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ЛІСОВИК ТА ДЕРЕВ’ЯНІ ЧОЛОВІЧКИ

  Л³соâик працює л³сíиком у л³с³. ²з 365 äí³â  1 
у роц³ â³í працюâаâ лишå 289. Íа ск³льки 
б³льшå äí³â л³соâик працюâаâ, í³ж â³äпо-
чиâаâ?

  Îäíого разу л³соâик попрохаâ почåргуâати  2 
за сåбå 126 зайчåíят ³ 189 б³лочок, алå 299 
зâ³ряток киíули роботу, як т³льки л³соâик засíуâ. Ñк³льки 
зâ³ряток залишилося íа посту?

  153 рази л³соâик залишаâ чåргуâати за сåбå зâ³р³â, ³ т³льки  3 
кожíого äåâ’ятого разу â³ä цього була якась користь. Ñк³льки 
раз³â зâ³р³ погаíо чåргуâали?

  Ñоб³ íа äопомогу л³соâик âир³заâ äåрåâ’яíих чолоâ³чк³â: 286  4 
бåрåзоâих, 586 — сосíоâих, а äубоâих — íа 182 мåíшå, í³ж 
бåрåзоâих ³ сосíоâих разом. Ñк³льки äубоâих чолоâ³чк³â âи-
р³заâ л³соâик?

  Êожåí äубоâий чолоâ³чок зам³íяє â робот³ 2 бåрåзоâих або  5 
3 сосíоâих чолоâ³чки. Ñк³льки äубоâих чолоâ³чк³â потр³бíо, 
щоб зам³íяти 284 бåрåзоâих ³ 486 сосíоâих прац³âíик³â?

  Ç оäí³єї бåрåзи âихоäить 15 чолоâ³чк³â, а ³з оäí³єї сосíи —  6 
13. Ñк³льки пом³чíик³â зробить л³соâик з 15 
бåр³з ³ 29 сосåí?

  Ó л³с³ кожíого âих³äíого äíя траплялося  7 
2 âåликих ³ 5 малåíьких íåпоäобстâа. 
Ñк³льки âсього íåпоäобстâ трапилося за 
76 äí³â, коли л³соâик íå працюâаâ?
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  Л³соâик має зробити 864 äубоâих чолоâ³чки.  8 
Ñк³льки äуб³â зíаäобиться äля цього, якщо 
з оäíого äåрåâа âихоäить 9 чолоâ³чк³â?

     Êожåí з äубоâих чолоâ³чк³â âир³заâ соб³ по  9 
4 братики. Ñк³льки чолоâ³чк³â було спочатку, 
якщо їх стало 1000?

 ²з 966 чолоâ³чк³â 1/6 частиíа íå бачить у тåмряâ³, а рåшта  10 
чуäоâо бачать ³ âäåíь, ³ âíоч³. Ñк³льки чолоâ³чк³â можуть за-
ступити â í³чíу âарту?

 Äåрåâ’яí³ чолоâ³чки розм³стилися по буäиíочках. Äубоâ³  11 
чолоâ³чки посåляються по 6 чолоâ³чк³â у кожåí буäиíочок, 
а сосíоâ³ — по 14 у кожíий буäиíок. Íа ск³льки чолоâ³чк³â 
âиростå чисåльí³сть íасåлåííя л³соâого сåлища, якщо â його 
15 буäиíочках äубоâих чолоâ³чк³â зм³íять сосíоâ³?

 Л³соруби попросили соб³ íа äопомогу у л³со- 12 
âика 1000 äåрåâ’яíих чолоâ³чк³â. 1/4 частиíа 
з íих — äубоâ³, а рåшта — сосíоâ³. Ñк³льки 
сосíоâих чолоâ³чк³â äопомагають л³сорубам?

 Ó загоí³ було 800 чолоâ³чк³â, причому 400  13 
з íих — íå бåрåзоâ³, 500 — íå сосíоâ³, 700 — íå äубоâ³. 
Ñк³льки у загоí³ окрåмо бåрåзоâих, сосíоâих ³ äубоâих чо-
лоâ³чк³â?

 Ó компаí³ї троє чолоâ³чк³â були íå äубоâими, чåтâåро — íå  14 
сосíоâими, а п’ятåро — íå бåрåзоâими. Ñк³льки âсього чо-
лоâ³чк³â у ц³й компаí³ї?

 Í³чíий спок³й л³соâика охороíяє 90 чолоâ³чк³â. Ñåрåä íих  15 
сосíоâих íа 10 мåíшå, í³ж äубоâих, алå íа 10 б³льшå, í³ж 
бåрåзоâих. Ñк³льки сосíоâих чолоâ³чк³â охороíяє соí л³со-
âика?

 Äåрåâ’яí³ чолоâ³чки âир³шили з³гр³тись б³ля  16 
âогíища. П³сля цього ³з 1000 чолоâ³чк³â 
âц³ л³ла п’ята частиíа, а рåшту äоâåлось 
лагоäити. Ñк³льки чолоâ³чк³â постражäало 
â³ä âогíю?
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ДИРИЖАÁЛЬ «СЛОН»

 Äирижабль «Ñлоí» íа âипробоâуâаííях п³ä- 302 
íяâ âаíтаж 978 т 650 кг. Цå íа 977 т 500 кг 
б³льшå, í³ж п³äí³має спраâжí³й слоí. Ó ск³ль-
ки раз³â «Ñлоí» має б³льшу âаíтажоп³äйом-
í³сть â³ä спраâжíього слоíа?

 Äоâжиíа äирижабля 156 м 50 см, а äоâжиíа аíгара äля  303 
íього — íа 1/5 б³льша. Ñк³льки мåтр³â ³ саíтимåтр³â склаäає 
äоâжиíа аíгара?

 Висота аíгара 60 м, а âисота äирижабля — 30 м. Ñк³льки  304 
мåтр³â аíгара íаä äирижаблåм, якщо п³ä äирижаблåм його 
â 4 рази мåíшå?

 Щоб íамалюâати слоíа íа каб³í³ äирижа- 305 
бля, потр³бíо 8 кг 250 г фарби. Ñлоí íа 
корпус³ — â 6 раз³â «âажчий». Ñк³льки к³ло-
грам³â фарби затратили, коли íамалюâали 
2 слоíи íа корпус³ ³ 4 — íа каб³í³?

 Щоб запоâíити äирижабль âогíåм, потр³бíо 25 т 340 кг  306 
âоäíю. Гåл³й — â 4 рази âажчий за âоäåíь. Ñк³льки тоíí ³ к³-
лограм³â гåл³ю потр³бíо, щоб запоâíити íим äирижабль?

 Äирижабль зä³йсíиâ пол³т по трьох прямол³í³йíих ä³ляíках  307 
заâäоâжки 120 км, 195 км, 217 км. Л³так зä³йсíиâ пол³т по 
чотирьох прямол³í³йíих ä³ляíках заâäоâжки 150 км, 520 км, 
110 км, ³ 230 км. ßкий л³таючий апарат у процåс³ польоту íå 
поâåрíуâся у початкоâу точку, якщо â³äомо, що ³íшому апа-
ратоâ³ цå âäалося?

 Ó пåрший пол³т íа äирижабл³ â³äпраâилось 848 ос³б. Ñк³льки  308 
пасажир³â було íа äирижабл³, якщо чисåльí³сть комаíäи 
стаíоâила 1/8 â³ä âс³єї к³лькост³ ос³б?

 Øâиäк³сть äирижабля проти â³тру —  309 
50 км/гоä. Øâиäк³сть за â³тром — 
250 км/ гоä. Çíайä³ть шâиäк³сть â³тру.
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 Íа курорт³ була погаíа погоäа ³ äирижабль  310 
íайíяли, щоб розâажити турист³â, п³äí³ма-
ючи їх â íåбо. В каютах розм³стилось 324 
туристи, а íа âåрхí³й палуб³ — â 3 рази 
б³льшå. Ñк³льки âсього турист³â â³äпраâи-
лось â рåйс?

 Äирижабль «Ñлоí» поâиíåí буâ пролåт³ти 2400 км за 11 го- 311 
äиí. В³í лåт³â 6 гоäиí ³з шâиäк³стю 150 км/гоä. Ç якою шâиä-
к³стю поâиíåí лåт³ти «Ñлоí» äал³, щоб âстигíути âчасíо?

 Êâиток у каюту коштує 12 грí. 20 коп, а íа палубу — íа 61 грí  312 
äорожчå. Ó ск³льки раз³â äорожчий кâиток íа палубу, í³ж кâи-
ток у каюту?

 Äирижабль лåт³â 600 км ³з шâиäк³стю 100 км/гоä, а пот³м щå  313 
600 км ³з шâиäк³стю 300 км/гоä. Ç якою сåрåäíьою шâиäк³с-
тю лåт³â äирижабль?

 Ñтрибíути з³ «Ñлоíа» з парашутом можíа  314 
за 56 грí. 80 коп., а спуститися íа äåльта-
плаí³ — за 98 грí. 50 коп. Ñк³льки гриâåíь 
заплатять 555 парашутист³â ³ 426 äåльтапла-
íåрист³â разом?

 «Ñлоíа» íайíяли приâåзти м³ст масою 3400 т, який розр³- 315 
зали íа 5 р³âíих частиí. Ñк³льки тоíí ³ к³лограм³â попутíого 
âаíтажу зможå âзяти äирижабль, якщо його âаíтажоп³äйом-
í³сть — 978 т 650 кг?

 Äирижабль пролåт³â 1256 км за 8 гоäиí. ßку â³äстаíь â³í по- 316 
äолає, якщо з т³єю ж шâиäк³стю буäå лåт³ти 11 гоäиí?

 Çа 2 хâилиíи äирижабль пролåт³â 4 км 800 м. ßку â³äстаíь â³í  317 
пролåтить за 3 гоäиíи, якщо буäå рухатися з такою ж шâиä-
к³стю?

 Çа 3 гоäиíи польоту ³з Îäåси â Êиїâ äири- 318 
жабль пролåт³â 429 км. Ñк³льки часу йому 
äоâåäåться лåт³ти з т³єю ж шâиäк³стю, 
щоб поäолати 715 км?
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ХУДОЖНИК-ГРАФІСТ

80 м471. 2.
288 м.472. 
6 м473. 2.
ßкщо â³äíяти 30 «зайâих» чåрâоíих балоíчик³â, то ³íших зали-474. 
шиться пор³âíу — по 30 штук. Òому жоâтих ³ сиí³х балоíчик³â 
по 30, а чåрâоíих — íа 30 б³льшå, тобто — 60.
639 м475. 2.
1950 м476. 2 ³ 1300 м2.
Позíачимо к³льк³сть чåрâоíих балоíчик³â букâою 477. К, жоâтих — 
букâою Ж ³ сиí³х — букâою С. Ó хуäожíика íå чåрâоíих, тобто 
жоâтих ³ сиí³х балоíчик³â 8, (Ж + С = 8). Òак само оäåржуємо 
К + С = 9. Ç цих äâох р³âíостåй ми бачимо, що К б³льшå, í³ж 
Ж íа оäиí балоíчик. Пор³âíюючи «íå сиí³» сп³ââ³äíошåííя 
(Ж + К = 7) ³ «íå чåрâоí³» (Ж + С = 8), бачимо, що К мåíшå, í³ж С 
íа 1 балоíчик. Çалишається зíайти три посл³äоâíих числа, як³ 
äають попарíо â сум³ — 7, 8, 9. Воíи зíахоäяться п³äбором — 
Ж = 3, К = 4, С = 5.
Íа 182 äí³.478. 
Випиши âс³ числа â³ä 1 äо 20 ³ закрåсли з íих т³, що ä³ляться 479. 
íа 2, 3, 4. Ñåрåä íих íåмає â³äпоâ³äåй äо íашої заäач³. Ðåшту 
спробуй поä³лити íа 5 з остачåю. Îстачу 1 äає т³льки 11.
61 балоíчик. Çаäача âир³шується аíалог³чíо äо попåрåäíьої.480. 
12 äí³â.481. 
22 500 шматочк³â.482. 
384 с³рих плиток, 640 — чåрâоíих.483. 
6560 штук.484. 
36 м485. 2.
657 м486. 2.
1432 пастилки.487. 
64 м488. 2.
9 т.489. 
Òак, коли є оäíакоâа по äоâжиí³ стороíа, ³ кути б³ля íåї так³, 490. 
як íа малюíку. 
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Òак, коли є оäíакоâа по äоâжиí³ стороíа.491. 

Òак. (Äиâ. малюíки). 492. 

              

ßкщо у обиäâох є стороíа оäíакоâої äоâжиíи ³ кути б³ля íåї 493. 
так³, як íа малюíку.

В³ä чотирикутíика (â попåрåäí³й заäач³) äо âосьмикутíика. 494. 
(Приклаäи íа малюíках). 

В³ä трикутíика äо шåстикутíика. (Приклаäи íа малюíках).495. 

В³ä трикутíика äо сåмикутíика.496. 

Íа 256 морäочок б³льшå.497. 
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