
1. БУФЕТ 
Під час змагань з гандболу, Софі, продавчиня буфету, продає газовану воду, яка 
зберігається у дрзатопі об'ємом 12 літрів. Уся названа вода була продана. Софі 
наливала воду у стакани, кожний об'ємом 25 сантилітрів.   

 
Скільки стаканів газованої води продала Софі? 

2. ПОМИЛКА ПІДРАХУНКІВ 
Вирішуючи задачу з математики, Ян помножив 87 на 53 і отримав результат – 4641. 
Вчитель при перевірці знайшов помилку і пояснив Яну, що вона полягає у множенні 
3х8.  
 
В чому саме полягає помилка Яна?  

3. 3. РОМАН 
Вчитель 4 класу ( тут СМ1) задав учням прочитати роман протягом канікул. Він додав, 
що при щоденному читанні учні повинні збільшувати кількість прочитаних сторінок на 
5. В перший день Габріель прочитала 12 сторінок, на другий день вона прочитала на 5 
сторінок більше, ніж в попередній день і так далі. Через 7 днів Габріель закінчила 
читати книжку.   
 
Скільки сторінок у книзі? 

4. ПЕРЕТИНАЮЧИ СКВЕР 
Щодня Надеж проходить крізь сквер. Зазвичай вона заходить через ворота А і виходить 
воротами В, при цьому не проходячи двічі однією і тією самою стежкою.  
 
Протягом скількох днів Надеж може перетинати четвер, не використовуючи двічі 
один і той же маршрут?  
 
( Примітка: Надеж не ходить по газону , а також оминає  центральний острівок) 

5. ОБЕРЕЖНО З ЕКРАНАМИ 
У таблиці нижче вказано час, який Поль проводить грають у приставку.  
 
Вівторок     30 хв 
Середа        51 хв 
П’ятниця     18 хв 
Субота         1год 12 хв 
Неділя         1 год 30хв 
 



Порахуй скільки часу на тиждень проводить Поль за грою у приставку і чи не 
виходить він за встановлену батьками часові норму ( 4 год 30 хв на тиждень)?  

6. ЗАГАДКА  
Я – ціле непарне трьохзначне число.   Число моїх одиниць втричі більше за число моїх 
десятків, а також втричі менше за число моїх сотень.  
 
Яке я число? 

7. Який мій вік? 
За все своє життя я проживав в трьох різних містах. Я прожив половину свого життя в 
Мадриді, чверть – в Парижі, а 20 останніх років в Марселі.   
 
Який мій вік?  

8.  СЛАЛОМ 
Джоанна щойно закінчила свій слалом в Шамруссі.  На фініші, загалом було 
класифіковано 57 лижників. Суперників, які отримали гірші класифікації, ніж Джоанна, 
втричі більше, ніж тих, чиї класифікації вижчі.  
 
Яке місце зайняла Джоанна ? 

9.  ТЕЛЕВІЗОР 
Мадам Люпа хоче придбати новий телевізор вартістю 1282 євро. При покупці вона 
сплатила 250 євро, а решту суми виплачуватиме протягом 12 місяців.  
 
Яку суму мадам сплачувати щомісяця ? 

10. РОЗШУК 
Нижче - портрет Аркімбольдо.   
 
Знаємо, що : 
 
Банан+банан+банан+суниця = 110 
Поричка+банан+банан+суниця = 95 
Кавун+ ківі = 55 
Кавун- ківі = 5 
Поричка+поричка+поричка+поричка +поричка = 75. 
 
Яка « ціна » голови ?  


