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У задачах 1–10 оберіть лише одну правильну, на вашу думку, відповідь. 
 

УВАГА! Внести обрані вами відповіді та — одночасно з цим — внести реєстраційну інформацію пот-
рібно з 12:00 28 серпня до 17:00 30 серпня за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiXbsDwhecSM-MlkL-
cDJp8mJ7egLWCVawQq89B32ASluadQ/viewform  
 
Правильні відповіді та результати учасників у другому турі (сума набраних балів) будуть розміщені 
не пізніше 17:00 31 серпня на сайті КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» та на web-сторінці 
https://od-iuv-math.blogspot.com/ 

 
 
1. Селянин, купуючи товари, спочатку заплатив першому продавцеві полови-

ну своїх грошей і ще 1 грн, потім другому продавцеві – половину грошей, 
що залишилися, і ще 2 грн й, нарешті, третьому продавцеві – половину 
грошей, що залишилися, і ще 1 грн. Після цього в селянина зовсім не зали-
шилося грошей. Скільки грошей було в нього спочатку? 

 

А 18	грн В 24 грн 

Б 20	грн Г 30 грн 

  Д 35 грн 

  
2. Веселий турист вийшов на зустріч із друзями. Він планував проходити ко-
жного дня третину шляху, щоб за три дні дістатися до місця зустрічі. За перший 
день він пройшов стільки, скільки було заплановано, а на другий день утомився 
й здолав лише третину залишку шляху. На третій день він пройшов третину но-
вого залишку. У результаті йому залишилося подолати ще 32 км. Яка відстань 
від його дому до місця зустрічі з друзями? 
 

А 96	км В 120 км 
Б 108	км Г 132 км 
  Д 144 км 

 



3. Які два числа треба поставити у послідовність замість зірочки: 2, 3, 3, 5, 
10, 13, 39, 43, 172, *, *? 
 

А 175, 180 В 177, 180 
Б 175, 187 Г 175, 187 
  Д 177, 185 

 
4. У село завітали кобзар, бандурист та скрипаль. Кобзар сів під старою вер-

бою та й заграв. Бандурист пішов грати на площу, а скрипаль – до сільсько-
го магазину. Усі жителі села чули когось із музикантів. Тільки кобзаря чули 
шестеро, тільки бандуриста – п’ятеро, тільки скрипаля – восьмеро. Троє не 
чули скрипаля, четверо – кобзаря, двоє – бандуриста. Ті, хто чув усіх, - це 
20% місцевих жителів. Скільки людей мешкає у селі? 

 
А 32 В 40 
Б 35 Г 42 
  Д 45 

5. Дід Панас приніс на базар півсотні груш для продажу. Двома грушами він 
поснідав, а решту розклав у три нерівні купки. Скільки груш у кожній купці не-
відомо, але відомо, якщо з третьої перекласти у другу стільки, скільки в другій 
було, потім з другої перекласти в третю стільки, скільки в ній перед цим знахо-
дилося, і нарешті з третьої перекласти в першу стільки, скільки в цій купці стане, 
то в результаті кількість груш у всіх купках буде однакова. Скільки груш приніс 
Панас на базар? 
 

А 40 В 50 
Б 44 Г 52 
  Д 58 

 
6. Інспектор Джонс виявив «злодійські» терези, один важіль яких був довший 
за інший, а шальки злодіїв підібрали так, що терези були у рівновазі. Коли він 
поклав три пірамідки на шальку довгого важеля, то вони врівноважилися з з ві-
сьмома кубиками на шальці короткого важеля. Коли ж він поклав один кубик на 
шальку довгого важеля, то його врівноважили шість пірамідок на іншій шальці. 
Знайдіть реальну масу кубика, якщо реальна маса однієї пірамідки становить 1 
унцію. 
 

А 1,2 унції В 1,4 унції 
Б 1,3 унції Г 1,5 унції 
  Д 1,6 унції 

 
7. У країні Озерна є 7 озер, сполучених між собою десятьма каналами, при-
чому від кожного озера можна допливти до будь-якого іншого. Скільки в цій 
країні островів? 
 

А 3 В 5 
Б 4 Г 6 
  Д 7 



 
8. У квадраті позначили 20 точок і сполучили їх між собою і з вершинами 
квадрата відрізками, які не перетинаються, так, що квадрат розбився на трикут-
ники. Скільки при цьому утворилося трикутників? 
 

А 30 В 43 
Б 38 Г 47° 
  Д 50 

 
9. На сторонах AD і CD квадрата ABCD зі стороною 3см взяли дві точки M і 

N так, що DN+MD=3. . Прямі BM іCD перетинаються у точці E . Знайти до-
вжину відрізка NE , якщо ME=4. 

 
А 4	см В 5	см 
Б 4,5	см Г 5,3	см 
  Д 5	см 

 
10. Площа трапеції дорівнює 1. Яку найменшу величину може мати найбільша 
діагональ цієї трапеції? 
 

А 1,5 В 2 
Б √2 Г √3 
  Д 2,5 

 
 


