів-
ці	й	не	ручки,	оскільки	ручки	містяться	у	третій	короб-
ці.	 Отже,	 там	 фломастери.	 Олівцям	 залишається	 друга	
коробка.

Відповідь:	 у	 першій	—	 фломастери,	 у	 другій	—	 олівці,	
у	третій	—	ручки.

418.	Міркуємо так: мінімальна	 кількість	 плодів,	 яку	 могла	
віддати	грація	кожній	музі,	дорівнює	1.	У	цьому	випад-
ку	 кожна	 муза	 отримала	 б	 по	 три	 плоди.	 Отже,	 в	 кож-
ної	 музи	 й	 у	 кожної	 грації	 в	 результаті	 стало	 б	 по	 три	
плоди.	 Усього,	 таким	 чином,	 у	 задачі	 було	 3	 ·	 12	 =		
=	 36	 плодів.	 Тому	 в	 кожної	 грації	 спочатку	 було	 б	 по		
36	:	3	=	12	плодів.
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Перевіримо	отримане	припущення.	Якщо	в	кожної	з	трьох	
грацій	було	по	12	плодів	 і	якщо	кожна	грація	дала	кож-
ній	 з	9	муз	по	одному	плоду,	 то	 в	кожної	 грації	 залиши-
лось	 по	 3	 плоди,	 а	 в	 кожної	 музи	 стало	 теж	 по	 3	 плоди.
Однак	 це	 розв’язання	 не	 є	 єдиним.	 Якщо	 припустити,	
що	кожна	грація	віддала	кожній	музі	по	2	плоди,	то	ми	
приходимо	 до	 відповіді	 24,	 а	 якщо	 по	 3	 плоди,	 то	 від-
повідь	буде	36…	Взагалі	можна	вважати,	що	кожна	гра-
ція	передає	кожній	музі	по	однаковій	купці	плодів,	і	тоді	
відповіддю	буде	12,	помножене	на	кількість	плодів	у	цій	
купці.

Відповідь:	будь-яке	число,	що	ділиться	на	12.

419.	Відповідь:	3.	Таке	можливо,	коли	двоє	дітей	несло	по	чет-
вертині	 хлібини,	 троє	 жінок	 по	 півхлібини	 і	 двоє	 чо-
ловіків	по	одній	хлібині.

420.	Міркуємо так: якщо	навіть	у	місяці	є	31	день,	то	це	скла-
дає	4	повні	тижні	й	іще	3	дні.	Якщо	місяць	починається	
з	понеділка,	то	він	закінчиться	в	середу.	А	якщо	місяць	
починається	в	четвер,	то	він	закінчиться	в	суботу.	Вихо-
дить,	що	5	понеділків	і	5	четвергів	одночасно	бути	не	може.

421.	Відповідь:	 першим.	 Список	 має	 такий	 вигляд:	 Андрій,	
Юля,	Федір,	Ліза,	Роман.

422.	Відповідь:	12.

423.	Відповідь:	так,	достатньо.
Розв’язання:	беремо	перший	ключ	і	пробуємо	його	почер-
гово	до	кожної	з	перших	двох	валіз.	Якщо	він	не	підхо-
дить	до	жодної	 з	них,	тоді	він	від	третьої	валізи.	Таким	
чином,	для	того,	щоб	дібрати	ключ	до	однієї	з	валіз,	нам	
знадобилось	щонайбільше	2	спроби.	Залишилось	2	ключі	
й	2	валізи.	Беремо	другий	ключ	і	пробуємо	його	до	однієї	
з	 валіз,	що	 залишились.	Якщо	ключ	не	підійшов,	 то	це	
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означає,	що	 він	 від	 третьої	 валізи.	 Таким	 чином,	 трьох	
спроб	буде	достатньо.

424.	Відповідь:	по-перше,	це	Північний	полюс.	Але,	крім	цьо-
го,	це	нескінченна	множина	точок,	що	лежать	неподалік	
від	 Південного	 полюса	 й	 відповідають	 наступній	 умові:	
якщо	 пройти	 з	 такої	 точки	 на	 південь,	 то	 опинишся	
на	 паралелі,	 довжина	 якої	 100	 :	n	 км,	 де	n	—	 будь-яке	
натуральне	число.

425.	Розв’язання:	два	стрибки	кенгуру	робить	за	три	секунди,	
десять	стрибків	—	за	п’ятнадцять	секунд.

426.	Розв’язання:	щоб	зрозуміти	умову,	слід	розібратись,	які	
ігри	й	 у	 яких	містах	 проведе	 кожна	команда.	Почнемо,	
приміром,	з	команди	Києва.	Вона	проведе	дві	гри	з	Хар-
ковом:	 одну	 в	 Києві,	 іншу	 в	 Харкові.	 Вона	 проведе	 дві	
гри	 з	 Донецьком:	 одну	 в	 Києві,	 одну	 в	 гостях	 —	 і	 так	
далі.	Результатом	такого	розгляду	стає	малюнок,	на	яко-
му	 зображено	 5	 стадіонів	 і	 відмічено,	 які	 команди	 при-
їдуть	 у	 гості	 на	 ці	 стадіони.	 Тепер	 ясно,	що	 в	 кожному	
місті	відбудеться	по	4	матчі,	а	всього	матчів	буде	5	 ·	4	=		
=	20.	Корисно	було	проаналізувати,	 скільки	було	б	мат-
чів	 на	 кожному	 стадіоні	 й	 скільки	 всього,	 якби	 команд	
було	10.	А	найсильніші	учні	здатні	вивести	формулу	n	× 
× (n	–	1),	що	позначає	кількість	зустрічей	у	двокруговому	
турнірі	з	n	учасниками.

Відповідь:	по	4	на	кожному	стадіоні;	всього	20.

427.	Міркуємо так: якщо	 зелений	 олівець	 1,	 то	 синіх	 є	 6,	
а	 червоних	—	13.	Цей	варіант	не	 задовольняє	умову,	 бо	
червоних	має	бути	менше,	ніж	синіх.	Якщо	зелених	є	2,	
то	синіх	—	12,	а	червоних	—	6	(задовольняє	умову	зада-
чі).	Якщо	зелених	є	3,	то	синіх	—	18,	але	ми	маємо	лише	
20	олівців.

Відповідь:	6.
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428.	Розв’язання 1:	задача	не	розв’язується	зведенням	до	оди-
ниці,	 оскільки,	 відповідаючи	на	 питання,	 скільки	кош-
тує	 один	метр,	 доведеться	 ділити	 200	 на	 3.	 Тому	краще	
розв’язувати	 задачу	 складанням	 пропорції.	 Для	 цього	
коротко	записуємо	задачу	так:
3	м	—	200	грн
4,5	м	—	х	грн
Тепер	пропорція	розв’язується	автоматично.
Розв’язання 2:	можна	розв’язувати	задачу	й	так:
1)	Скільки	коштують	9	м?	200	·	3	=	600	(грн).
2)	Скільки	коштують	4,5	м?	600	:	2	=	300	(грн).
Розв’язання 3: можливе	й	таке	розв’язання:
4,5	м	=	3	м	+	1,	5	м,	а	1,5	м	коштують	200	:	2	=	(100	грн).	
Отже	4,5	м	коштують:	200	+	100	=	300	(грн).

Відповідь:	300	грн.

429.	Відповідь:	 кролик	 легший	 від	 собаки,	 порося	 важче	 від	
зайця,	найлегший	серед	тварин	—	кролик,	а	найважче	—	
порося.

430.	Слід	узяти	до	уваги	наступні	факти:
1)	У	 невисокосному	 році	 налічується	 365	 днів,	 тобто	 52	

повні	 тижні	 й	 іще	 один	 день,	 тому	 невисокосний	 рік	
зсуває	календар	на	один	день	тижня.

2)	У	 високосному	 році	 налічується	 366	 днів,	 тобто	 52	
повні	 тижні	 й	 іще	 2	 дні,	 тому	 високосний	 рік	 зсуває	
календар	на	два	дні	тижня.

3)	Високосним	роком	у	нашому,	григоріанському,	кален-
дарі	 (календарі	 «за	 новим	 стилем»)	 вважається	 будь-
який	рік,	номер	якого	ділиться	на	4,	крім	 тих	років,	
номери	яких	діляться	на	100,	але	не	діляться	на	400,	
тобто,	приміром,	роки	2000,	2004	й	2400	—	високосні,	
а	роки	2100	і	2200	—	невисокосні).

4)	У	 першому	 столітті	 третього	 тисячоліття,	 а	 також	
у	 другому	й	 у	 третьому	його	 століттях	 буде	по	24	 ви-
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сокосні	роки,	а	в	четвертому	столітті	буде	25	високос-
них	років.

5)	Перше	 століття	 третього	 тисячоліття	 зсуне	 кален-
дар	на	124	дні	тижня,	тобто	на	5	днів.	Те	ж	саме	буде	
й	у	другому	і	в	третьому	столітті.	А	четверте	століття	
(2301	—	2400	р.)	зсуне	календар	на	6	днів.

Отже,	 2101	 рік	 почнеться	 із	 суботи,	 2201	 —	 з	 четвер-
га,	2301	—	з	вівторка,	2401	—	з	понеділка,	так	само,	як	
і	2001	рік.	І	надалі	кожні	400	років	буде	все	повторюва-
тись.

Відповідь:	століття	може	починатися	з	понеділка,	вівтор-
ка,	четверга	й	суботи.

431.	Відповідь:	20	ножиць.

432.	Відповідь:	 старша	за	всіх	Валя,	Марійка	—	наймолодша	
з	 дівчат,	 а	 ровесницями	 можуть	 бути	 лише	 Галя	 й	 Те-	
тянка.

433.	Розв’язання:	 240	 сторінок	—	 це	 120	 аркушів.	 Аркушів	
у	 2	 рази	 більше,	 отже	й	 товщина	книги	 буде	 теж	удвічі	
більшою.

Відповідь:	2	см.

434.	Розв’язання:	у	перших	двох	рейсах	було	разом	190	паса-
жирів,	у	четвертому	й	п’ятому	їх	було	225.	Разом	це	415	
пасажирів.	Отже,	під	час	третього	рейсу	було:	500	–	415	=		
=	85	пасажирів.

435.	Відповідь:	 маса	 яблука	 дорівнює	 200	 г,	 а	 маса	 апельси-
на	—	150	г.

436.	Міркуємо так: 100	 аркушів	 паперу	 коштують	 більше	
ніж	34	гривень,	тобто	3400	к.,	але	менше	ніж	36	грн,	тоб-
то	3600	к.	Отже,	аркуш	паперу	коштує	більше	34	к.,	але	
менше	36	к.,	тобто	35	к.
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437.	Міркуємо так: якби	перший	потяг	стояв	на	місці,	то	па-
сажир	 другого	 потяга	 їхав	 би	 повз	 нього	 зі	 швидкістю	
45	км/год.	Але	оскільки	перший	потяг	 їхав	назустріч	зі	
швидкістю	 36	 км/год,	 то	 пасажир	 другого	 потяга	 їхав	
повз	нього	зі	швидкістю	36	+	45	=	81	(км/год).	Отже,	путь	
завдовжки	в	потяг	він	пройшов	зі	швидкістю	81	км/год	
за	6	секунд,	тобто	за	1/600	години.	Помноживши	цей	час	
на	швидкість,	ми	отримуємо	відповідь.

Відповідь:	135	м

438.	Відповідь:	 так,	 оскільки	м’ячі	 були	трьох	кольорів,	 а	 їх	
вийняли	 4,	 то	 обов’язково	 м’ячів	 якогось	 кольору	 буде	
не	менше	двох,	тобто	їх	може	бути	2,	3,	і	навіть	усі	4.

439.	Для	розв’язання	зручно	переписати	ребус	так:
	 	 	AВCD
+
		 	ACAC
	CDEBC

Одразу	видно,	що	С	=	1	і	що	D	=	0:

	 	 	AВ10
+
		 	A1A1
		10EB1

Отже,	А	=	5:

	 	 	5В10
+
		 	5151
	10EB1

Тепер	усе	ясно.

Відповідь:	10	761	–	5610	=	5151.

440.	Відповідь:	на	6	ночей.	Нафаня	може	зробити	5	нових	сві-
чок	 з	 25	 свічкових	недогарків,	 а	коли	 вони	 згорять,	 він	
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може	зробити	шосту	з	тих	5	недогарків,	що	від	них	зали-
шаться.

441.	Розв’язання:	Зробимо	короткий	запис.
5	автобусів	 2	тролейбуси	 225	осіб
2	автобуси	 3	тролейбуси	 200	осіб
Зробимо	рівною	кількість	автобусів.	Для	цього	помножи-
мо	перший	рядок	на	2,	а	другий	—	на	5:
10	автобусів	 4	тролейбуси	 450	осіб
10	автобусів	 15	тролейбусів	 1000	осіб
1)	На	скільки	більше	тролейбусів	у	другому	випадку?
	 15	–	4	=	11	(тролейбусів).
2)	На	скільки	в	другому	випадку	більше	людей?
	 1000	–	450	=	550	(осіб).
3)	Скільки	людей	міститься	в	одному	тролейбусі?
	 550	:	11	=	55	(осіб).

442.	Розв’язання:	 при	 розпилюванні	 триметрової	 деревини	
на	 півметрові	 вийде	 6	 частин,	 тобто	 доведеться	 зробити	
5	розпилів,	а	оскільки	деревин	60,	то	всього	розпилів	бу-
де	5	 ·	60.

Відповідь:	300	розпилів.

443.	Розв’язання:	цю	задачу	варто	намалювати.
Що	 було	 в	 селянки	перед	 зустріччю	 з	 четвертим	покуп-
цем?

Перед	четвертим	було

Перед	третім	було

Перед	другим	було

Перед	першим	було

Щось,	 половина	 чого	 була	 продана,	 після	 чого	 залиши-
лось	 пів’яйця.	 Але,	 виходить,	 пів’яйця	 були	 другою	
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половиною	 того,	 що	 в	 неї	 було.	 Отже,	 перед	 зустріччю	
з	 четвертим	покупцем	у	 селянки	 було	 одне	 яйце.	Нама-
люємо	його	у	вигляді	однієї	клітинки.
Перед	зустріччю	з	третім	покупцем	у	неї	було	це	яйце	й	ті	
пів’яйця,	 які	 вона	 продала	 третьому,	 й	 усе	 це	 складало	
половину	того,	що	вона	мала.	Отже	домалюємо	пів’яйця	
й	подвоїмо	отримане	—	ці	три	яйця	були	в	селянки	перед	
зустріччю	з	третім	покупцем.
Аналогічно,	 домалювавши	до	 трьох	яєць	пів’яйця	й	по-	
двоївши	отримане,	 будемо	мати	 сім	яєць,	які	 вона	мала	
перед	зустріччю	з	другим	покупцем.
Повторивши	ще	раз	цю	операцію,	дізнаємось,	скільки	бу-
ло	в	неї	яєць	спочатку.

Відповідь:	15	яєць.
Отриману	відповідь	перевіримо:
1-му	покупцеві	продано	15	:	2	+	0,5	=	8	яєць,	після	чого	
залишилось	7	яєць;
2-му	покупцеві	продано	7	 :	2	+	0,5	=	4	яйця,	після	чого	
залишилось	3	яйця;
3-му	покупцеві	продано	3	 :	2	+	0,5	=	2	яйця,	після	чого	
залишилось	1	яйце;
4-му	покупцеві	продано	1	 :	 2	+	0,5	=	1	яйце,	після	чого	
нічого	не	залишилось.

444.	Розв’язання:	3	 ·	2	 ·	2	=	12	цукерок.

445.	Міркуємо так: оскільки	ХА	·	У	=	ХА,	то	У	=	1.	Оскіль-
ки Х –	Д	=	Х,	то	Д	=	0.	Маємо:

М1ХА	 	 	ХА
ХА		 	 	 	 1ХА
		ЕХ
		А0
		1ХА
		1ХА
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Оскільки	А	·	А	закінчується	на	А,	причому	А	не	дорівнює	
1,	то	А	=	5	або	А	=	6.

Якщо	А	=	5,	то
М1Х5	 Х5
Х5		 	 	 	 УХА
		 	ЕХ
		 	50	 	 	
	 	 	1Х5
		 	1Х5

Е	=	6:
М1Х5	 	 	Х5
Х5		 	 	 	 	 	1Х5
		6Х
		50	 	
	 	1Х5
		1Х5

Перебиранням	усіх	можливих	значень Х у	рівнянні	Х5		×  
× 5	=	1Х5	отримуємо,	що Х =	2.	Після	чого	визначаємо,	
що	М	=	3.	А	=	6	легко	спростовується	перевіркою.

Відповідь:	3125	:	25	=	125.

446.	Розв’язання:	коли	хлопчики	сядуть	по	двоє,	то	на	кожно-
му	 віслюкові	 буде	 на	 одного	 хлопчика	 більше,	 але,	щоб	
усі	 віслюки	були	 зайняті,	 треба,	щоб	на	4	хлопчики	бу-
ло	більше	(двом	хлопцям	віслюків	не	вистачило,	вони	ся-
дуть	на	віслюка,	і	один	віслюк	залишиться	без	двох	вер-
шників).	Отже,	було	4	віслюки	й	6	хлопчиків.

447.	Розв’язання:	 наступне	 число,	 яке	 однаково	 читається	
в	 обох	 напрямках,	 це	 13	 031.	 Виходить,	що	 автомобіль	
за	2	години	проїхав	13	031	–	12921	=	110	(км),	тобто	йо-
го	швидкість	дорівнює	55	(км/год).

448.	Міркуємо так: якщо	посадити	по	3	кущі,	то	не	вистачить	
6	 грядок,	 тобто	 залишаться	 зайвими	 18	 кущів;	 а	 якщо	
посадити	по	5	кущів,	то	залишаться	вільними	4	грядки,	
тобто	 20	 кущів	 не	 вистачить.	 Виходить,	що	 якщо	 поса-
дити	на	кожну	грядку	на	2	кущі	більше,	то	знадобиться	
на	18	+	20	=	38	(кущів)	більше.	Виходить,	що	було	38	:	2	=	
=	 19	 (грядок).	Полічимо	 кількість	 кущів:	 3	 ·	 19	 +	 18	 =	
=	75	(кущів).
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449.	Розв’язання:	 оскільки	остача	завжди	менша	за	дільник,	
то	8	може	бути	остачею	при	діленні	лише	на	9.	9	·	20	+	8	=	
=	188.

450.	Міркуємо так: маса	всього	фаршу	складає	1200	грамів.	
З	нього	вийде	1200	:	100	=	12	котлет.	Бабуся	смажить	дві	
повні	 сковорідки	 (по	5	котлет)	й	 одну	неповну	 (2	котле-
ти).	З	кожного	з	трьох	смажень	Оксанка	й	Лесик	витяга-
ють	2	котлети.	Усього	 вони	 з’їли	3	 ·	 2	=	6	котлет,	 зали-
шиться	(12	–	6)	—	теж	6	котлет.

451.	Відповідь:	другий	мисливець	дожене	першого	через	8	:	(6	–	
–	 4)	 =	 4	 (год).	 Собака	 бігав	 4	 години	 зі	 швидкістю		
10	км/год,	отже,	він	пробіг	40	км.

452.	Заплутана,	на	перший	погляд,	задача	розв’язується	дуже	
легко.	Потрібно	 тільки	порахувати,	 скільки	наливалось	
у	чашку	кави	й	молока	(це,	виявляється,	порахувати	на-
багато	 простіше,	 ніж	кількість	 випитого	 ним	молока	 та	
кави).	Кави	Тарасик	випив	стільки	ж,	скільки	налив	собі	
спочатку	—	 повну	 чашку.	 А	 молока	 він	 додавав	 (1/2	 +		
+	1/3	+	1/6	=	1)	—	теж	повну	чашку.	Отже,	того	й	іншо-
го	Тарасик	випив	однакову	кількість.

453.	Вікно	розбив	Денис.	Неправду	сказав	лише	Дмитрик.

454.	Відповідь:	 а)	 9999	 –	 1000	 =	 8999;	 б)	 99	 999	 –	 10	 000	 =		
=	89	999;	в)	999	999	–	10	000	=	989	999.

455.	Розв’язання:	 мудрець	 удався	 до	 хитрощів.	 Він	 додав	
до	стада	на	час	свого	верблюда,	тоді	їх	стало	18.	Цих	вер-
блюдів	 розділили,	 як	 сказано	 в	 заповіті.	 Старший	 брат	
отримав	18	:	2	=	9	верблюдів,	середній	—	18	:	3	=	6	вер-
блюдів,	 молодший	—	 18	 :	 9	 =	 2	 верблюди;	 мудрець	 за-
брав	 свого	 верблюда	 назад	 (9	 +	 6	 +	 2	 +	 1	 =	 18).	 Секрет	
у	тім,	що	частини,	на	які	за	заповітом	мали	ділити	стадо	
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сини,	 в	 сумі	 не	 складають	 1.	Дійсно,	 1/2	+	 1/3	+	 1/9	=		
=	17/18	<	1.
Насправді	умови	заповіту	при	такому	розподілі	виконані	
неточно,	 оскільки	 кожен	 син	 отримав	 більшу	 частину	
батькового	заповіту:

9	=	18/2	>	17/2;	6	=	18/3	>	17/3;	2	=	18/9	>	17/9.

Проте	 при	 такому	 способі	 розподілу	 усувається	 помил-
ка	 заповіту,	 який	 розподілив	 лише	 17/18	 стада,	 а	 1/18	
не	 заповів	 нікому.	 Мудрець	 же	 розподілив	 між	 синами	
й	цю	невраховану	частину.

456.	Розв’язання:	один	з	розбійників	розсипає	монети	на	три,	
на	його	погляд,	рівні	купи	й	відходить	убік.	Потім	дру-
гий	 розбійник	 вказує	 найменшу,	 на	 його	 погляд,	 купу.	
Якщо	 третій	 теж	 вважає	 цю	 купу	 найменшою,	 її	 відда-
ють	першому	розбійнику	(на	погляд	якого	в	кожній	купі	
міститься	третина	монет	і	його	влаштує	будь-яка	з	них),	
а	 дві	 купи,	 що	 залишились,	 другий	 і	 третій	 розбійни-
ки	 змішують	 і	 ділять	між	собою	відомим	вже	 способом.	
Якщо	ж	третій	розбійник	вважає,	що	в	купі,	яку	другий	
визнав	найменшою,	монет	не	менше	третини,	нехай	візь-
ме	її	собі.	Другий	візьме	найбільшу,	на	його	погляд,	ку-
пу,	а	та,	що	залишилась,	дістанеться	першому.

457.	Розв’язання:	 додамо	 до	 числа,	 яке	 шукаємо,	 одиницю.	
Тоді	отримана	сума	буде	ділитись	без	остачі	і	на	2,	і	на	3,	
і	 на	 4,	 і	 на	 5.	 Таку	 властивість	 має	 число,	 яке	 ділить-
ся	на	60.	Тому	отримана	нами	сума	дорівнює	або	60,	або	
120,	або	180	тощо.

Відповідь:	 число,	 на	 одиницю	менше	 за	 будь-яке	число,	
що	ділиться	на	60.

458.	Розв’язання 1: із	трьох	повних	каструль	переллємо	воду	
в	 банки.	 Вийдуть	 три	 повні	 банки	 і	ще	 три	 літри	 води,	
адже	кожна	банка	вміщує	на	один	літр	води	менше,	ніж	
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каструля.	А	три	банки	і	ще	три	літри	—	це	стільки	ж	во-
ди,	скільки	вміщується	в	чотирьох	банках.	Отже,	в	одну	
банку	вміщується	три	літри,	а	в	каструлю	—	на	один	літр	
більше,	тобто	чотири	літри.

Розв’язання 2: можна	 розв’язувати	 задачу	 й	 підбиран-
ням.	Кількість	літрів	води,	яка	вміщується	в	трьох	каст-
рулях	і	в	чотирьох	банках,	має	ділитись	і	на	3,	і	на	4.	Од-
не	 з	 таких	чисел	—	12.	Тоді	 в	 одній	каструлі	 12	 :	 3	=	4	
літри,	 а	 в	 одній	 банці	 12	 :	 4	=	 3	 літри	 води.	У	 банці	 на		
1	л	менше,	ніж	у	каструлі,	отримані	числа	відповідають	
умовам	і	є	відповіддю	задачі.

459.	Відповідь:	неділя.

460.	Відповідь:	122	211.

461.	Відповідь:	троє	птахів	—	1	качка,	1	курча	й	1	гусак.

462.	Відповідь:	 у	 вольєрі	 мешкали	 5	 горил,	 25	 шимпанзе		
й	70	лемурів.

463.	Розв’язання:	 звичайна	відповідь	«100	котів»	неправиль-
на.	Шістка	котів,	про	яких	говориться	в	задачі,	за	6	хви-
лин	з’їдає	6	мишей,	тобто	за	кожну	хвилину	з’їдає	одну	
мишу.

Відповідь:	6	котів.

464.	Відповідь:	минуло	23	роки.	(Дочці	було	13,	коли	батькові	
було	39	років.)

465.	Міркуємо так: лише	 дві	 дівчинки	 в	 колі	 можуть	 мати	
і	руде	волосся,	 і	зелені	очі.	Оскільки	одна	з	них	не	є	од-
нією	 із	сестер,	то,	лише	одна	 із	сестер	може	мати	зелені	
очі	й	руде	волосся.

466.	Відповідь:	10	+	100	+	1000	=	1110.
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467.	Міркуємо так: оскільки	відстань	у	4	рази	більша,	то	й	ча-
су	 знадобиться	 в	 4	 рази	 більше.	А	 якщо	швидкість	жу-
ка	в	7	разів	більша,	то	часу	знадобиться	в	7	разів	менше.	
Виходить:	28	·	4	:	7	=	16	(хвилин).

468.	Розв’язання:	 глек	молока	можна	 замінити	36	фініками,	
а	1	хлібину	—	48	фініками	(оскільки	4	глеки	молока	або	
144	фініки	коштують	стільки	ж,	скільки	3	хлібини).	До-
давши	 до	 цього	 6	 фініків	 третього	 араба,	 ми	 побачимо,	
що	 у	 всіх	 начебто	 було	 36	 +	 48	 +	 6	 =	 90	 фініків,	 тобто	
на	 частку	 кожного	 припадає	 начебто	 по	 30	 фініків.	 От-
же,	перший	араб	має	доотримати	 за	6	фініків	 (36	–	30),	
а	другий	—	за	18	фініків	(48	–	30).	Інакше	кажучи,	дру-
гий	араб	має	отримати	втричі	(18	:	6	=	3)	більше,	ніж	пер-
ший.	Отже,	 перший	 араб	має	 взяти	 собі	 5	монет,	 а	 дру-
гий	—	15	монет.

469.	Відповідь:	у	першому	ряду	є	4	музиканти,	в	другому	—	3,	
в	третьому	—	6	і	в	останньому	—	8	музикантів.

470.	Відповідь:	а)	2345;	б)	6845.

471.	Розв’язання:	 спочатку	 слід	 визначити,	 скільки	 зараз	
міститься	 у	 сплаві	 нікелю	 й	 скільки	 олова.	 Оскільки	
100	%	—	це	1	кг,	то	олова	в	сплаві	міститься	400	г,	а	ні-
келю	—	600	 г.	Щоб	олово	 склало	половину	сплаву,	 слід	
довести	його	кількість	до	600	г.

Відповідь:	200	г.

472.	Розв’язання:	 якщо Х —	 вартість	 одного	 тістечка,	 то		
10/11	< Х <	10/9,	або	1,10	< Х <	1,11.	Звідси	відповідь 
Х =	1,11	грн.

473.	Відповідь:	30.

474.	Розв’язання:	 поставимо	 по	 колу	 30	 крапок	 —	 29	 світ-
лих	і	одну	темну	(початок	відрахування).	А	тепер	будемо	
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викреслювати	(починаючи	з	темної	точки)	кожну	дев’яту	
точку	 доти,	 доки	 не	 залишиться	 15	 точок.	 Це	 й	 будуть	
пакунки	хитрого	купця.

475.	Міркуємо так: Якби	шахісти	грали	у	два	круги,	то	пар-
тій	було	б	90	(приміром,	кожен	грає	білими	по	9	партій,	
і	 всього	 партій	 9	 ·	 10	 =	 90).	 А	 оскільки	 грається	 лише	
один	круг,	то	партій	удвічі	менше.

Відповідь:	45.

476.	Відповідь:	9	876	543	210.

477.	Міркуємо так: кількість	ніг	у	зеленого	дракона	дорівнює	
кількості	 голів	 у	 червоного	 дракона	 й	 дорівнює	 6.	 Тоді,	
за	умовою,	зелених	драконів	на	одного	менше,	ніж	черво-
них.	Тобто	якби	червоних	драконів	було	стільки,	скільки	
зелених,	то	хвостів	на	галявині	було	б	44	–	2	=	42.	В	одно-
го	червоного	і	в	одного	зеленого	дракона	разом	—	6	хвос-
тів.	Тобто	зелених	драконів	42	:	6	=	7,	а	червоних	—	8.

478.	Через	5	стрибків	кішка	буде	в	тому	місці,	де	спочатку	бу-
ла	мишка	(див.	мал.).

Кішка Мишка Нірка

Але	мишка	в	цей	час	не	 сиділа	на	місці:	 за	5	кішчиних	
стрибків	 вона	 зробила	3	 ·	 5	=	15	кроків	 до	нірки.	Тепер	
кішці	до	мишки	—	2	стрибки	без	одного	кроку	(15	=	2	×  
× 8	 –	 1),	 а	 мишці	 до	 нірки	 —	 20	 –	 15	 =	 5	 кроків.	 По-
ки	кішка	двічі	стрибне,	мишка	зробить	2	 ·	3	=	6	кроків,	
і	останній	крок	буде	вже	в	нірці,	а	кішці	ще	залишиться		
4	кроки	до	нірки!	Мишка	кішку	не	дожене!

479.	Міркуємо так: важливо	 порівну	 розподілити	 час	 руху	
на	двох	велосипедах	між	трьома	людьми,	щоб	ніхто	не	від-
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став	від	 інших.	Цього	можна	досягти,	якщо	перший	і	дру-
гий	сядуть	на	велосипеди,	а	третій	піде	пішки.	Проїхавши	
1/3	шляху,	перший	має	зійти	з	велосипеда,	залишити	його	
на	 дорозі	 й	 продовжити	путь	пішки.	Другий	має	проїхати	
2/3	путі,	зійти	з	велосипеда,	залишити	його	на	дорозі	й	про-
довжити	путь	пішки.	Третій,	дійшовши	до	велосипеда,	за-
лишеного	першим,	сідає	нього	та	їде	до	пункту	В.	Перший,	
пройшовши	1/3	путі	пішки,	дійде	до	велосипеда,	залишено-
го	другим,	 сяде	на	нього	й	доїде	до	В.	У	результаті	кожен	
пройде	10	км	пішки,	а	20	км	проїде	на	велосипеді.

Відповідь:	за	3	години	20	хвилин.

480.	Розв’язання:	оскільки,	за	умовою	задачі,	відрубання	ли-
ше	 двох	 голів	 Змія	 одночасно	 призводить	 до	 їх	 повної	
втрати,	необхідно	досягти	того,	щоб	у	нього	залишалась	
тільки	парна	кількість	голів.	Оскільки	Змій	має	три	го-
лови,	 то	 слід	 рубати	 йому	 хвости	 так,	щоб	 це	 призвело	
до	отримання	ще	трьох	голів.	У	зв’язку	 із	цим	 Іван	Ца-
ревич	може	діяти	наступним	чином:
а)	першими	трьома	ударами	Іван	Царевич	рубає	кожний	

хвіст	навпіл,	і	тоді	у	Змія	Горинича	буде	6	хвостів;
б)	наступними	трьома	ударами	Іван	Царевич	рубає	по	два	

хвости	 Змія	 і	 в	 результаті	 отримує	 до	 існуючих	 3-х	
голів	іще	3	голови;

в)	нарешті,	 останніми	трьома	ударами	 Іван	Царевич	ру-
бає	попарно	6	голів	Змія	і	перемагає	його.

Відповідь:	за	9	ударів.

481.	Відповідь:	8	котів	(14	собак	і	10	людей).
Міркуємо так: якщо	 с	—	 собаки,	л	—	люди,	 а	к	—	ко-
ти,	 то	 5с	 +	 3л	 =	 100	 й	 с	 >	 л.	 Рівняння	 може	 мати	 та-
ке	розв’язання:	с	=	17	 і	л	=	5;	або	таке:	с	=	14	 і	л	=	10.	
Оскільки	нам	також	відомо,	що	число,	яке	позначає	 су-
му	 собак	 і	людей,	має	ділитись	на	3,	 тобто	 (с + л)	 :	 3,—	
то	правильним	є	друге	розв’язання.
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482.	Відповідь:	 а)	 9;	 б)	 9	 +	 2	 ·	 90	 =	 189;	 в)	 9	 +	 2	 ·	 90	 +	 3	×  
× 900	=	2889.

483.	Розв’язання:	 припустімо,	що	в	кожному	місяці	день	на-
родження	лише	у	двох	учнів.	Тоді	в	класі	може	бути	2	×  
× 12	=	24	учні.	У	якому	б	місяці	не	народився	25-й	учень,	
він	буде	третім	іменинником	у	цьому	місяці.

484.	Розв’язання:	 звернімо	 увагу	 на	 останнє	 повідомлен-
ня:	 у	 Софійки	 лише	 один	 сусід	 (Миколка).	 Отже,	 вона	
живе	 на	 одному	 з	 крайніх	 поверхів	—	 або	 на	 першому	
(а	 тоді	 Миколка	 живе	 на	 другому),	 або	 на	 останньому	
(а	Миколка	—	на	четвертому).	Але	Микола	не	може	жи-
ти	на	четвертому	поверсі,	оскільки	вище	за	нього	живе	
Петрик,	 а	 ще	 вище	 —	 Марійка.	 Над	 Миколчиним	 по-
верхом	є	іще	щонайменше	два	поверхи.	Отже,	Миколка	
живе	 на	 другому	 поверсі,	 а	 Софійка	 на	 першому.	 Вітя	
й	Марійка	живуть	не	на	сусідніх	поверхах:	Вітя	на	тре-
тьому,	а	Марійка	на	п’ятому.	Петрик	живе	на	четверто-
му	поверсі.

485.	Міркуємо так: оскільки	на	дорогу	до	ріки	й	назад,	руха-
ючись	 на	 велосипеді,	Богдан	 витратив	 20	 хвилин,	 то	 це	
означає,	 що	 на	 дорогу	 в	 один	 бік	 він	 витратив	 10	 хви-
лин.	Виходить,	що	на	дорогу	в	один	бік	пішки	йому	зна-
добиться	30	хвилин,	 а	 отже,	на	дорогу	в	 обидва	боки	—		
1	година.

486.	Міркуємо так: з	трьох	чисел	від	1	до	10	число	27	можна	
скласти	кількома	способами:

10	+	9	+	8	=	27;	 10	+	10	+	7	=	27;		 	 	 	9	+	9	+	9	=	27.

Перша	 сума	 не	 підходить,	 оскільки	 за	 умовою	 два	 по-	
стріли	прийшлися	точно	в	одне	місце,	а	отже	два	додан-
ки	з	трьох	обов’язково	мусять	бути	однаковими.	Другий	
і	третій	варіанти	підходять.	В	останньому	випадку	третій	
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постріл	прийшовся	в	 інше	місце,	але	в	те	саме	коло,	що	
й	перші	два.

487.	Міркуємо так: оскільки	Борис	живе	не	у	Вінниці,	а	меш-
канець	 Вінниці	 захоплюється	 малюванням,	 то	 можна	
зробити	висновок,	що	Борис	малюванням	не	захоплюєть-
ся.	А	оскільки,	за	умовою	задачі,	він	не	захоплюється	лі-
тературою,	то	виходить,	він	захоплюється	математикою.	
Борис	 не	 може	 жити	 в	 Києві	 (киянин	 не	 захоплюється	
математикою)	і	не	може	жити	у	Вінниці	(мешканець	Він-
ниці	 захоплюється	 малюванням),	 отже,	 Борис	 приїхав	
із	 Львова.	 Тоді	 виходить,	 що	 Артем	 приїхав	 з	 Вінниці	
й	 захоплюється	 малюванням.	 Отже,	 Володя	 —	 киянин	
і	захоплюється	літературою.

488.	Розв’язання:	для	запису	одноцифрових	чисел	знадобить-
ся	9	цифр,	для	запису	двоцифрових	—	2	·	90	=	180	цифр,	
для	запису	трицифрових	чисел	до	150	включно	—	3	·	51	=		
=	153	цифри.

Відповідь:	342	цифри.

489.	Умовно	намалюємо	графік	роботи	кота.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Час	казок Час	сну

А В С Д

Інтервали	АВ	 і	СD	—	 інтервали	правильності	висловлю-
вань.	Разом	вони	складають	2	 ·	9	=	18	годин.

490.	Розв’язання:	 разом	 у	 Поліни,	 Бориса,	 Євгена	 та	 Марії		
18	+	10	=	28	гривень.	Якщо	в	Бориса	та	Євгена	—	12	гри-
вень,	то	у	Марії	і	Поліни:	28	–	12	=	16	гривень.
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491.	Розв’язання:	 обоє	 мандрівників	 пройшли	 однакову	
відстань.	 Перший	 половину	 часу	 йшов	 зі	 швидкістю	
5	 км/год,	 а	 отже,	 він	 з	 більшою	 швидкістю	 пройшов	
більшу	 частину	 путі.	 Другий	 же	 рівно	 половину	 путі	
пройшов	з	більшою	швидкістю,	отже,	перший	витратив	
часу	менше.

Відповідь:	перший.

492.	Я	завів	свій	годинник	і	запам’ятав,	котру	годину	він	по-
казує.	 Прийшовши	 до	 товариша	 й	 уходячи	 від	 нього,	
обидва	рази	подивився	на	його	годинник,	а	тому	я	знав,	
скільки	часу	пробув	у	нього	й	 о	котрій	від	нього	пішов.	
Прийшовши	 додому,	 я	 визначив	 за	 своїм	 годинником,	
скільки	 часу	 був	 відсутній,	 а	 віднявши	 від	 цього	 часу	
той	 час,	 який	 я	 провів	 у	 друга,	 визначив,	 скільки	 часу	
я	витратив	на	шлях	до	нього	й	від	нього.	Розділивши	цей	
час	 навпіл	 і	 додавши	 результат	 до	 останніх	 показників	
годинника	мого	товариша,	я	визначив	час	свого	прибут-
тя	 додому.	 (Приміром,	 нехай	 я	 поставив	 свій	 годинник	
на	12.00,	прийшовши	до	товариша,	побачив,	що	на	його	
годиннику	16.00,	уходячи	від	нього	побачив	на	його	 го-
диннику	 17.00,	 а	 прийшовши	 додому,	 побачив,	 що	 мій	
годинник	показує	13.30.	Тоді	я	визначаю,	що	був	відсут-
ній	1,5	години,	з	них	рівно	годину	був	у	товариша,	отже	
на	дорогу	в	обидва	боки	витратив	півгодини,	а	на	путь	від	
товариша	додому	—	15	хвилин.	Я	ставлю	свій	годинник	
на	17.15.)

493.	Розв’язання:	коли	від	кожного	потяга	відчепили	по	6	ва-
гонів,	то	в	одному	потязі,	як	і	раніше,	було	на	12	вагонів	
менше,	 ніж	 у	 другому.	 Якщо	 за	 одну	 частину	 прийня-
ти	кількість	вагонів	того	потяга,	в	якому	вагонів	менше,	
то	кількість	вагонів	другого	потяга	буде	складати	4	такі	
частини.
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Виходить,	 що	 12	 вагонів	 складають	 3	 частини,	 отже	
в	другому	потязі	залишилось	12	:	3	=	4	(вагони),	а	в	пер-
шому	—	16	вагонів.	Залишилось	знайти,	скільки	вагонів	
було	в	кожному	потязі	спочатку:	4	+	6	=	10	 (вагонів)	—	
було	в	другому	потязі,	16	+	6	=	22	(вагони)	—	було	в	пер-
шому	потязі.

494.	Розглянемо	різні	способи	руху	машин.
1)	Машини	рухаються	в	протилежних	напрямках.	У	цьо-	

му	 разі	 за	 годину	 відстань	 між	 ними	 збільшиться	
на	140	км	і	буде	дорівнювати	240	км.

2)	Машини	 рухаються	 назустріч	 одна	 одній.	 За	 годину	
вони	 проїдуть	 140	 км,	 а	 це	 значить,	 що	 вони	 зустрі-
нуться	й	роз’їдуться	в	різні	 боки.	Відстань	між	ними	
через	годину	становитиме	40	км.

3)	Машини	 рухаються	 в	 одному	 напрямку	 й	 машина,	
швидкість	 якої	 60	 км/год,	 їде	 попереду.	Машини	 бу-
дуть	 зближуватись,	 через	 годину	 відстань	 між	 ними	
скоротиться	на	20	км	та	буде	дорівнювати	80	км.

4)	Машини	 рухаються	 в	 одному	 напрямку	 й	 машина,	
швидкість	якої	дорівнює	80	км/год,	їде	попереду.	Ма-
шини	віддалятимуться,	через	годину	відстань	між	ни-
ми	збільшиться	на	20	км	і	буде	складати	120	км.

495.	Міркуємо так: номер	 останньої	 сторінки,	 що	 випала,	
повинен	 мати	 наступні	 властивості:	 він	 має	 складатися	
з	 цифр	 1,	 2,	 3,	 бути	 парним	 і	 більшим	 за	 213.	 Вказані	
властивості	має	число	312.	Це	і	є	номер	останньої	сторін-
ки,	 що	 випала.	 Серед	 312	 сторінок	 перші	 212	 залиши-
лись	у	книзі,	тобто	випало	312	–	212	=	100	сторінок,	що	
складає	50	аркушів.

Відповідь:	50	аркушів.
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496.	Розв’язання:	час	руху	в	Моськи	й	слона	однаковий;	Мось-
ка	рухалась	у	10	разів	швидше,	отже	відстань	вона	подо-
лала	в	10	разів	більше,	тобто	1	 ·	10	=	10	(км).

Відповідь:	10	кілометрів.

497.	Розв’язання:	час	польоту	складає	7	–	1	=	6	хвилин.	Оскіль-	
ки	бджола	без	меду	летить	удвічі	швидше,	то	часу	на	політ	
без	 меду	 знадобиться	 вдвічі	 менше,	 тобто	 одну	 частину	
часу	 бджола	 витрачає	 на	 політ	 туди	 й	 дві	 частини	 часу	
на	зворотний	політ.	Виходить,	що	до	липи	бджола	летить	
6	 :	 3	 =	 2	 (хв)	 =	 120	 (с).	 Відстань	 між	 вуликом	 і	 липою	
складає	4	 ·	120	=	480	(м).

Відповідь:	480	метрів.

498.	Відповідь:	60	км/год.

499.	Розв’язання:	зробимо	короткий	запис:
3	лист.	 4	конв.	 18	грн
6	лист.	 5	конв.	 27	грн
Вирівняємо	 кількість	 листівок,	 для	 цього	 помножимо	
перший	рядок	на	2.
6	лист.	 8	конв.	 36	грн
6	лист.	 5	конв.	 27	грн
1)	На	 скільки	 конвертів	 у	 першому	 випадку	 було	 біль-
ше?
	 8	–	5	=	3	(конв.).
2)	На	 скільки	 гривень	 у	 першому	 випадку	 заплатили	
більше?
	 36	–	27	=	9	(грн).
3)	Скільки	коштує	конверт?
	 9	:	3	=	3	(грн).
4)	Скільки	коштують	5	конвертів?
	 3	 ·	5	=	15	(грн).
5)	Скільки	коштують	6	листівок?
	 27	–	15	=	12	(грн).
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6)	Скільки	коштує	листівка?
	 12	:	6	=	2	(грн).

Відповідь:	конверт	—	3	гривні,	листівка	—	2	гривні.

500.	Відповідь:	176	аркушів.

501.	Розв’язання:	можна	вважати	склянку	рівною,	приміром,	
0,2	 л	 або	 зовсім	 не	 оперувати	 певним	 об’ємом.	 Істотно	
тут	лише	те,	що	молоко	з	першої	склянки	буде	складати	
не	20	%,	а	10	%	усього	об’єму,	а	молоко	з	другої	склян-
ки	 буде	 складати	не	 80	%,	 а	 40	%	усього	 об’єму.	Отже,	
усього	молока	в	каструлі	буде	10	%	+	40	%.

Відповідь:	50	%.

502.	Міркуємо так: дане	число	в	9	разів	менше	за	якесь	чоти-
рицифрове	число.	Отже,	перша	цифра	1.	Звідси	остання	
цифра	—	9.	Добиранням	можна	переконатись,	що	перед-	
остання	цифра	8.	Отримуємо	число	1089.

503.	Розв’язання:	можна	вважати	склянку	рівною,	приміром,	
0,2	 л	 або	 зовсім	 не	 оперувати	 певним	 об’ємом.	 Істотно	
тут	лише	те,	що	молоко	з	першої	склянки	буде	складати	
не	20	%,	а	10	%	усього	об’єму,	а	молоко	з	другої	склян-
ки	 буде	 складати	не	 30	%,	 а	 15	%	усього	 об’єму.	Отже,	
всього	молока	в	каструлі	буде	10	%	+	15	%.

Відповідь:	25	%.

504.	Розв’язання:	 треба	 перенумерувати	 мішки.	 Потім	 слід	
узяти	 з	 першого	 мішка	 одну	 монету,	 з	 другого	 —	 дві,	
з	третього	—	три,	і	так	далі	до	десятого,	з	якого	слід	узя-
ти	десять	монет.	Усі	ці	монети	разом	треба	зважити.	Як-
би	 всі	 монети	 були	 справжніми,	 то	 всі	 взяті	 монети	 ва-
жили	 б	 10	 +	 20	 +	 30	 +	 40	 +	 50	 +	 60	 +	 70	 +	 80	 +	 90	 +		
+	100	=	550	г.	Але	вони	будуть	важити	більше	на	стільки	
грамів,	скільки	серед	них	фальшивих	монет.	А	кількість	
фальшивих	монет	дорівнює	номеру	мішка,	з	якого	вони	
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взяті.	(Приміром,	якщо	монети	важать	556	г,	то	фальши-
вих	монет	6,	і	всі	вони	взяті	з	одного	мішка.	Але	6	монет	
ми	брали	з	мішка	№	6,	отже	цей	мішок	 і	є	з	фальшиви-
ми	монетами.)

505.	Розв’язання:	 Іванові	 Царевичу	 слід	 назвати	 числа	 100,	
10	 і	1,	 тоді	 значенням	виразу	аx + бy + сz = а 100	+	б	×  
× 10	+	с	 	× 1	буде	трицифрове	число	з	цифрами	а, б, с.	За-
гадані	Кощієм	числа	буде	легко	відгадати.

506.	Відповідь:	під	час	зустрічі	обидві	групи	будуть	перебува-
ти	від	турбази	на	однаковій	відстані.

507.	Розв’язання:	 остання	 цифра	 першого	 неповного	 добут-
ку	1,	отже,	в	розряді	одиниць	першого	множника	стоїть	
3.	Остання	цифра	другого	неповного	добутку	—	5,	отже,	
помножували	на	5.	Таким	чином,	помножили	43	на	 57,	
у	 результаті	 отримали	 2451.	 При	 розгадуванні	 подібно-
го	 ребуса	можна	 було	міркувати	 інакше:	 за	 додаванням	
знаходимо	неповні	добутки;	вони	відповідно	дорівнюють	
301	і	215.	Розділивши	301	на	7,	знайдемо	перший	множ-
ник	43.	Розділивши	215	на	43,	знайдемо	цифру	десятків	
другого	множника	5.	Міркування	в	другому	випадку	про-
стіше,	однак	складніше	були	обчислення.

508.	Міркуємо так: у	результаті	розподілення	горіхів	має	бу-
ти	таким:	16,	16,	16.
Тому	останнє	розподілення	має	бути	таким:	16,	24,	8.
Перед	цим	розподілення	горіхів	може	бути	більш	різно-
манітним.	Але	нас	має	зацікавити	таке,	в	якому	є	хоча	б	
одна	купка	з	22	або	з	14,	або	з	12	горіхами.	Це	може	ви-	
глядати	так:	12,	20,	16	або	12,	8,	4.
Якщо	тепер	не	чіпати	купку	з	12	горіхами,	то	перед	цим	
можливі	такі	розподілення:
12,	20,	26,	або	12,	28,	8,	або	12,	4,	8,	або	12,	2,	10.
Друге	можна	отримати	з	початкового.
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Відповідь:	можливий	такий	варіант	розв’язання:
22,	14,	12	→→	 8,	28,	12	→→	 16,	20,	12	→→	 16,	8,	24	→
→	16,	16,	16.

509.	Відповідь:	обом	знадобиться	однаковий	час.

510.	Розв’язання:	є	відомими	достатньо	цифр,	щоб	відновити	
числа	при	додаванні.	Оскільки	третій	неповний	добуток	
452,	 а	 помножували	 на	 1,	 то	 й	 перший	множник	 дорів-
нює	числу	452.	Розділивши	перший	і	другий	неповні	до-
бутки	 на	 число	 452,	 знайдемо	 останню	 й	 передостанню	
цифри	другого	множника.	Вийшло,	що	помножили	чис-
ло	452	на	125.
Відповідь:	452	·	125	=	56	500.

511.	 Розв’язання:	
1)	Скільки	 було	 б	ніг	 у	 11	 тварин,	якби	у	кожного	 було	

по	2	ноги?	2	 ·	11	=	22	(ноги).
2)	На	 скільки	 ніг	 насправді	 було	 більше?	 30	 –	 22	 =		

=	8	(ніг).
3)	На	скільки	ніг	у	лошати	більше,	ніж	в	індичати?	4	–	2	=	

=	2	(ноги).
4)	Скільки	було	лошат?	8	:	2	=	4	(лошати).
5)	Скільки	було	індичат?	11	–	4	=	7	(індичат).
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