
1. ШАРИКИ 
Поль складає свої шарики. У нього їх загалом менше 100. Якщо  він їх складе по 4, по 5 
або по 6, то завжди залишатимуться 3. Якщо складе по 7, то решти немає. 
 
Скільки шариків має Поль? 
 

2. В'ЯЗАННЯ 
 
Наташа в'яже светри у своєму професійному ательє. Вона вже зв'язала 15 білих і 10 
червоних светрів.  
Щотижня вона в'яже по 2 нових білих і по 3 нових червоних светри.  
 
Скільки тижнів потрібно Наташі, щоб зв'язати однакову кількість білих та червоних 
светрів? 
 

3. КОД 
Власник квартири поклав ключі у скриньку, яку можнавідкрити за допомогою 
цифрового коду, який містить 9 цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Кевін, учень 6ого класу, допомагає батькам розшифрувати цю загадку з кодом: 
 
- Код з 4х чисел не містить числа, кратного трьом; 
- Код не є кратним 5; 
- Число одиниць тисячі не відповідає року народження ні Кевіна, ні його бабусі та 

дідуся; 
- Сума чисел коду становить 24; 
- Число десятків дорівнює одиницями тисячі в квадраті . 

Який код? 

 

4. КОЖНОМУ СВОЯ ФІГУРА 
П’єр, Аїда, Улис та Меріл обрали кожний пл геометричній фігурі, що наведені нижче. 
Спираючись на наступну інформацію, знайди, яку фігур обрав кожний з учнів.  
 
Дано:  
 
- Фігура П'єра не має 4 однакових сторін; 
-  Фігура Аїди не має 4 прямих кутів; 
- Фігура Улиса не є квадратом, але має 4 сторони однакової довжини. 

 

5. В РЕСТОРАНІ 
Меню: 
1ша страва на вибір: 
- Салат 
- М’ясна нарізка  

2 га страва на вибір: 



- Фарширована форель 
- Смажена грудка 
- Котлети з щуки 

Десерт: 
- Домашнє морозиво 
- Фруктовий салат. 

Ресторан пропонує вище вказані страви на вибір.  

Скільки різних меню з 3х страв можна скомплектувати? 

 

6. ПРИХОВАНІ КУБИКИ 
Дано 2 конструкції: А і В. 
Основою конструкції А є квадрат. Обидві конструкції мають однакову масу та 
складаються відплвідно із кубиків однакової маси.  
 
Скільки кубиків приховано на конструкції В? 
 

7. БАНКІВСЬКИ ІНТЕРЕСИ 
Агнеса, Марі та Лола отримали свої нарахування у вигляді банківських інтересів.  Агнеса 
отримала на 8€ менше, ніж Лола, яка в свою чергу, отримала на 6€ менше, ніж Марі. 
Марі отримала втричі більше, ніж Агнеса, хоча останні отримала на 15 € менше. 
 
Порахуй суму інтересів кожної за 2022 рік.  
 

8. СЕРІАЛ  
Луї хоче подивитися 2 серії свого улюбленого серіалу до вечері. Проблема в тому, що 
мама наказала йому бути за столом рівно о 19.30. Одна із серій триває 37 хвилин, а інша 
43 хвилини.  
 
О котрій годині Луї повинен почати дивитися серіал, щоб переглянути 2 серії повністю 
та не запізнитися на вечерю? 
 

9. КАРТОВИЙ ЗАМОК 
Щоб скласти картовий  замок з одного поверху, потрібно 2 карти. Щоб скласти той 
самий замок на 2 етажі, потрібно 7 карт. А для того, щоб скласти усі 3 етажі, потрібно 15 
карт .  
 
Скільки потрібно карт, щоб скласти замок на 5 етажів? 
 

10. КРІЗЬ ЄВРОПУ 
Дивись мапу, подану у завданні.  
Щоб дізнатися, куди Максим поїде на наступні канікули, : 
- Накресли відрізок LE; 
- Познач  точку І посередині відрізку LE; 
- Накресли пряму (d) паралельну відрізку LE, що проходить через точку F; 
- Накресли коло з центром L та радіусом АІ; 
- Познач точкою К перетин між колом та прямою d.  



Знайди країну, яка знаходиться на точці К. Обставин туди Максим і поїде на канікули. 

 

Отож, що це за країна?  


