
 

 

Ось приклади тестів змагань з математики, які проходять, не індивідуально а між цілими класами, 
вже багато років в різних країнах (і в 90-х роках і в Україні в середніх школах).  

Ви можете виконати їх з вашими українськими товаришами онлайн, або, якщо ви в італійському класі, 
з однокласниками, які будуть дивитися ітілійский варіант тексту.  

 

Гарної роботи в групі і гарних великодніх свят! 

 

Для школярів віком 15-16 років 
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Вправа 1. 
ДВОМА РУКАМИ 
 

Паоло парну кількість монет в одній руці та непарну – в іншій. Він просить 
Ему вгадати, в якій руці він тримає парну кількість монет. Ема просить 
його помножити на два кількість монет з правої руки та на три – з лівої, і 
потім додати отримані добутки. 
Поясніть, як Ема, за допомогою цієї суми, зможе визначити в якій руці 
знаходиться парна кількість монет. 
 

 
Вправа 2. 
КВАДРАТ У КВАДРАТІ 
 
Я – число з чотирьох цифр. 
Я – квадрат одного числа. 
Більше того, числа утворені з перших двох моїх цифр і останніх двох моїх цифр є 
квадратними різними ненульовими числами 
Хто я? Поясніть рішення. 
 
 
Вправа 3. 
ДЕЯКІ ТРИКУТНИКИ 
 

Гра з трьома кубиками з 6-ма гранями, добре зваженими таким 
чином: 
Кидаю послідовно ці три кубики і з трьох отриманих чисел 
пробую сконструювати трикутник. Наприклад, з числами 4, 5 і 6 
можу сконструювати трикутник сторони якого мають 4 см, 5 см та 
6 см, але з числами 1, 2 та 6 – не можу. 

Перемагаю, якщо в мене вийде сконструювати не тупокутний трикутник. 
Програю, якщо можу сконструювати трикутник. 
 
Якою є ймовірність виграти, якщо перший кубик випав з цифрою 1? 
Якою є ймовірність виграти, якщо перший кубик випав з цифрою 4? 
 
 
Вправа 4. 
З ДВОМА ШВИДКОСТЯМИ 
 

Щоб піти в магазин, Тео бере електричний самокат. По 
дорозі до магазину, він їде з середньою швидкістю 6 км/г. 
По дорозі назад, щоб не запізнитись, іде по тій самій 
дорозі з середньою швидкістю 14 км/г. 



Панель самокату вказує середню швидкість для всієї дороги. Тео здивований, що вона 
складає лише 10 км/г. 
 
Визначте середню швидкість для всієї дороги. Поясніть. 
 
 
 
 
 
Вправа 5 
ВВЕРХ ПО СХОДАХ 
 

Лора та Майкл вирішили взяти участь у перегонах на сходах у 
гори Нізен, у Швейцарії. Для того, щоб перемогти у змаганні, 
кожен атлет має добре відпрацьований ритм. 
Лора підіймається по сходах переступаючи через дві сходинки і 
рахує свої кроки. 
Майк підіймається по сходах, переступаючи через три сходинки 
та рахує свої кроки. Виснажений, Майкл зупиняється. Лора 
також зупиняється на тій самій сходинці. У тому місці, Лора 
нарахувала на 250 кроків більше ніж Майкл. 

 
Скільки сходинок вони подолали? Аргументуйте. 
 
 
Вправа 6 
ПОВНИЙ БАК З ПОМИЛКОЮ 
 
Касирка забула ввести кому на апараті оплати карткою коли Франсуа 
платив за бензин для свого скутера. Помилка, яка коштує дорого для 
Франсуа: він заплатив на 1826, 55 € більше! 
 
Визначте суму, яку мусила ввести касирка на апараті оплати. 
Поясніть. 
 
Вправа 7 
ЗА КІЛОЧКАМИ! 
 

Для того, щоб встановити стовпики для помідорів у городі, 
магазин інструментів для саду і городу продає набори по три 
кілочки. 
Кілочки мають циліндричну форму, з діаметром 6 см, і такою ж 
довжиною. 
Продаються у наборах по три штуки, міцно зв’язані двома 
мотузками. 

Потрібно ще 20 см мотузки для кожного вузла. 
 
Сконструюйте секцію одного набору з трьох кілочків на рівні однієї зв’язки (мотузкою). 
Якою має бути мінімальна довжина мотузки у сантиметрах, яку повинен передбачити 
магазин інструментів для саду і городу для одного набору кілочків? Аргументуйте. 
 



Вправа 8 
ПО МІСЦЯМ! 
 
От спрощена схема – не у масштабі – 
стадіону для атлетичних видів спорту для 
бігу на дистанцію 200 метрів. Три бігуни 
стартують з точок А, В і С. Фінішна лінія 
знаходиться навпроти прапору. 
 
Поясність, чому стартові лінії зміщені. 
Порахуйте, у сантиметрах, приблизні 
відстані a і b, які поділяють стартові лінії. 
 
 
 
 
 
 
 
Вправа 9 
З ПОДВІЙНИМ СЕНСОМ 

 
Знайдіть число abcd, що складається з чотирьох цифр яке, помножене 
на 4, дає dcba. Поясніть. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Вправа 10 
ПЛОЩА ДИСКУ. 
 

В підручнику з геометрії, ми знайшли конструкцію, яка 
дозволяє множення площі диску на 2; на 3; і так далі. 
 
Сконструюйте перших трьох кіл, починаючи з кола з 
центром О та діаметром [AB], де AB= = 8 см. 
Продемонструйте, що площа диску, яка проходить через D 
вдвічі більше ніж площа першого диску. 
Продемонструйте, що площа диску, яка проходить через F 
втричі більше, аніж площа першого диску. 
Як потрібно діяти, щоб отримати метод, який б дозволив 
множення площі на 4, на 5? 
 

 
 
 



Вправа 11 
БЕРЕМО ПЕРЕРВУ 
 

Еліо бере невелику перерву на 35 хвилин щоб пограти у свою 
улюблену відеогру. 
Коли починає гру, помічає, що електронний годинник показує 
чотири послідовні цифри, але не обов’язково у порядку. 
Коли він закінчив грати, дивується: «Ти диви, годинник знову 
показує чотири послідовні цифри, як дивно!» 

В котрій годині Еліо взяв перерву? Аргументуйте. 
 
 
Вправа 12 
ЦЕ ТУПО 
 
Сума точок, що знаходяться рівно за 1 метр від куба з ребром в 1 метр, 
утворюють геометричне тіло. 
 
Вирахуйте об’єм цього тіла. 
 
 
 
Вправа 13 
УВАГА, КАТАЄМОСЬ НА КОВЗАНАХ! 
 
Діти-члени міської ради з питань молоді 
запропонували мерії Страсбургу 
збудувати, на час зимових канікул, на 
площі Клебер, тимчасовий каток 
овальної форми, утворений дугами 
окружностей з центрами C, D, E C, D, E 
та F. Довжина АВ складає 30 метрів. 
Для того, щоб представити цей проект 
технічним службам, потрібні два 
документи: 
 

- креслення катка у масштабі 1/200; 
- розрахунок довжини в сантиметрах захисного бар’єру, який необхідно встановити 

довкола катка. Цей бар’єр зображений товстою лінією у креслені. 
 
Спроектуйте ці два документи. 
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