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Передмова
Це не пiдручник з математики, не робочий зошит. Це лише збiрка
завдань з математики, якi ми вигадували для дiтей у початкових
класах БеркоШко. Звiсно, не всi, приблизно по 40 за кожний рiк.

Можливо, колись вдасться написати й пiдручник з математики,
який буде яскравим i захопливим. Бiльше схожим на якiснi пiдру-
чники з iноземної мови: з дотепними персонажами, живими малюн-
ками, цiкавими завданнями, з додатковою методичкою для вчителя.
Але наразi хочеться подiлитися вже тим, що маємо. Бо поки система
освiти буде реформована, поки з’являться пiдручники нового поко-
лiння, дiти вже виростуть.

Частина цих завдань була всерйоз продумана наперед, частина —
вигадана на ходу пiд час заняття:

– Ну й про кого ви б хотiли сьогоднi задачку?
– Про зелених хробачкiв!
– Ну гаразд. Одного дня. . .

Крiм завдань iз одним рiшенням, ми свiдомо iнодi давали дiтям
завдання, якi не мають розв’язку або мають кiлька можливих вiд-
повiдей.

Надихайтеся, навчайтеся з легкiстю, грайтесь у математику, екс-
периментуйте й творiть. ,

Прохання до читачiв: якщо раптом знайдете помилки, повiдом-
те про це, будь ласка, на електронну пошту1. Також будемо вдячнi
за вiдгуки.

1 E-mail: alexandervpetrov@gmail.com
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Роздiл 1

Перший клас

1.1. Намалюй на аркушах у клiтинку:

1) трикутник, у якого двi сторони однаковi;

2) трикутник, одна сторона якого займає 4 клiтинки, а друга —
2 клiтинки;

3) чотирикутник, у якого всi сторони однаковi;

4) чотирикутник, у якого всi сторони однаковi, але не квадрат;

5) квадрат, який складається з чотирьох клiтинок;

6) ще чотири квадрати, щоб кожен наступний був бiльший вiд
попереднього;

7) всерединi кожного з отриманих квадратiв намалюй коло. На-
магайся, щоб кола були якомога бiльшими, але все одно зали-
шалися всерединi квадратiв.

1.2. На нелiнованому аркушi намалюй два кола (червоне та зелене)
i три цифри («один», «три», «п’ять») так, щоб усе наступне було
правдою:

• цифри «один» та «п’ять» розташованi всерединi червоного ко-
ла;

• цифри «п’ять» та «три» розташованi всерединi зеленого кола;

• цифра «один» розташована ззовнi зеленого кола.
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ПЕРШИЙ КЛАС

1.3. Перед початком перерви у Машi було шiсть яблук, у Iванки —
чотири яблука, а у Федька — два яблука. Це можна скорочено запи-
сати (намалювати), наприклад, так:

Маша Iванка Федько

Спочатку: 6 4 2

Потiм вiдбулися такi подiї:

1) Маша дала одне яблуко Федьку;

2) Iванка з’їла два яблука;

3) Федько дав два яблука Iванцi;

4) Маша з’їла три яблука;

5) Iванка вiддала три яблука Федьку;

6) Маша з’їла одне яблуко.

Вiдтак перерва скiнчилась i всi пiшли на наступне заняття. За-
пиши (намалюй) на окремому аркушi, що вiдбувалося з яблуками та
учнями протягом перерви.

Як ти думаєш:

• Скiльки всього було яблук на початку?

• Скiльки всього яблук мали Iванка, Маша та Федько пiсля за-
кiнчення перерви?

• Скiльки яблук з’їли учнi?

• Хто найменше зголоднiв перед перервою? Чому?

• Хто найбiльше зголоднiв перед перервою? Чому?

1.4. Роздивися рисунок 1.1. Чи правда, що:

1) всерединi овалу розташованi два квадрата?
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ПЕРШИЙ КЛАС

2) ззовнi кола розташованi два прямокутника?

3) на малюнку зображено один ромб?

4) ззовнi овалу розташований квадрат?

5) всерединi овалу можна знайти три ромби?

6) всерединi фiгури без кутiв можна знайти прямокутник?

7) всi фiгури на малюнку рiзнi?

Рис. 1.1: Геометричнi фiгури.

1.5. Що буде далi? Чому? Спробуй знайти принаймнi два наступних
числа (двi лiтери).

1) 13, 15, 17, 19, . . .
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ПЕРШИЙ КЛАС

2) 20, 17, 14, 11, . . .

3) 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, . . .

4) 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, . . .

5) 1, 2, 4, 7, 11, 16, . . .

6) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . .

7) 1, 2, 4, 8, 16, . . .

8) А, В, Г, Д, Е, Ж, З, I, Ї, . . .

9) I, К, Н, Р, . . .

10) П, М, Й, И, . . .

11) Г, Ґ, Ж, З, Й, К, О, П, . . .

12) Г, Ґ, И, I, Л, . . .

1.6. Маєш 5 шашок. Двi з них чорнi, решта — бiлi. Розташуй їх у
рядочок всiма можливими способами, але так, щоб послiдовностi не
повторювалися. Рiшення замалюй у зошитi.

1.7. Федько, Маша й Iванка мешкають в одному будинку. Маша —
на п’ятому поверсi, Федько — на 2 поверхи вище, а Iванка — одразу
над Федьком. На якому поверсi мешкає Iванка? Скiльки поверхiв
мiж помешканнями Машi й Iванки?

1.8. Теорiя ймовiрностей.

1) В шафцi двi пари гумових чобiткiв рiзного кольору (або: в мi-
шечку 4 кубики, по 2 двох рiзних кольорiв). Ти збираєшся на
прогулянку i хочеш взути пару чобiткiв однакового кольору,
але дiстаєш їх iз шафки наослiп. Чи пощастить?

2) На поличцi три пари рукавичок рiзного кольору (в мiшечку
6 кубикiв, по 2 трьох рiзних кольорiв). А тепер пiдбираємо одна-
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кову пару рукавичок. Чи вдасться пiти на прогулянку в одна-
кових рукавичках?

1.9. Гра «Бiговi дорiжки». Є поле в клiтинку, рядки пронуме-
рованi вiд 1 до 14. Кожний розставляє свої фiшки на цi «бiговi до-
рiжки». Далi пiдкидають 2 гральних кубика, обчислюють суму кра-
почок, якi випали на гранях кубикiв, i фiшка на дорiжцi з таким
номером робить крок уперед. Виграє та фiшка, яка першою «добi-
жить» до фiнiша.

Суму чисел у грi дiти рахують блискавично. Цiкаво обговорю-
вати чому фiшки, якi стоять на дорiжках 2, 13, 14, рухаються
повiльно, а та, що на дорiжцi 1 — взагалi не може зрушити з мi-
сця.

1.10. Топологiчна абетка.

Рис. 1.2: Лiтери з мотузочок.

1) Знайди всi українськi й англiйськi лiтери, цифри та математи-
чнi символи, якi можна виготовити з одного шматка мотузки.
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2) Знайди всi лiтери, цифри та математичнi символи, якi можна
виготовити з кiльця з одним «вусиком».

3) Знайди всi лiтери, цифри та математичнi символи, якi можна
виготовити з кiльця з двома «вусиками».

4) Знайди всi лiтери, цифри та математичнi символи, якi можна
виготовити з просто кiльця («безвусого»).

5) Знайди всi букви, цифри та математичнi символи, якi можна
виготовити з мотузочки з язичком посерединi, тобто вузлика
з трьома хвостиками.

«Заготовку» (коло з певною кiлькiстю «вусикiв») можна як зав-
годно вигинати, але не можна розривати i зв’язувати кiнцi. На-
кладати мотузку саму на себе або клеїти вздовж, утворюючи лiнiї
товщиною в двi мотузки, також не можна.

1.11. На правiй шальцi терезiв 4 камiнчика i ще 5 камiнчикiв, а на
лiвiй — 3 камiнчика i ще 7. Яка шалька терезiв опуститься нижче?

Для задач на зважування у першому класi бажано використову-
вати камiнчики, однаковi за розмiром i вагою. Терези i камiнчики —
не намальованi, а справжнi. Задачу слiд вирiшувати на матерiаль-
них об’єктах, в зошит замальовувати вже готове рiшення.

1.12. Намалюй фiгури:

1) Намалюй трикутник, п’ятикутник, ромб i коло так, щоб усе
наступне було правдою:

• трикутник розташований всерединi кола;

• ззовнi кола немає ромба;

• п’ятикутник намальований навколо трикутника.
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ПЕРШИЙ КЛАС

2) Намалюй на аркушi в клiтинку два трикутники, два чотири-
кутники i коло так, щоб усе наступне було правдою:

• один чотирикутник рiвно вдвiчi бiльший за iнший;

• трикутник знаходиться всерединi кола;

• коло розташоване всерединi трикутника;

• на малюнку немає квадратiв.

3) Намалюй два чотирикутника, коло i п’ятикутник так, щоб усе
наступне було правдою:

• ромб знаходиться всерединi п’ятикутника;

• коло розташоване навколо п’ятикутника;

• всерединi прямокутника намальоване коло.

4) Напиши слово «МАТЕМАТИКА» i намалюй два кола так, щоб
букви «К» i «Т» знаходилися в рiзних колах, а букву «М» мо-
жна було знайти всерединi двох кiл одночасно.

1.13. Завдання з терезами.

1) На правiй шальцi терезiв 10 камiнчикiв, а на лiвiй — 5 камiн-
чикiв i ще 5. Яка шалька терезiв опуститься нижче?

2) З правої шальки взяли 2 камiнчики i переклали на лiву. Яка
шалька нижче?

Запиши вiдповiдi математичною мовою, застосовуючи цифри та по-
значки «=», «<», «>».

1.14. Вiдтвори на терезах таку iсторiю: 7 + 9 < 10 + 8.

1.15. Розбий фiгуру на рисунку 1.3 на 4 однаковi частини:
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ПЕРШИЙ КЛАС

Рис. 1.3: Фiгура, складена з чотирьох однакових.

1.16. Запиши речення математичною мовою — користуючись ци-
фрами, позначками дiй («+» або «−») та знаками порiвняння («<»,
«>», «=»):

1) Шiстнадцять i дев’ять буде двадцять п’ять.

2) Якщо вiд десяти забрати три, то вийде шiсть.

3) Десять кiсточок можна скласти з двох однакових купок — по
п’ять кiсточок у кожнiй.

4) Два олiвцi в лiвiй кишенi та ще чотири у правiй, разом виходить
менше нiж шiсть олiвцiв.

Чи не здалося тобi щось дивним у деяких iз цих речень?

1.17. Завдання з терезами:

1) У лiву шальку терезiв поклали чотири i п’ять кiсточок, а в пра-
ву шальку — три кiсточки i потiм ще сiм. Намалюй, як ви-
глядатимуть терези. Одразу пiсля цього запиши, що вiдбулося
з терезами, але математичною мовою.

2) У лiвiй шальцi терезiв лежить десять кiсточок, а у правiй —
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ПЕРШИЙ КЛАС

чотири кiсточки. Намалюй, як виглядатимуть терези. Запиши
математичною мовою.

Коли у праву шальку поклали камiнець, терези врiвнова-
жились. Намалюй, як виглядають терези зараз. Запиши мате-
матичними символами (замiсть камiнця напиши знак питання
«?» в кружечку). Як ти думаєш, скiльки кiсточок важить ка-
мiнець? Чому?

1.18. Намалюй квадрат:

1) кожна сторона якого проходить вздовж двох клiтинок;

2) у два рази бiльший за перший;

3) в три рази бiльший за перший.

Для кожної фiгури пiдпиши довжини сторiн.

1.19. Розкодуй слово:

1) 10 11 17 1;

2) 17 1 23 7 17 1 23 11 15 1;

3) 27 24 15 7 21 15 1;

4) 20 7 21 7 21 3 1.

Ключ до коду — порядковий номер лiтери в абетцi, тiльки це
таємниця.

1.20. Назви числа:

1) по порядку за зростанням, починаючи з випадкового числа
в межах 1 . . . 30;

2) по порядку за спаданням;

3) через одне за зростанням;
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4) через одне за спаданням.

5) Яке третє число пiсля 17, якщо рахувати через одне?

6) Яке число на два випереджає 23?

1.21. У Марка було 6 яблук. З них 3 були зеленi, а решта — червонi.
У Iванки червоних яблук було на 2 бiльше, нiж у Марка, а зелених —
зовсiм не було. У Машки було стiльки ж яблук, як i в Iванки. Але
були i червонi, i зеленi. Зелених було бiльше. А у Федька було стiль-
ки ж зелених яблук, скiльки й у Марка, а червоних — стiльки ж,
скiльки й у Машки. Запитання: скiльки яблук було у Федька?

1.22. Їжачок знайшов 10 яблук. Бiльшу частину з них вiн вiддав
знайомому зайцю. Скiльки яблук могло залишитись у нього?

1.23. Запиши математичною мовою та знайди невiрнi (неправдивi)
речення:

1) Два, п’ять, сiм i три — разом буде сiмнадцять.

2) Якщо вiд сiмнадцяти забрати сiм, то залишиться десять.

3) Дiвчинка з’їла три абрикоси вранцi, а потiм чотири на обiд i ще
двi — ввечерi. Отже, за день вона з’їла дев’ять абрикос.

4) В помаранчевому мiшечку лежало чотири кiсточки, а в синьо-
му — п’ять кiсточок. Разом у мiшечках — дев’ять кiсточок.
Завдання з хитринкою. В одному випадку вiдповiдь правди-
ва, а в iншому — нi (мiшечки можуть бути захованi один
в одний).

5) Мама купила два десятки яєць, а потiм почала робити з них
омлети. Щоранку вона робила омлет iз трьох яєць. На скiльки
омлетiв вистачить куплених яєць? А скiльки яєць ще залиши-
ться?

16



ПЕРШИЙ КЛАС

1.24. Скiльки?

1) Скiльки разiв треба розрiзати мотузочку, щоб вийшло 5 шмато-
чкiв? Спробуй вiдповiсти подумки, а потiм намалюй i перевiр.

2) Скiльки вузликiв потрiбно, щоб зв’язати 7 мотузок в одну дов-
гу? Спробуй порахувати усно, а потiм намалюй i перевiр.

3) Скiльки треба зробити розрiзiв, щоб перетворити кiльце на
5 шматочкiв? Спробуй вiдповiсти усно, а потiм намалюй i пе-
ревiр.

4) Всерединi синього кола три трикутники, а всерединi зеленого
кола трикутникiв п’ять. Скiльки всього трикутникiв може бути
на малюнку?

5) Хтось на мотузочцi зав’язав два бiльших i два менших вузли-
ка. А всього вузликiв три. Спробуй здогадатися, як таке могло
статися? Намалюй.

1.25. Вгадай число:

1) Я задумав число. Потiм додав до нього 5. Вийшло 17. Яке число
я задумав?

2) Я задумав число. Потiм додав до нього 5. Потiм вiд того, що
вийшло вiдняв 3. Вийшло 2. Яке число я задумав?

1.26. Як ти вважаєш, якi з речень є правдивими? Чому? А якi iнко-
ли бувають правдою, а iнколи неправдою? Поясни. Наведи прикла-
ди. А якi з речень, на твою думку, є неправдивими? Поясни. Виправ
помилки.

1) П’ять i сiм разом — це стiльки ж, скiльки буде два рази по
шiсть.
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2) Сiмнадцять кiсточок можна скласти з трьох рядiв по шiсть
кiсточок в кожному.

3) Тиждень складається з 7 днiв.

4) Мiсяць (той, що у календарi) складається з 30 днiв.

5) Квадрат можна назвати чотирикутником.

6) Чотирикутник можна назвати квадратом.

1.27. Федько зiбрав поїзд з Lego. Поїзд тягнув тепловоз, а за ним
йшли вагони. Один лiсовоз, один поштовий вагон i декiлька паса-
жирських вагонiв. Пасажирських вагонiв у поїздi було найбiльше.
Поїзд у Федька вийшов довгий — 1 метр i 5 сантиметрiв. Скiль-
ки пасажирських вагонiв було у поїздi, якщо тепловоз має довжину
25 сантиметрiв, а всi вагони — по 20 сантиметрiв.

1.28. З початком весни на П’ятихатках почали танути бурульки.
Женька й Андрiй кожного ранку виходили на двiр i рахували, скiль-
ки розтануло, а скiльки залишилось. Першого березня розтануло чо-
тири найменших бурульки. Другого — перетворились на воду ще
п’ять. У третiй день весни зникло бурульок на двi менше, нiж у пер-
ший. Четвертого березня розтануло стiльки ж, скiльки другого. А п’я-
того березня зранку з даху звисало лише двi.

З’ясуй, скiльки бурульок було на початку. А скiльки їх було у ко-
жний зi згаданих днiв? Запиши математичною мовою, як змiнюва-
лася кiлькiсть бурульок протягом спостережень.

1.29. Слон, мишеня, заєць та папуга вирiшили позмагатися, хто
швидше з’їде з гори на лижах. Вони пiднялися на вершину гори
й одночасно рушили вниз. Дiзнайся, в якому порядку вони дiсталися
фiнiшу, якщо вiдомо, що:

• Мишеня їхало швидше за зайця.
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• Папуга приїхав до пiднiжжя гори не третiм i не першим.

• Слон приїхав одразу пiсля зайця.

1.30. Валя на Масляну напекла купу млинцiв i пiсля того, як при-
гостила всiх i сама поласувала, розклала тi, що залишилися, на двi
тарiлки порiвну. Млинцi спокiйно лежали на цих двох тарiлках (лi-
вiй i правiй) аж до закiнчення заняття з математики. Потiм прибiгли
учнi разом iз Сашком i все з’їли. Вiдомо, що Федько, Марко й Iван-
ка їли з правої тарiлки, а Машка iз Сашком — з лiвої. Також вiдомо
що Марко з’їв 4 млинцi, Iванка — 3, Машка i Федько з’їли млинцiв
порiвну, кожний на один млинець бiльше за Марка.

Скiльки млинцiв з’їв Сашко? Спробуй стисло намалювати все,
що вiдбулося iз млинцями. Подумай, як би ти записав цю iсторiю
математичною мовою.

1.31. На лiву шальку терезiв поклали 3 камiнцi. Перший важить
стiльки, скiльки й 4 кiсточки. Вага другого становить шiсть кiсто-
чок. А третього додолу тягне так само, як 2 кiсточки. На правiй
шальцi терезiв було 7 кiсточок. Але пiсля того, як на праву шальку
ще прилетiв iграшковий дракон, терези врiвноважились.

Визнач, з якою силою тягне вниз iграшкового дракона, що сидить
на правiй шальцi.

1.32. Федько i Василько пiшли з татком до лiсу. Там вони гуляли
помiж дерев, слухали спiв пташок, збирали жолудi й горiшки лiщи-
ни. Васильковi дуже сподобалися жолудi, тому вiн набрав в кишеню
бiльше жолудiв, нiж лiщини. А Федько збирав лiщину, жолудi брав
рiдко, тому в його кишенi було бiльше горiшкiв, нiж жолудiв. Але
у Федька кишенi бiльшi, нiж у братика, тому вмiстили бiльше горi-
шкiв i жолудiв, нiж у Василька.
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Скiльки жолудiв i горiшкiв лiщини назбирав кожний з братикiв,
якщо вдома, коли вони висипали з усiх кишень на стiл свої знахiдки,
татко нарахував 8 жолудiв i 7 горiшкiв лiщини.

1.33. Якi з наступних тверджень є правдою?

1) Якщо коло знаходиться всерединi трикутника, а трикутник
знаходиться всерединi квадрата, то коло знаходиться всерединi
квадрата.

2) Якщо жовта мотузочка довша за зелену, а зелена довша за
червону, то жовта довша за червону.

3) Якщо яблуко важче за камiнь, а камiнь важить бiльше за пi-
нопласт, то яблуко важче за пiнопласт.

4) Якщо равлик швидший за зайця, а заєць швидший за страуса,
то равлик швидший за страуса.

Подумай, як дуже стисло записати (замалювати) кожне з тверджень.

1.34. На заняття прийшли троє учнiв: Машка, Iванка i Федько. I сi-
ли за три парти: лiву, середню i праву. Скiлькома рiзними способами
учнi можуть вибрати собi парти? Вiдшукай i схематично намалюй всi
можливi варiанти. У скiлькох iз них Iванка сидить поряд iз Машкою?
Скiльки iснує варiантiв розсаджування, де Машка сидить поряд iз
Федьком? Чи можна учням сiсти за парти так, щоб Машка сидiла
поряд iз Федьком та Iванкою одночасно?

1.35. У твоїх руках є двi мотузочки: одна довжиною у 5 сiрникiв,
а друга — у 8 сiрникiв. Бiльше нiчого в твоїх руках немає (сiрникiв
теж).

1) Як можна вiдмiряти шматок мотузки довжиною у 3 сiрники?

2) Як можна вiдмiряти шматок мотузки довжиною у 4 сiрники?
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3) Як можна вiдмiряти шматок мотузки довжиною в 1 сiрник?

Запиши кожний зi знайдених способiв виготовлення математичною
мовою.

1.36. Чи правда, що можна намалювати коло, всерединi якого зна-
ходиться трикутник, не вiдриваючи олiвця вiд паперу? (Крiм кола
та трикутника, iнших лiнiй на малюнку не повинно бути).

1.37. Оленка живе в будинку разом iз татом, мамою, сестрою,
одним песиком, двома котиками, двома папужками, трьома рибками
та равликом. Скiльки вони всi разом мають нiг?

1.38. Було 9 аркушiв паперу. Деякi з них розрiзали на три частини.
Усiх разом аркушiв стало 15. Скiльки аркушiв було розрiзано?

1.39. Iра, Аня, Катя, Оля i Маша мешкають в одному будинку:
двоє дiвчаток на першому i троє на другому поверхах. Оля мешкає
не на тому поверсi, що Катя i Маша. Аня не на тому поверсi, що Iра
i Катя. Хто з дiвчат мешкає на першому поверсi?
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Роздiл 2

Другий клас

2.1. Дiти збирали горiхи. Маша в кошик поклала 17 горiхiв. Федь-
ко — на 12 бiльше, нiж Маша. А Iванка — на 14 менше, нiж Федько.
Скiльки горiхiв разом зiбрали дiти?

2.2. У Iванки в зошитi лишилося 8 чистих аркушiв. У Марiї — на
6 аркушiв менше. А у Федька стiльки, скiльки у дiвчат разом. Скiль-
ки чистих аркушiв лишилося в зошитi кожного з учнiв БеркоШко?

2.3. Мiша i Сергiй привезли з базару 5 кг картоплi, 2 кг моркви, 3 кг
цибулi й 1 кг бурякiв. Прибiгли школярики i допомогли принести до
школи 6 кг овочiв. Якi овочi принесли дiти до школи?

2.4. Дослiдження циферблату.
Якщо годинна стрiлка стоїть на 2, де вона опиниться через 3 го-

дини? Якщо стоїть на 10, де буде через 5 годин? На 11, де буде через
18?

2.5. Запиши математичною мовою словеснi вирази:

1) Число 7 збiльшили на 12.

2) 24 зменшили на 8.

3) Рiзниця мiж числами 5 i 8.

4) Вiд 15 забрали 3.

23



ДРУГИЙ КЛАС

Рис. 2.1: Циферблат.

5) 13 додали до 3.

6) Сума чисел 7 i 4.

7) Взяли разом 3 i 5, а потiм додали до суми чисел 7 i 4.

8) Вiд рiзницi чисел 10 i 4 мають забрати рiзницю чисел 5 i 3.

Яка вiдповiдь вийде у кожному з випадкiв? Обчисли.

2.6. Роздивися математичний вираз:

(4− 2) + 5 + (7− 3)− (10− 3)

1) Скiльки арифметичних дiй (додавань та вiднiмань) треба зро-
бити, щоб отримати вiдповiдь?

2) Виконай дiї у правильному порядку. Окремо запиши кожну
дiю, що виконав.

3) Спробуй прочитати та записати цей вираз словами (подiбно до
того, як записанi словеснi вирази в попередньому завданнi).

2.7. В понедiлок Сашко не встиг придумати 16 завдань з матема-
тики, з них 6 — для Федька, а решту — для Марiї та Iванки порiвну.
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У вiвторок Сашко не встиг придумати ще 5 завдань, по 2 для Iван-
ки з Федьком, а решту — для Марiї. Коли прийшла середа, Сашко
захотiв придумати ще по 2 завдання для кожного з учнiв, але зно-
ву не встиг. А потiм настав четвер, у БеркоШко почалися заняття
i придумувати завдання з математики було вже запiзно.

Питання: Скiльки всього завдань з математики не встиг приду-
мати Сашко цього тижня? Для кого з учнiв Сашко не встиг приду-
мати найбiльше завдань? Чи вiдрiзняється кiлькiсть непридуманих
завдань для кожної з дiвчат? Якщо так, то на скiльки? Для кого
Сашко не встиг придумати парну, а для кого непарну кiлькiсть зав-
дань?

2.8. Обiдали 8 вовченят i 6 зайченят. Було 10 морквин i 8 котлет.
Вiдомо, що кожна тваринка з’їла те, що їй зазвичай подобається
i рiвно по однiй. Скiльки котлет залишилося? А морквин? Запиши
розв’язок охайно та зрозумiло.

2.9. Маша стрибнула в довжину на 1 метр. Федьковий результат
вiдрiзняється на 23 сантиметри. На яку вiдстань стрибнув Федько?

2.10. Знайди i виправ помилки:

1) 37 + 12 = 50

2) 27− (9 + 3) = 15

3) 32− (11− 7) = 28

4) 11 + 11 + 11 = 44

5) (16− 8) + 13 = 22

6) (13 + 8)− (13− 8) = 16

7) (13 + 8) + (13− 8) = 16

8) (13− 8) + (13− 8) = 13

2.11. Накресли один вiдрiзок довжиною у стiльки сантиметрiв,
скiльки тобi рокiв. А другий вiдрiзок — скiльки рокiв твоєму брати-
ковi чи сестричцi. За малюнком визнач, на скiльки рокiв ти старший
(або молодший). Запиши розв’язання прикладом.
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2.12. Зранку Марiя принесла до БеркоШко новорiчний подарунок
у червонiй коробцi. Всерединi було 42 цукерки. Весь день дiти вчи-
лись, грались, обiдали i поїли всi цукерки. Спочатку Марiя з’їла
12 цукерок, Федько — на 2 бiльше, нiж Марiя, а Iванка — на 4 менше,
нiж Федько. Потiм пригостили меншеньких. Платоновi й Васильковi
дiсталося по 2 цукерки. А Варуся одну цукерку з’їла сама, а iншу —
вiддала Iванцi.

Хто в БеркоШко з’їв бiльше цукерок: хлопчики чи дiвчатка? За-
пиши скорочену умову, зроби малюнок, запиши розв’язок математи-
чною мовою (прикладами) i вiдповiдь.

2.13. Вирiши приклади, запиши промiжну дiю:

1) (22 + 7)− (21− 13) =

2) (22− 7) + (21− 13) =

3) (22− 7)− (21 + 13) =

4) (22 + 7) + (21− 13) =

5) (22− 7) + (21 + 13) =

6) (22 + 7)− (21 + 13) =

7) (22− 7)− (21− 13) =

8) (22 + 7) + (21 + 13) =

2.14. Татусi вирiшили зробити дiтям гойдалку в дворi висотою 1 м
i 80 см. Привезли два стовпи-опори довжиною 2 м 40 см. Якої гли-
бини мають бути ями, щоб вкопати опори для гойдалки?

2.15. Суботнiм ранком у дворi БеркоШко мужики рубали дрова.
Спершу Сергiй розрубав 3 колоди, кожну на 4 полiнця. Потiм Сашко
розрубав ще 4 колоди, кожну також на 4 полiнця. А Андрiй рубав
колоди на полiнця лише навпiл, розрубав 8 колод. Потiм вони зiбрали
усi полiнця i склали пiд лежанкою бiля пiчки.

Скiльки полiнець лежить пiд лежанкою? Запиши скорочену умо-
ву, зроби малюнок, запиши розв’язок математичною мовою (прикла-
дами) i вiдповiдь.
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2.16. Де трикутникiв бiльше? Дивись рисунок 2.2.

Рис. 2.2: Де трикутникiв бiльше?

2.17. У Василька було трохи копiйочок. Якось вiн знайшов монетку
в 10 копiйок, а потiм ще п’ятачок. Вiн попросив Федька порахува-
ти, скiльки в нього тепер стало грошей, виявилося, що 59 копiйок.
Скiльки копiйок було у Василька спочатку? А якi монетки могли
в нього бути?

2.18. Аркуш iз завданнями забули на столi i малята заляпали йо-
го фарбою так, що деякi цифри зовсiм пропали. Але ми все-таки
спробуємо їх розв’язати.

Порiвняй:

1) 25 + 5� � 50

2) 7�− 11 � 50

3) 65 +�� � 50

4) 44−� � 50

5) 72 +�� � 50

6) 28 + 1� � 50

7) 21−� � 50

8) 66− 3� � 50

2.19. Андрiй стрибає в довжину з мiсця на 1 м 90 см. А хотiв би
стрибнути на 2 м 60 см. Наскiльки далi потрiбно навчитися стрибати
Андрiєвi?
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Рис. 2.3: Можливi розгортки кубика.

2.20. Знайди якомога бiльше розгорток кубика на рисунку 2.3.

2.21. На обiд у БеркоШко насмажили 32 котлетки. Марiя, Федько,
Iванка, Оля, Катя, Олеся i Валя з’їли по 2 котлети, а Василько,
Платон i Варуся — по 1. На скiльки менше котлет залишилося, нiж
з’їли за обiдом?

2.22. Скiльки тобi рокiв? А скiльки рокiв твоєму братиковi чи се-
стричцi? Скiльки рокiв буде тобi, коли твiй братик/сестричка стане
такий, як ти?

2.23. Яке число знаходиться посерединi мiж:
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1) 3 i 5 2) 7 i 12 3) 8 i 14

2.24. Скiльки горiхiв та на яку шальку треба покласти (або забра-
ти), щоб врiвноважити терези, якщо:

• на лiвiй шальцi 19 горiхiв, на правiй — 13?

• на лiвiй 12, на правiй — 24?

• на лiвiй 8, на правiй — 27?

2.25. Дiлення:

1) 20 яблук роздiли мiж 4 людьми.

2) 23 олiвцi розподiли мiж 3 людьми.

3) З 16 клiтинок склади 4 однакових квадрата.

4) 9 кошенят треба роздати 4 хлопчикам.

5) На тарiлцi було 27 млинцiв. 5 учнiв з’їли майже всi, кожен
з’їв однакову кiлькiсть. Скiльки млинцiв з’їли, скiльки зали-
шилось?

6) У вiдрi було 34 стакани компоту. За день 6 людей випили майже
весь компот, кожен випив однакову кiлькiсть стаканiв компоту.
Скiльки компоту випили, а скiльки залишилось?

7) Склади найбiльший прямокутник, використавши не бiльше 23 клi-
тинок.

8) Склади найбiльший прямокутник, використавши не бiльше 26 клi-
тинок.

9) На розв’язання кожного прикладу хлопчик витрачає 7 хвилин.
Скiльки прикладiв вiн зможе розв’язати за годину? Скiльки
часу в нього залишиться?
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2.26. Тарган за 3 хвилини проповз 18 метрiв. Вiн не зупинявся i повз
весь час, не сповiльнюючись i не прискорюючись. Як думаєш, якої
довжини шлях вiн проповзає за 1 хвилину? А за 7 хвилин?

2.27. Спробуй намалювати квадрат, що складається рiвно з 2 клi-
тинок. Якщо вийшло, то чи зможеш ти намалювати квадрат, що
складається рiвно з 8 клiтинок?

2.28. Задача без цифр. Тато-слон принiс слоненятковi чимало
кавунiв i мама-слониха також трохи принесла. Слоненя з’їло частину
тих кавунiв. Скiльки кавунiв залишилось? Вирiши задачу без цифр,
так, нiби вони вiдомi, але ти їх не називаєш.

2.29. У БеркоШко було 4 дiтей. Кожний з’їв по 3 оладки. А зали-
шилося вдвiчi бiльше, нiж дiти з’їли. Скiльки було оладок?

2.30. Задача без цифр. У Робiна Гуда в колчанi було чимало
стрiл. Вiн прийшов на турнiр i стрiляв по мiшенях. В кожну мiшень
вiн влучив однакову кiлькiсть разiв i жодного разу не промахнув-
ся. Пiсля змагання в нього залишилося трiшки стрiл. Як дiзнатися,
скiльки стрiл Робiна влучило в кожну мiшень? Вирiши задачу без
цифр, так, нiби вони вiдомi, але ти їх не називаєш.

2.31. У бiльшостi випадкiв речення звичайної мови розповiдають
про людей, об’єкти, переповiдають думки. Але бувають речення, що
розповiдають самi про себе. Наприклад, цi речення розповiдають про
себе i кажуть правду:

• Це речення написане українською мовою.

• Я придумане Сашком i надiслане до тебе за допомогою ком-
п’ютерної мережi.

Ще приклад (з росiйської мови):
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• В этой фразе двадцать восемь букв.

А от приклад речення, що розповiдає про себе, але неправду:

• Ти не змiг мене прочитати.

Завдання:

1) Придумай принаймнi 8 речень що розповiдають про себе. Серед
них має бути половина правдивих, а iнша половина — неправ-
дивих.

2) Спробуй придумати правдиве речення про кiлькiсть букв у са-
мому собi українською мовою.

3) Спробуй придумати речення що розповiдає саме про себе, але
не вдається визначити, чи воно правдиве, чи нi.

2.32. В однiй країнi стався сильний снiгопад — за одну нiч (з вечора
до ранку — за 12 годин) випало близько 8 см снiгу. З’ясуй, якщо б снiг
продовжував так само падати i далi, то за який час вiн би повнiстю
засипав значну частину легкових автомобiлiв. (Якщо тобi раптом
здалося, що чогось в умовi задачi не вистачає, проведи необхiднi
дослiди або вимiрювання).

2.33. Якi числа можна записати замiсть букв, щоб рiвностi стали
вiрними?

1) (5 + п) : 4 = 23 (i остача 3)

2) 25 + (23− 3 · к) · 2 = 47

2.34. Придумай три приклади, для яких наступне має бути прав-
дою.

1) Кожен приклад має складатися з чотирьох чисел — 16, 12, 6,
4, поєднаних трьома дiями — додаванням, вiднiманням та мно-
женням. Якщо потрiбно, можна використовувати дужки.
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2) В першому прикладi можна за бажанням або спочатку вико-
нати множення або додавання.

3) В другому прикладi обов’язково другою дiєю має виконуватися
множення (не вийде його виконати першим або останнiм).

4) В третьому прикладi множення обов’язково має бути остан-
ньою дiєю.

5) У всiх трьох прикладах вийде зробити всi обчислення i отри-
мати вiдповiдь.

Знайди цi вiдповiдi.

2.35. Запиши математичною мовою i знайди значення виразiв:

1) рiзниця чисел 34 i 23;

2) сума чисел 35 i 27;

3) рiзниця чисел 25 i 76;

4) добуток чисел 3 i 15;

5) чотири рази по дев’ять;

6) п’ять десяткiв i сiм взяли разом iз шiстьма десятками;

7) добуток чисел 3 i 4 взяли разом iз рiзницею чисел 7 i 5.

2.36. Спостереження за дужками. У виразi 10 − 4 + 3 − 2 − 1
спробували розставити дужки рiзними способами i отримали 9 рi-
зних виразiв:

1) (10− 4) + 3− 2− 1

2) 10− (4 + 3)− 2− 1

3) 10− 4 + (3− 2)− 1

4) 10− 4 + 3− (2− 1)

5) (10− 4 + 3)− 2− 1

6) 10− (4 + 3− 2)− 1

32



ДРУГИЙ КЛАС

7) 10− 4 + (3− 2− 1)

8) (10− 4 + 3− 2)− 1

9) 10− (4 + 3− 2− 1)

Виконай дiї i знайди значення кожного з виразiв. Порiвняй отри-
манi вiдповiдi iз значенням початкового виразу, того, що без дужок.
Виявиться, що вiд розставлення дужок в деяких виразах змiнилося
значення (вiдповiдь), а в деяких — залишилося таке саме, як було
у виразi без дужок. Випиши окремо, на одну сторiнку, вирази, де
присутнiсть дужок не змiнила значення, а на iншу сторiнку — тi ви-
рази, де вiд розставлення дужок вiдповiдь змiнилася. Як думаєш,
що спiльного в розташуваннi дужок у виразах, де вiдповiдь не змi-
нилася? А що спiльного в розташуваннi дужок у виразах на iншiй
сторiнцi? Запиши свої думки-вiдповiдi.

2.37. У багаторукого Шиви 6 рук i на кожному пальцi — каблучка.
Скiльки каблучок у Шиви?

2.38. Задача за мотивами гри «Супер фермер». Ти маєш
14 кролiв, 1 вiвцю, 3 поросяти i 3 корови. Скiльки коней i собак ти
можеш вимiняти, якщо:

• 1 кiнь = 2 корови,

• 1 корова = 3 свинi = великий пес,

• 1 свиня = 2 вiвцi,

• 1 вiвця = 6 кролiв = малий пес.

Хто залишиться?

2.39. Ширина фiгур (для обговорення). Якої найменшої ши-
рини має бути коридор, щоб через нього змiг пролiзти квадратик?
А який найширший коридор може квадратик перекрити? Замалюй.
Також замалюй найвужчий i найширший коридор для кола.
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2.40. Яке число можна пiдставити замiсть букви, щоб рiвнiсть стала
вiрною? Будь уважним, можливо, в деяких прикладах замiсть букви
пiдходить декiлька чисел.

1) A : 12 = 6

2) 12 : A = 6

3) 12 : A = 1

4) A : 12 = 1

5) A : A = 1

6) A : A = 6

7) A : A = A

8) A ·A = A
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Роздiл 3

Третiй клас

3.1. Запиши математичною мовою i знайди значення виразiв:

1) Шiсть десяткiв i п’ять взяли разом iз трьома десятками i сiм.

2) Добуток чисел 7 i 3 взяли разом iз рiзницею чисел 8 i 4.

3) Дочка молодша за маму на 23 роки, а син — молодший на
28 рокiв. Хто старший — дочка чи син, i на скiльки рокiв?

4) Вiд сiмдесяти двох вiдняти добуток чисел шiсть i дев’ять.

5) Зменшити дев’яносто чотири на добуток чисел п’ять i сiм.

6) До дванадцяти додати частку вiд дiлення шiстдесяти трьох на
дев’ять.

7) Рiзницю чисел 67 i 54 збiльшити втричi.

8) До частки вiд дiлення 27 на 3 додати добуток чисел 6 i 7.

9) Число 112 роздiлити на рiзницю чисел 82 i 78.

10) Рiзницю числа 67 i добутку чисел 12 i 4 збiльшити на 54.

11) Суму числа 23 i добутку чисел 4 i 8 зменшити в 5 разiв.

12) Суму чисел 13 i 9 роздiлити на 2.

13) Вiд рiзницi чисел 16 i 7 забрати рiзницю чисел 11 i 3.

14) Суму чисел 63 i 36 зменшити втричi.

15) Добуток чисел 8 i 4 збiльшити на 7.
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16) Знайти частку вiд дiлення 24 на суму чисел 6 i 2.

3.2. У вiрних числових рiвностях хтось замалював деякi цифри:

1) 2�+ 12 = 37

2) 14 + 1� = 33

3) 4�−�6 = 32

Спробуй здогадатися, якi цифри були замальованi.

3.3. В БеркоШко на заняттi були присутнi 6 учнiв i Сашко. В ко-
жного з них у кишенi була однакова кiлькiсть цукерок. Пiсля того,
як кожен з’їв по однiй цукерцi, а Марiйка з’їла двi, всi цукерки скла-
ли до купи i порахували. Виявилося, що їх 20 штук.

Знайди, скiльки цукерок було на початку в кожного з присутнiх.

3.4. Намалюй:

1) Чотирикутник, у якого три сторони однаковi, а четверта — дов-
ша за iншi.

2) Чотирикутник, у якого три сторони однаковi, а четверта — ко-
ротша за iншi.

3) Прямокутник з трьома однаковими сторонами.

4) Чотирикутник, у якого всi сторони однаковi, але не квадрат.

5) Три рiзних чотирикутника, що можна скласти рiвно з 2 клiти-
нок.

6) Декiлька рiзних прямокутникiв, у яких одна сторона на 6 см
довша за iншу.

7) Декiлька рiзних прямокутникiв, у яких одна сторона в три рази
довша за iншу.
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8) Прямокутник, у якого одна сторона довша за iншу на 6 см
i водночас довша втричi.

3.5. Вранцi в школi в кошику було скiлькись яблук, частину взяли
на компот, а решту роздали учням порiвну. Як дiзнатися, скiльки
було яблук у кошику, якщо вiдомо, скiльки було учнiв, по скiльки
яблук вони з’їли i скiльки пiшло на компот.

3.6. Банки:

1) Є три банки на 2, 3, i 4 лiтри. Чотирилiтрова банка повна соку.
Як перелити половину у трилiтрову банку?

2) З повної 4-лiтрової банки соку необхiдно розлити сiк у 2 поро-
жнi банки, одна з яких 2-лiтрова, а друга — 3-лiтрова. Розлити
необхiдно так, щоб у кожнiй опинилося по 2 лiтри соку.

3.7. Побудуй:

1) на аркушi в клiтинку охайний квадратик зi стороною 4 см;

2) на аркушi в клiтинку квадратик зi стороною 2 см i 3 мм;

3) на нелiнованому аркушi квадратик зi стороною 5 см.

Користуватися можна чим завгодно.

3.8. Мiста:

1) Є три мiста: Київ, Одеса, Чернiгiв. Вiд Києва до Одеси можна
доїхати двома дорогами, а вiд Одеси до Чернiгова — трьома.
Знайди всi можливi варiанти проїзду вiд Києва до Чернiгова
через Одесу.

2) Вiдстань вiд Києва до Кiровограда приблизно вдвiчi бiльша за
вiдстань вiд Києва до Чернiгова. З Києва у Кiровоград можна
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доїхати приблизно за п’ять з половиною годин. Як думаєш,
скiльки часу потрiбно на подорож з Чернiгова до Кiровограда?

3) А вiд Кiровограда до Вiнницi їхати приблизно стiльки ж, скiль-
ки вiд Києва до Кiровограда. Як думаєш, за скiльки часу мо-
жна дiстатися з Чернiгова до Вiнницi?

3.9. Годинник показує 7 годин i 15 хвилин. Намалюй, уявляючи
годинник iз круглим циферблатом i стрiлками:

1) Який час вiн покаже через 6 годин i 35 хвилин?

2) Який час вiн покаже через 3 години i 55 хвилин?

3) Через деякий час годинник показав 1 годину i 5 хвилин. Скiль-
ки часу пройшло?

Дай вiдповiдь на кожне з питань i намалюй положення стрiлок на
циферблатi.

3.10. Остача:

1) Остача вiд дiлення деякого числа на 8 дорiвнює 5, а частка
дорiвнює 7. Знайди число, яке дiлили («дiлене»).

2) Остача вiд дiлення деякого числа на 7 дорiвнює 3. Яким може
бути число, що дiлили?

3.11. Годинник вiдбиває час так: повнi години за кiлькiстю годин,
а в половину — один раз. Скiльки разiв проб’є годинник за час на-
вчання в школi, якщо заняття розпочались о 9:00, а закiнчилися —
за 5 хвилин до 17:00.

3.12. На кукурудзi мешкала родина неймовiрних зелених хроба-
чкiв. Родина була чимала, тому жити разом їм було тiсно, i неймо-
вiрнi зеленi хробачки переселились на 4 сусiднi кукурудзи. Усi, крiм
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двох. Переселилися купками по 7 неймовiрних зелених хробачкiв на
кожну кукурудзу. Питання: скiльки неймовiрних зелених хробачкiв
було в родинi до переселення?

3.13. Напиши всi можливi числа, якi можна записати цифрами 2,
0, 1, 3. Вiдсортуй їх вiд найменшого до найбiльшого.

3.14. Посеред холодного пiвденного океану бiля берегiв Антарктиди
мешкала зграя пiнгвинiв. Вдень вони любили грiтися на сонечку,
а для цього вистрибувати на велику крижину.

Рис. 3.1: Пiнгвiни.

Якось у понедiлок на крижину вискочило одночасно 4 родини пiн-
гвинiв, у кожнiй родинi були тато, мама i троє маленьких миленьких
пiнгвинят.

У вiвторок пiнгвинята так захопливо гралися на крижинi, що до
них приєдналися 7 братикiв-пiнгвинят зi своїми батьками i ще одна
дiвчинка-пiнгвинятко зi своїми дiдусем i бабусею.
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А в середу до пiнгвинiв на крижинi приєдналися ще 2 родини.
В однiй було двоє дiточок i мама з татом, а в другiй — одне пiнгвиня,
мама, тато i бабуся.

На скiльки бiльше ставало пiнгвинiв на крижинi кожного дня:
у вiвторок у порiвняннi з понедiлком i в середу в порiвняннi з вiвтор-
ком? У скiльки разiв бiльше пiнгвинiв грiлося на крижинi у середу,
нiж в понедiлок?

3.15. Маша йде до школи 12 хвилин, а Федько — 2 хвилини. У скiль-
ки разiв бiльше часу потрiбно Машi, щоб дiйти до школи? Скiльки
разiв Федько встигне збiгати туди й назад за той час, що дiйде Ма-
ша?

3.16. Розпiзнавання фiгур.

Рис. 3.2: Геометричнi фiгури.

Бiля кожної фiгури на рисунку 3.2 познач умови, пiд якi вона
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пiдходить:

1) має принаймнi 4 кути;

2) не всi сторони рiвнi;

3) має тупий кут;

4) є опуклим багатокутником;

5) має увiгнутий кут;

6) є правильним багатокутником;

7) має хоча б 1 прямий кут;

8) не має кутiв.

3.17. Оля випрала рушнички i вивiсила їх сушитись у дворi на мо-
тузочцi. Щоб повiсити 1 рушник, їй знадобилося 2 прищiпки. Щоб
повiсити 3 рушники — 4 прищiпки (одна прищiпка тримала 2 сусi-
днi рушники). Скiльки прищiпок знадобилось Олi, щоб розвiшати
9 рушникiв?

3.18. Лiкар накладав Федьковi гiпс. Щоб зробити один оберт нав-
коло руки, лiкар витрачав 24 см бинта. На скiльки повних обертiв
навколо гiпсу вистачить 5-метрового бинта? Чи вистачить залишку
бинта ще на чверть оберта? А на пiвоберта? А на двi третини? А на
три чвертi?

3.19. На лавцi сидiли дiвчата. Раптом Маша помiнялася мiсцями
з Томою. А потiм Тома помiнялася мiсцями з Iванкою. Тепер во-
ни сидiли на лавцi в такому порядку: Маша, Юля, Тома та Iванка.
У якому порядку сидiли дiвчата спочатку?

3.20. Равлик, павучок i тарiлочка. Равлик i павучок бiгають
по тарiлочцi, дивись рисунок 3.3. Поки равлик проповзає вiд однiєї
крапочки до iншої, павучок встигає оббiгти цiле коло.
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Рис. 3.3: Равлик, павучок i тарiлочка.

1) Скiльки встигне пробiгти павучок за той час, що равлик зро-
бить коло по тарiлочцi?

2) Де опиниться равлик тодi, коли павучок пробiжить 16 кiл,
якщо вiдомо, з якої точки починав кожний з них?

3) Якщо павучок i равлик побiгли з однiєї точки в рiзнi боки, де
вони зустрiнуться? Намалюй вiдповiдь якомога точнiше.

4) Де опиниться равлик, коли павучок пробiжить 42 кола, якщо
вiдомо, з якої точки починав кожний з них i що рухалися вони
в протилежнi боки?

3.21. Прочитай книгу Свена Нордквiста «Петсон, Фiндус i торт на
iменини». Пригадай, з якими пригодами дiдуньо намагався спекти
тортик: як забракло борошна, як збирався в магазин, а колесо у ве-
лiка спустило, як загубився ключ вiд столярнi, як дiдуньо з котом
намагалися його дiстати з колодязя, як вiдволiкали бика i лiзли на
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горище та iншi.
Замалюй послiдовнiсть цих пригод.

3.22. Одного зимового дня бiля школи зiбралися Клим, Машка
з Платоном, Юля i Тома, Дiма, Iванка i Федько з Васильком. I по-
чали грати у снiжки.

Роздiлилися на двi команди. В одну команду потрапили всi, хто
живе на Беркiвцях, а в iншу — тi, хто приїжджають1. I кожний
заготовив собi по 8 снiжок.

1) Скiльки снiжок було на початку гри у кожної команди?

2) Дiти довго перекидувалися снiжками, поки тi не закiнчилися.
Тодi хтось помiтив, що рiвно половина всiх снiжок влучила
у стiну школи. Скiльки снiгових кульок налипло на стiну шко-
ли?

3.23. Софiя пiшла у магазин, щоб купити для школи молока, сме-
тани, яєць i хлiба. Вона купила:

• 3 пляшки молока по 8 грн 5 коп.

• 2 пачки сметани по 8 грн 64 коп.

• 1 десяток яєць за 9 грн 67 коп.

• 2 батона по 4 грн 30 коп.

Скiльки всього грошей витратила Софiя?

3.24. На канiкули учням БеркоШко задали розв’язати приклади.
121 приклад задав Сашко, а решту — Валя. Дiти зiбрали всi прикла-
ди i роздiлили порiвну мiж собою. Кожному дiсталося по 48 прикла-

1 В нашому випадку приїжджали Клим, Юля, Тома та Дiма.
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дiв на канiкули. Скiльки прикладiв задала Валя, якщо учнiв було
семеро?

3.25. Накресли за схемою зi сторонами свiту:

1) 4 клiтинки (кл.) на Сх.

2) 1 кл. на Пн.-Сх.

3) 1 кл. на Сх.

4) 1 кл. на Пд.-Сх.

5) 1 кл. на Сх.

6) 1 кл. на Пн.-Сх.

7) 3 кл. на Сх.

8) 1 кл. на Пд.-Сх.

9) 1 кл. на Сх.

10) 1 кл. на Пн.-Сх.

11) 1 кл. на Сх.

12) 3 кл. на Пн.

13) 1 кл. на Пн.-Зх.

14) 4 кл. на Пн.

15) 1 кл. на Сх.

16) 1 кл. на Пн.-Зх.

17) 4 кл. на Зх.

18) 1 кл. на Пд.-Зх.

19) 1 кл. на Сх.

20) 4 кл. на Пд.

21) 6 кл. на Зх.

22) 2 кл. на Пн.

23) 1 кл. на Зх.

24) 2 кл. на Пд.

25) 1 кл. на Пд.-Зх.

26) 1 кл. на Пд.

27) 3 кл. на Пд.-Зх.

3.26. Накресли на нелiнованому аркушi прямокутник розмiром 24×
16 см. Знайди його периметр. Роздiли його навпiл вздовж коротшої
сторони. Знайди периметр половинки. Знову роздiли навпiл i зна-
йди периметр четвертинки. Знову роздiли навпiл i знайди периметр
восьмушки. Продовжуй, поки прямокутники не стануть аж зовсiм
маленькими. Випиши всi отриманi значення периметрiв в один ря-
док.
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3.27. Замалюй i обчисли:

1) 1
2 + 1

3

2) 1
2 − 1

3

3) 2
3 − 1

2

4) 1
3 − 1

4

5) забрати вiд цiлого третинку;

6) до половинки додати четвертинку;

7) скласти разом половинку i третинку.

3.28. Аркуш паперу склали, розрiзали навпiл, потiм ще навпiл i ще,
i ще. . . i так шiсть разiв. Скiльки утворилося шматочкiв?

3.29. Чи можна плавати в басейнi шириною 5 м, довжиною 10 м,
глибиною 4 м, якщо в нього налити 15 000 л води? А 150 000 л?

3.30. Продовжи рядок чисел (треба здогадатися, за яким законом
утворюється наступне число з попереднiх)

1) 1, 5, 9, 13, 17, 21, . . .

2) 57, 54, 51, 48, 45, 42, . . .

3) 1, 4, 10, 22, 46, 94, . . .

4) 1, 18, 4, 16, 7, 14, 10, 12, 13, 10, . . .

5) 1, 4, 3, 8, 5, 12, 7, 16, 9, . . .

6) 2, 6, 14, 30, 62, . . .

7) 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, . . .

8) 0, 1
2 , 1

1
2 , 2, 2

1
2 , 3, 3

1
2 , 4, . . .

9) 16, 15 2
3 , 15

1
3 , 15, 14

2
3 , 14

1
3 , 13, . . .
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10) 1, 1 3
4 , 2

1
2 , 3

1
4 , 4, 4

3
4 , 5

1
2 , 6

1
4 , . . .

11) 0, 1, 4, 10, 20, 35, . . .

3.31. Розв’яжи рiвняння:

1) (6 · x− 88) : 2− 37 = 0

2) 120− (x− 8) · 12 = 0

3) 3 · (x− 2) : 5− 15 = 0

4) (x · 4− 2) : 4 + 1
4 = 1

2

5) (x · 1
2 + 7) : 3 = 7

6) (3 · x+ 1 3
4 ) : 7 = 6 1

4

7) 1
4 · x+ (4 + 128 : 4) · 2 = 78

8) 2 · x+ 1
4 = 1

2

9) (x+ 1
3 ) · 2 = 1

10) (3 · x+ 1) : 8 = 1
4

3.32. В Ашанi купили 5 лоткiв яєць. Половину всiх яєць — для ме-
шканцiв П’ятихаток, а решту — для школи. З тих яєць, що вiднесли
до школи, одне взяли на дослiди i залили оцтом. А решту — роздi-
лили на три днi порiвну. Вийшло по 8 яєць на день. Скiльки яєць
вмiщається в один лоток?

3.33. Папай-моряк з’їв на снiданок 2 банки шпинату i пiшов у го-
стi до своєї подружки Олiвiї. Але не змiг навiть вийти з будинку.
В його дверях зламався замок. А Папаю дуже хотiлося побачитися
з Олiвiєю, тому вiн з’їв ще 1 банку шпинату i вибив дверi. Потiм вiн
вирiшив затулити чимось дверi, щоб злодiї не потрапили до будинку.
Вiн знайшов неподалiк велику брилу, спробував пiдняти її — не вда-
лося. Тодi вiн з’їв ще банку шпинату i змiг посунути її. Поки Папай
штовхав брилу до дверей, йому довелося їсти шпинат ще тричi. I ось,
нарештi, можна вирушати до подружки.

Дорогою Папай помiтив двох бабусь в автiвцi, якi нiяк не могли
рушити з мiсця. Щоб пiдштовхнути авто, вiн з’їв ще кiлька баночок
шпинату.
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Але на цьому пригоди не скiнчилися. За
рогом хлопчик намагався зняти з дерева ко-
теня, але його драбина була закоротка i вiн
нiяк не мiг дотягнутися. Тодi Папай з’їв ще
шпинату, стiльки, скiльки й за снiданком —
i пiдняв драбину разом iз хлопчиком до коте-
няти.

Вже майже бiля самого будинку Олiвiї че-
ревик Папая заскочив у тротуарну решiтку
i моряковi знадобилось 40 хвилин i 2 банки
шпинату, або випростатися звiдти.

Дзвонячи у дверi Олiвiї, Папай зрозумiв,
що, якби вiн їв по однiй банцi шпинату на

день, того, що вiн вже з’їв сьогоднi, вистачило б на 2 тижнi.
Скiльки шпинату з’їв Папай, поки йшов у гостi до Олiвiї, якщо

в однiй банцi вмiщається 400 г шпинату? Скiльки банок вiн з’їв, щоб
пiдштовхнути бабусь в автiвцi?

3.34. Юля до школи добирається пiвгодини, третину цього часу
вона їде тролейбусом, решту — йде пiшки. Скiльки часу Юля їде
тролейбусом?

3.35. Маша збиралася до БеркоШколи i примiряла одяг. Але довго
не могла обрати, в чому пiти. За 20 хвилин вона встигла перемi-
ряти 4 платтячка, джинси, 3 пари шкарпеток, спiдничку, кофтинку
i 7 футболок. З якою швидкiстю Маша встигала перевдягатись, якщо
кожну одежинку рахувати окремо?

3.36. Федько зробив iндiанський лук i стрiли до нього. Сiв на горiсi
та почав випускати стрiли по мiшенi. Вiн неперервно стрiляв 17 хви-
лин i за цей час випустив 51 стрiлу. А Василько тим часом бiгав
навколо i шукав у травi випущенi Федьком стрiли, знайшов тiльки
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34. Визнач швидкострiльнiсть Федька i швидкiсть, з якою Василько
вiдшукував стрiли.

3.37. Iванка прийшла на день народження до Марка рiвно о шостiй
вечора. На столi стояв iменинний торт, розрiзаний на 24 шматочки.
Iванка з’їла один шматочок, i цей торт їй надзвичайно сподобався.
Тодi вона пригостилася ще шматочком, i ще одним. . . а далi вона вже
не рахувала. Тiльки коли наїлася, зрозумiла, що сама з’їла третину
торта. Вона глянула на годинник — 19:20. «О, ще купа часу!» —
подумала Iванка i пiшла гратися з Марком. Але дорогою додому її
зацiкавило, з якою швидкiстю вона того вечора наминала шматочки
торта. Порахуй i ти.

3.38. Минуло 20 рокiв. Клим вирiс, став археологом i поїхав у Пiв-
денну Африку на розкопки. Одного спекотного дня вiн натрапив на
велику кiстку древньої iстоти, ретельно викопав її, поруч була ще
одна, i ще, i ще. . . До смеркання вiн викопав 357 кiсток. I тiльки тут
усвiдомив, що весь цей час працював без перерви i навiть не обiдав.
Вiн полишив роботу i повернувся в табiр. Дiзнайся, з якою швидкi-
стю Клим робив розкопки, якщо того дня вiн почав роботу об 11:30,
а завершив о пiв на сьому вечора.

3.39. Дiма сплiв мотузку довжиною 27 метрiв, з них 9 метрiв —
тiльки за сьогоднi. Яку частину мотузки сплiв сьогоднi Дiма?

3.40. Тома читала братику Федi книжку впродовж 25 хвилин, з них
10 хвилин Федя смiявся. Яку частину всього часу смiявся Томчин
братик?
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Роздiл 4

Четвертий клас

4.1. Роздiли торти порiвну на всiх запрошених:

1) 6 тортiв на 48 гостей;

2) 8 тортiв на 48 гостей;

3) 9 тортiв на 108 гостей;

4) 15 тортiв на 120 гостей.

Рис. 4.1: Дiлення торта.

4.2. У кожного з 9 учнiв БеркоШко є: зошити в клiтинку — з ма-
тематики, з живого свiту i два зошити з англiйської, зошити в лi-
нiйку — з росiйської та української мови, а також альбоми з музики
i дослiдiв. Скiльки зошитiв у всiх учнiв БеркоШко разом?
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4.3. Валя замовила футболки для Варi, Макса, Росави — бо їм
не дiсталося навеснi, а також для Федька, Машки i Сашка, бо вони
свої за лiто зносили або загубили :). За всi футболки разом вона
заплатила 696 грн. Скiльки коштує друк однiєї футболки?

4.4. Бабуся в’язала шкарпетки бiйцям добровольчого батальйону.
Спершу плела з синiх ниток, а коли синi закiнчилися, почала плести
коричневi. За два тижнi вона встигла сплести 14 пар шкарпеток.

1) З якою швидкiстю бабуся в’яже шкарпетки?

2) Скiльки штук шкарпеток синього кольору сплела бабуся, якщо
вона помiтила, що коричневих вийшла рiвно четвертинка.

4.5. Визнач вiдстанi мiж точками на рисунку 4.2.

Вiдрiзок Приблизно, см Точно, см

BC

AE

ED

AF

EF

FD

4.6. Запиши скорочену умову — лише те, що необхiдне для розв’я-
зання, зазнач одиницi вимiрювання величин у дужках, пояснення до
кожної дiї i вiдповiдь.

Першою країною, яка почала дослiджувати космос, був Радян-
ський союз (СРСР), на той час Україна була в його складi. Потiм
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Рис. 4.2: Вимiрювання вiдстаней.

активно долучилися США. Зараз космiчнi дослiдження переважно
мiжнароднi.

Трохи iсторiї перших рокiв космонавтики: У 1957 роцi в космос
запустили перший супутник «Спутник-1» (СРСР). Перша твари-
на у космiчному просторi — собака Лайка на «Спутник-2» у 1957
роцi (СРСР). Першим космонавтом став Юрiй Гагарiн у 1961 роцi
(СРСР). Вперше до Мiсяця долетiв корабель «Луна-2» (без людей)
у 1959 роцi, а в 1970 роцi на Мiсяць доставили перший автоматичний
планетохiд — «Луноход-1» (СРСР). Вперше у вiдкритий космос ви-
йшов Олексiй Леонов у 1965 роцi (СРСР). Першою людиною, що
висадилася на Мiсяць став Нiл Армстронг у 1969 роцi (США). Далi
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були польоти до iнших планет i орбiтальнi станцiї, кому цiкаво —
можете почитати детальнiше.

Перший український космонавт часiв незалежностi України —
Леонiд Каденюк. У 1997 роцi вiн лiтав у космос у складi мiжнаро-
дної команди корабля «Колумбiя». Його завданням було дослiджен-
ня впливу невагомостi на розвиток рослин: рiпи, сої та моху. Полiт
тривав 16 днiв. У нього було по 12 рослин кожного виду. Щодня вiн
обстежував рослини i результати дослiджень записував у протокол,
про кожну рослинку — на 1 сторiнку. Наприкiнцi польоту Леонiд
Каденюк написав звiт про вплив невагомостi на рослини, який мав
3 роздiли. Перший роздiл — вступ — мав 37 сторiнок. Другий роздiл
мiстив всi протоколи дослiджень. А в третьому роздiлi були описанi
висновки — на 16 сторiнках.

Скiльки сторiнок було у звiтi? (Насправдi, я не знаю, скiльки
саме сторiнок було у звiтi Леонiда Каденюка, але сам космонавт,
його полiт i дослiдження рослин — точно були. ,)

4.7. Вирiши рiвняння:

1) 4096 = 6194− x

2) 678− 3x = 597

3) 87− x = x+ 37

4) 2x + 66 = 117− x

5) 831− 3x = x + 391

4.8. Намалюй на циферблатi (рисунок 4.3) положення стрiлок за
пiдказками:

1) пiв на восьму;

2) 09:15;

3) за чверть п’ята;

4) 16:55;

52



ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС

5) двадцять хвилин по дев’ятiй;

6) двадцять хвилин на дев’яту;

7) перша;

8) за 25 хвилин десята.

Рис. 4.3: Циферблат.

4.9. На Беркiвцi потрiбно було замовити дрова. У кожну з 5 хаток
П’ятихаток i ще у Рогатий дiм потрiбно по 4 куб. м дрiв, а в школу —
6 куб. м. У самоскид вмiщається 6 куб. м, якi коштують 2800 грн.

Скiльки машин дрiв необхiдно замовити? Скiльки це коштувати-
ме? Як розподiлити дрова мiж усiма хатками порiвну?

Коли привезли першу машину, самоскид скинув дрова на купу
i 5 людей складало дрова в дровiтницi. Їм знадобилося 3 години.
Скiльки часу знадобиться 3 людям, щоб розкласти таку саму кiль-
кiсть дрiв? А якщо комусь доведеться працювати насамотi, скiльки
часу вiн складатиме дрова?

4.10. Дiзнайся довжини мостiв в Києвi: Московського, Патона,
Паркового («Мосту закоханих») в Марiїнському парку, Залiзничного
мосту. Визнач найдовший, найкоротший. Якщо довжина тролейбуса
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18 м, то скiльки таких тролейбусiв вмiститься на кожному мосту,
впритул один за одним?

4.11. Тома прочитала цiкаву книжку за
15 днiв. У книжцi було 315 сторiнок. Потiм цю
книжку попросила почитати Iванка. Їй книга
так сподобалася, що вона читала кожного дня
на 7 сторiнок бiльше, нiж Тома. Через скiльки
днiв Iванка зможе повернути Томi книжку?

4.12. Вирiши нерiвностi:

1) 9000 : a > 450

2) 11 · x > 1870

3) 4 · y − 8 6 100

4) 5 · (k+17) > 175

4.13. Пiдрахуй, скiльки хлiбу з’їдає твоя родина за тиждень. Якого
розмiру поле мала обробити родина, щоб мати хлiб на весь рiк? (У
середньому родина з чотирьох осiб — тато, мама i двоє дiток — з’їдає
4 хлiбини на тиждень. Вважаємо, що 1 хлiбина важить 1 кг, а боро-
шна на неї потрiбно 400 г. Вихiд борошна iз зерна — 4/5 його ваги.
А на одному гектарi вирощують вiд 10 до 150 центнерiв пшеницi,
залежно вiд урожайностi ґрунтiв i сприятливостi умов. Приймаємо
середнiй показник по Українi — 40 центнерiв з 1 гектара.)

4.14. Том Сойєр сам мiг би пофарбувати паркан за 6 годин, а Гекль-
беррi Фiнн — за 3 години. Але вони почали фарбувати його вдвох,
одночасно, з протилежних кiнцiв, назустрiч один одному. Через який
час вони зустрiнуться, пофарбувавши весь паркан, довжина якого
120 м?
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4.15. Зустрiлись у прерiї два ковбої Том i Джерi. Постояли, поба-
лакали та й роз’їхалися кожний на своє ранчо. Том поїхав зi швидкi-
стю v на схiд, а Джерi, зi швидкiстю на x бiльшою — на захiд. Їхали
до своїх ранчо вони однаковий час t. Яка вiдстань мiж ранчо Тома
i Джерi?

А тепер обчисли вiдстань, якщо швидкiсть Тома 47 м/хв, у Дже-
рi — на 4 м/хв бiльше, а роз’їжджалися вони 2 години?

4.16. Вiдстань мiж мiстом Бурмосикiв i мiстом Викрутасикiв —
204 км. Викрутасики добiгають у гостi до Бурмосикiв за 6 годин. За
скiльки годин доходять у гостi Бурмосики, якщо їхня швидкiсть на
22 км/год менша, нiж швидкiсть Викрутасикiв?

4.17. Незавершена мандрiвка.
Троє хлопцiв з мiстечка Радо-

мишль, що на рiчцi Тетерiв, зробили
плiт. I зiбралися вирушити на ньому
в мандри до моря. Запаслися харча-
ми, теплим одягом, картою, рiзним iн-
струментом i о 9 ранку вiдпливли вниз
за течiєю. Вже опiвднi вони пропливли
повз село Березцi, в якому жила бабуся
одного з хлопцiв, а вiн знав, що до того
села вiдстань 6 км. Отже вони могли дiзнатися, з якою швидкiстю
вони сплавляються, i розрахувати, коли дiстануться до моря.

Але не все так сталось, як гадалось. Цього дня тато одного з хло-
пцiв о 9:00 вiдплив на своєму катерi вверх по течiї. Катер був доволi
швидкий, минулого лiта на озерi вiн розганявся до 14 км/год.

I ось, коли вiдстань мiж ними (катером i плотом) становила вже
84 км, тато зрозумiв, що хлопцi попливли в мандри i до вечерi додому
не встигнуть. Розвернувся i поплив їх наздоганяти.
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Скiльки часу минуло з вiдчалювання у Радомишлi до того, як та-
то розвернув човна i поплив навздогiн хлопцям? Скiльки часу вiн їх
наздоганятиме? Яку вiдстань встигнуть пропливти хлопцi на плотi,
поки тато їх не перехопить?

4.18. Прямокутний лист фанери довжиною 5 дм i шириною 3 дм
розпиляли на квадратики зi стороною 1 см. Скiльки таких квадра-
тикiв вийшло?

4.19. Збираючися в похiд, Макс купив собi новий тент i для мiцностi
вирiшив обшити його тасьмою. Ширина тенту — 6 м, а довжина —
на 4 м бiльша. Скiльки метрiв тасьми йому знадобиться для цього?

4.20. Вовк пробiг певну вiдстань за якийсь час. Лось чверть цього
шляху пробiг за час, вдвiчi менший. У скiльки разiв швидкiсть лося
менша за швидкiсть вовка?

4.21. За прогнозом погоди вiд 1 сiчня 2015 року температура повi-
тря вдень у Києвi складатиме:

7 сiчня — 0 градусiв
8 сiчня — 0 градусiв
9 сiчня — 0 градусiв
10 сiчня — 2 градуси
11 сiчня — 3 градуси

12 сiчня — 4 градуси
13 сiчня — 3 градуси
14 сiчня — 2 градуси
15 сiчня — 2 градуси
16 сiчня — 4 градуси

Яку середню температуру повiтря очiкують у Києвi з 7 до 16 сi-
чня?

4.22. Вирiши рiвняння:
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1) x : 100 = 0

2) x+ 100 = 100

3) x · 100 = 100 000

4) x− 100 = 100 000

4.23. Обчисли:

1) 1530 : (12 · 6− 38) · 15
2) 4840 + 12 903− 80 125 : 5

3) (420 · 20− 210 · 30) : 100 · (600− 591)

4) (500 · 10− 500 : 10) · 6 : (1000− 997)

4.24. Щомiсяця батьки дають хлопчиковi 100 грн, з них 65 грн вiн
витрачає на проїзд i смаколики, а решту вiдкладає на придбання
моделей лiтачкiв. Через який час вiн назбирає достатньо грошей,
щоб придбати 50 моделей лiтачкiв, кожна з яких коштує 28 грн?

4.25. Жiночка продає в метро календарi. Закупає у видавництвi
12 календарiв за 50 грн, а продає кожний по 5 грн. Скiльки вона
заробить, якщо продасть 30 календарiв?

4.26. Черепашка з дитинства мрiяла подорожувати. I ось одного
сонячного ранку вона поклала в наплечник GPS-навiгатор, щоб не
заблукати, i вирушила в мандрiвку.

Першого дня вона доповзла до лiсу i влаштувалася на ночiвлю пiд
крислатим дубом. Перед сном черепашка визначила за навiгатором,
що цього дня проповзла рiвно 2645 м.

Другого дня вона мандрувала лiсом, шарудiла листям, милува-
лася сонячними променями, якi пробивалися крiзь гiлля, ласувала
ожиною i суницями. I ввечерi знову перевiрила за навiгатором, яку ж
вiдстань подолала. Виявилося, що за другий день вона проповзла
рiвно стiльки ж, скiльки й за перший.
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Третього дня їй вдалося доповзти до гарного лiсового озера, во-
на влаштувалася на крутому берiжку i спробувала визначити, яку
вiдстань вона проповзла, але в навiгаторi щось заглючило i вiн не по-
казував вiдстанi.

Черепашка засмутилась i почала натискати на всi кнопочки меню
врiзнобiй, аж раптом навiгатор видав повiдомлення, що за третiй
день вона проповзла на 1740 м менше, нiж за попереднi два днi разом.

То як далеко вiд дому вiдповзла черепашка?

4.27. Пiдприємець придбав 18 дюжин стiльцiв по 3000 грн за дюжи-
ну. За перевезення заплатив 800 грн. Вiдтак кожний стiлець продав
за 300 грн. Скiльки вiн заробив?

4.28. У коробцi 80 сiрникiв, коштує вона 1 грн. Скiльки коштують
2000 сiрникiв?

4.29. Перед тим, як їхати з БеркоШко на музику, Клим i Макс сiли
перекусити курагою. Макс з’їв вдвiчi бiльше за Клима, а Клим на
6 куражинок менше за Макса. Скiльки кураги з’їв Клим?

4.30. На яке число треба подiлити 22849, щоб вийшло 36 i ще 25
в остачi?

4.31. По дорозi до школи Клим вiдшукує воронячi гнiзда. Вже на-
рахував 21 гнiздо. Навеснi в кожному з них з’явиться в середньому
по 3 вороненятка. Цiкаво, скiльки вороненят народиться тут за 5 ро-
кiв?

4.32. Чи можна намалювати хатку з рисунка 4.4, не вiдриваючи
олiвця вiд паперу i не проводячи жодну лiнiю двiчi? З якої точки
варто починати?
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Рис. 4.4: Не вiдриваючи олiвця.

4.33. На Великому Пагорбi на сторожi сидiли двоє iндiанцiв: Ор-
лине Око з племенi iрокезiв i Вертлявий Тхiр з племенi делаварiв.

Раптом вони помiтили на узлiссi блiдошкiрих, якi шикувалися
для нападу. Кожний з iндiанцiв побiг попередити своє плем’я. Та-
бори обох племен розташованi на однаковiй вiдстанi вiд Великого
Пагорба — 5 кiлометрiв, але делавари дiзналися про напад блiдоли-
цих через 20 хвилин, а iрокези — через 30 хвилин.

На скiльки Вертлявий Тхiр бiгає швидше за Орлине Око?

4.34. Збiльши у 68 разiв частку суми чисел 4893 i 1527 та числа 30.

4.35. Два потяги одночасно виїхали назустрiч одне одному. Швид-
кiсть одного 80 км/год, а другого — 7/8 вiд швидкостi першого по-
тяга. Через 2 години пiсля початку руху їм залишалося проїхати
1/3 початкової вiдстанi. Скiльки кiлометрiв становила вiдстань мiж
потягами на початку?

4.36. Який середнiй вiк людей, якi перебувають у кiмнатi просто
зараз?
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4.37. Одного дня беркошколярики прийшли до школи як завжди
о 9:15. Знайшли на поличцi пiсочний годинник на 15 хвилин i почали
вiдмiряти ним час. Щойно пiсок пересипався з однiєї чашi годинни-
ка в iншу, його знову перевертали, навiть пiд час занять, навiть пiд
час великої перерви. Впродовж дня дiти встигли перевернути годин-
ник 27 разiв. I коли пiсок пересипався востаннє, всi пiшли додому.
О котрiй годинi всi пiшли додому того дня?

4.38. Для розписування писанок перед Великоднем Женя попроси-
ла всiх понавидувати вдома яєць i принести до БеркоШко. Коли всi
дiти поскладали принесенi яйця в лоточки, вдалося заповнити 4 ло-
тки на десяток яєць i 2 — на 18. Ще один лоток на 15 яєць принесла
з собою Женя. Дiти старанно робили писанки, топили вiск, обере-
жно малювали писачками, але декiлька яєць все ж таки висковзнули
з рук i розбилися. Коли дiти закiнчили заняття писанкарством, то
нарахували 87 готових писанок. То скiльки яєць розбилося?

4.39. Якось Тома, Юля, Клим, Федько, Iванка, Варя, Маша i Макс
гралися в iндiанцiв i випадково знайшли поза школою моток лiски,
довжиною 7 м 44 см. I вирiшили зробити з неї тятиву для своїх
лукiв. Як роздiлити лiску на всiх порiвну i якої довжини тятива
вийде у кожного?
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