
Завдання конкурсу «Школа Фізтеху 2021» 
Варіант завдань №1 
рекомендований для 5-6 класів 

 

1. (2 бали) Антону потрібно проїхати 240 км до іншого 
міста. Він поїде туди на машині зі швидкістю 80 
км/год, і зробить зупинку в дорозі на півгодини. 
Скільки часу проведе в дорозі Антон? 
 
2. (2 бали) Скрудж Макдак забув код від свого сховища з золотими монетами. Він пам'ятає, що 
код — це восьмизначне число, яке ділиться на 9 і на 10, а його перші шість цифр — 1, 7, 6, 4, 0 
та 6. Допоможіть дядечкові Скруджу згадати код. Можливо, він поділиться з Вами монетами.  
 
3. (3 бали) Блискавка МакКвін витрачає 7 л бензину на 100 км. Коли 
у нього в баку залишалося 2 л палива, він заправив повний бак 
бензину за ціною 84 цента за літр, заплативши 1 596 центів. Скільки 
кілометрів зможе проїхати МакКвін? 
 
4. (5 балів) Первісна сімейка Крудс дуже любить банани. Папа Груг, мама Угга, Гіп, Малий, 
Тунк, Сенді і бабуся Гран ділять їжу порівну під час кожного прийому їжі. На вечерю Угга 
з'їдає !

"
 від того, що на обід з'їв Груг. Їжу члени сім'ї Крудс добувають по черзі. Сьогодні на обід 

тато Груг з'їв 72 банана, а за бананами для вечері відправляються Гіп і Малий. Скільки бананів 
їм потрібно дістати для всієї родини?  
 
5. (5 балів) Щоб підстригти принцесу Рапунцель, мачуха відрізала їй половину 
довжини волосся. Після цього вона відрізала половину волосся, що залишилося. 
І після ще раз половину довжини волосся, що залишалося. Всього мачуха 
обстригла 70 дм волосся. Яка довжина волосся стала у Рапунцель?  
 
6. (6 балів) У день народження левеняти Сімби всі тварини савани прийшли його привітати. 
Зебри складають 36% всіх тварин в цій савані, слони становлять 75% від кількості зебр, а решту 
становлять 185 жирафів. Скільки всього тварин прийшло привітати Сімбу? 
 
7. (8 балів) На алеї в парку встановили кілька ліхтарів. Після цього між кожними двома 
сусідніми ліхтарями поставили ще по ліхтарю. Так зробили один або кілька разів. В результаті 
на алеї встановили 81 ліхтар. Скільки ліхтарів було встановлено спочатку? Наведіть всі 
можливі варіанти. 


