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Заняття 9 

Задача 1. Чи ділиться добуток натуральних чисел від 1 до 20 на 

243? 

Задача 2. Бурундучок біжить від дупла до ліщини без горішка зі 

швидкістю 4 м/с, а від ліщини до дупла з горішком — зі швидкістю 2 

м/с. На шлях від дупла до ліщини й назад бурундучок витрачає 57 

секунд. Яка відстань від дупла до ліщини? 

Задача 3. Скільки часу витратить поїзд довжиною 500 м на 

прохід тунелю, довжина якого 500 м, якщо швидкість поїзда 60 км/год? 

Задача 4. Знайдіть таке двозначне число, яке при діленні на 

свою суму цифр дає число, яке дорівнює дільнику. 

Задача 5. Сашко знайшов серед перших трьох тисяч 
натуральних чисел число із цікавою властивістю: при діленні на 2 
воно дає остачу 1; при діленні на 3 — остачу 2; при діленні на 4 — 
остачу 3; при діленні на 5 — остачу 4; при діленні на 6 — остачу 5; при 
діленні на 7 — остачу 6; при діленні на 8 — остачу 7; при діленні на 9 
— остачу 8; при діленні на 10 — остачу 9. Яке число знайшов Сашко? 

Задача 6. Троє друзів купили в буфеті 14 пиріжків. Микола 
купив у 2 рази менше пиріжків, ніж Віктор, а Євген — більше, ніж 
Микола, але менше, аніж Віктор. Скільки пиріжків купив кожен з 
друзів? 

Задача 7. Середнє арифметичне десяти довільних натуральних 
чисел дорівнює 10. Яким максимально можливим числом може бути 
найбільше серед цих десяти чисел? 

Задача 8. Зустрілися дві жінки. Одна похвалилася, що в неї є 
три сини. 

— Скільки їм років? — спитала друга жінка. 
— Якщо перемножити їх вік, то вийде 36, а якщо додати, то вийде 

номер твоєї квартири, — відповіла перша. 
Подумавши, друга жінка сказала, що їй не вистачає інформації. 

Тоді перша сказала: 
— У мого старшого руде волосся. 
— Тепер я знаю вік твоїх синів! — 

вигукнула друга жінка. 

Визначте і ви вік кожного хлопчика. 
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