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Чи знаєте ви, шановні третьокласники, що таке детек
тивні історії?

До вашого відома: детективні історії, або детективи, — 
це літературні твори, кінофільми, комікси, у яких розкри
вається певна таємниця, найчастіше пов’язана з пригодою 
і порушенням певних законів чи правил.

Пропоную вам зануритися у світ математичних детек
тивів. Ласкаво прошу, прихильники таємниць, пригод 
і математики!

Подорожувати цим захопливим світом ви будете із дво
ма математичними детективами (агентами розшуку) Дмит
риком і Марійкою. Це брат і сестра. Дмитрикові десять  
років, а Марійці — вісім. Їм дуже подобаються різні ма
тематичні (й не тільки математичні) заплутані історії та 
задачі з «каверзою». Юні детективи завжди допомагають 
своїм друзям розв’язувати найскладніші задачі й розплу
тувати невирішувані, на перший погляд, проблеми.

Нещодавно Дмитрик і Марійка створили постійно дію
чу математичну детективну агенцію «ДіМ». (Певне, ви 
здогадалися, чому вона отримала саме таку назву.) Офі
сом агенції стала колишня комірчина двірника. Це примі
щення юним детективам люб’язно запропонував керівник 
об’єднання співвласників будинку, у якому діти мешкають 
разом із батьками.

Облаштувавши офіс, Дмитрик і Марійка роздрукува
ли та розклеїли у своєму житловому районі оголошення, 
у яких повідомляли, що агенція «ДіМ» розкриває будьякі 
математичні секрети, загадки й головоломки.

Про діяльність математичної детективної агенції ви ді
знаєтеся, подорожуючи сторінками цієї книги. Не будь
те сторонніми спостерігачами! Долучайтеся до розв’язання 
проблем, що постають перед нашими детективами.

Успіхів вам і наснаги!
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розрядний СкЛад чиСЛа

Загадка дня народження
Якось до математичної детективної аген

ції постукав чоловік, який назвався Ігорем 
Сергійовичем і сказав, що він — колишній 
колега по роботі тата Дмитрика й Марій
ки. Чоловік прийшов, щоб запросити тата 
детективів на свій день народження, та ні
кого не застав удома, тож завітав до аген
ції із запитанням, чи можна тут зачекати 
повернення господаря додому, адже він хо
тів запросити його особисто.

Дмитрик упізнав пана Ігоря, якого пам’
я тав з того часу, як той працював разом 
із татом. Тому детективи охоче дозволили 
відвідувачеві зачекати повернення їхнього 
тата. А тим часом невгамовна Марійка не 
забарилася із запитаннями:

— Скажіть, будь ласка, а де тепер Ви 
працюєте? Це далеко від Вашої попередньої 
роботи? — запитання лунали одне за одним 
і, врештірешт, Марійка дісталася до голов
ного. — А коли у Вас день народження?

На всі попередні запитання пан Ігор 
швидко, не зволікаючи, відповідав, а щодо 
останнього сказав:
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— Я народився в місяці, що має четвір
ку в розряді одиниць.

Дата мого дня народження є двоцифро
вим числом, різниця цифр якого дорівнює 
восьми.

Одна із цих цифр збігається із цифрою, 
що позначає сотні в році мого народження.

Сума цифр, що позначають тисячі й сот
ні, дорівнює сумі цифр, що позначають  
десятки й одиниці. А ще — у році мого на
родження кількість десятків на один мен
ше, ніж кількість сотень.

Марійка принишкла.
— Я задовольнив твою цікавість? — спи

тав пан Ігор, звертаючись до Марійки.
— Так, сповна! — відповіла дівчинка.
У якому місяці, якого числа і якого року 

народився пан Ігор? Скільки років йому за
раз?

чаС. визначення триваЛоСтІ подІї,  
чаСу початку й закІнчення подІї

Проблеми в Центрі живої природи
Якось недільного ранку Дмитрикові за

телефонував його однокласник Миколка 
і схвильовано повідомив:
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— У нас, в Центрі живої природи, тра
пилась надзвичайна подія — невідомо куди 
й невідомо за яких обставин зник кролик 
Вухастик. Ми обшукали всі приміщення 
Центру, але це не дало результату. Друже, 
приїзди негайно! На тебе остання надія!

Тут слід відволіктися від дзвінка Микол
ки й зазначити, що вихідними деякі одно
класники Дмитрика, поціновувачі й захис
ники природи, беруть участь в роботі дитя
чого Центру живої природи. Одні проводять 
екскурсії, інші годують тварин і прибира
ють за ними, а дехто виконує адміністра
тивну роботу. Кожного тижня діти «міня
ються ролями». Отак, цього вихідного Ми
колка годував кроликів і прибирав за ними, 
як раптом виявив, що Вухастик зник.

Дмитрик погодився допомогти відшука
ти пропажу й відразу, сівши на свій велоси
пед, поспішив до Центру. Миколка зустрів 
детектива на вході та повів його до світло
го приміщення, де було багато просторих 
багатоярусних кліток із кроликами різних 
порід. Одна з кліток була порожньою.

— Саме тут і мешкав Вухастик? — запи
тав Дмитрик, підходячи до клітки.

— Так, — понуривши голову, ледь чут
но відповів Миколка.
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Дмитрик уважно оглянув клітку, по 
світив ліхтариком всередину, посмикав 
відкриту засувку, а потім попросив Микол
ку принести драбину. Дмитрик відчув за
пах сіна, яке лежало на верхніх клітках.

Діставшись самого верху, Дмитрик зно
ву посвітив ліхтариком, промінець якого 
дістався двох блискучих оченят.

— Він тут, — промовив Дмитрик. — За
раз зніму його.

Скоро Вухастик сидів у своїй клітці та 
хрумав моркву, якою його пригостив зраді
лий Миколка.

— Дякую тобі, Дмитрику, — потиснув 
руку хлопчика його однокласник. — Ти — 
справжній детектив!

— Та нема за що, звертайся, коли знадо
биться! — відповів Дмитрик і вже збирався 
прямувати до виходу, як Миколка, всміх
нувшись, сказав:

— Уже знадобилось! Наступних вихід
них я буду виконувати обов’язки адміні
стратора. Мені доведеться скласти розклад 
проведення екскурсій. Я знаю, що Мар
ко демонструватиме мавпочок і розповіда
тиме про них кожні 45 хвилин. Його пер
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ша екскурсія почнеться о 10:00, а закін
читься о 13:00, тож маю визначити початок 
кожної екскурсії Марка. А Тетянка вести
ме екскурсії й розповідатиме відвідувачам 
про черепах кожні 40 хвилин, від 10:00 до 
12:40. О котрій годині розпочинатиметься 
кожна Тетянчина екскурсія?

— Ти, бачу, зовсім не товаришуєш з ма
тематикою, — зауважив Дмитрик. — Та 
не хвилюйся, — математичні детективи  
завжди прийдуть на допомогу...

Увечері, коли Дмитрик розповідав тато
ві, мамі й Марійці про свій візит до Центру 
живої природи, Марійка зазначила, що її 
подружки Даринка і Каринка цього дня 
також побували в Центрі. Вони приїхали 
туди о 13:15, а Даринчина мама забрала їх 
звідти о 15:00 (так Даринка розповіла в те
лефонній розмові).

— Сподіваюся, вони можуть визначити, 
скільки часу провели із тваринами? — по
цікавився Дмитрик.

— Авжеж! Що тут складного? — відпо
віла Марійка.

І ви відчуйте себе детективами й пояс
ніть, як Дмитрик здогадався, яким чином 
утік Вухастик і де його шукати. Складіть 
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розклад екскурсій Марка й Тетянки. Ви
значте, скільки часу провели в Центрі по
дружки Марійки.

арифметичнІ дІї з чиСЛами. математичнІ ребуСи

Загадка римських чисел
Якось до Марійки в гості завітала На

дійка зі своєю мамою, подругою дитинства 
Марійчиної мами. Незважаючи на те, що 
Надійка навчається в другому класі, Ма
рійці з нею цікаво. Надійка залюбки читає 
й багато знає. Тож теми для розмов у дівча
ток знаходилися постійно. Так було й цьо
го разу. Доки матусі спілкувалися між со
бою, дівчатка пішли до кімнати Марійки.

— Рада знов тебе бачити! Як ти? Що ці
кавого було, поки ми не бачились? Яку 
книжку читаєш? — посипалися на гостю 
Марійчині запитання, щойно вони лиши
лися на одинці.

— Я теж рада тебе бачити й із задоволен
ням розповім усі новини. Та спершу хочу 
дещо в тебе запитати, — відповіла Надійка.

— Уважно слухаю, — серйозно сказала 
Марійка.
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— Зараз я читаю цікаву книжку про Дав
ній Рим. І в цій книжці мені трапилися не
звичні знаки. Ти не знаєш, часом, що вони 
означають? — і дівчинка показала Марійці 
невеличкий аркуш із тими знаками.

Марійка поглянула на зображення, 
всміхнулася і сказала:

— Сідай зручніше, зараз усе тобі розповім.  
Як ти знаєш, — почала дівчинкадетек
тив, — для запису чисел ми користуємося 
цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ці циф
ри називають арабськими.

Надійка здивувалась, почувши про таке.
— Цифри, якими ми користуємося за

раз, у сиву давнину придумали в Індії. Від 
індійців про них дізналися араби. Завдя
ки арабським торговцям і вченим, цими 
цифрами стали користуватися в Європі, бо 
вони були зручнішими за інші. Тому і на
зивають ці цифри арабськими.

Давні ж римляни користувалися своїми 
цифрами. Вони також виявилися популяр
ними серед інших народів. У деяких ви
падках ними користуються і сьогодні. На
зивають їх римськими, як і давній народ, 
який їх створив.
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Потім Марійка підійшла до своєї домаш
ньої дошки і продовжила, супроводжуючи 
розповідь записами.

— У римській нумерації певні числа по
значають буквами:

I V X L C D М

1 5 10 50 100 500 1000

Перші дванадцять чисел, записані рим
ськими цифрами, мають вигляд: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
Якщо менший за значущістю знак напи

саний після більшого, то його додають до 
більшого числа, який той позначає, а якщо 
перед більшим, то його віднімають.

Наприклад: VI — шість, IV — чотири, 
XI — одинадцять, IX — дев’ять, XC — 
дев’яносто.

Марійка закінчила розповідь і чекала, 
що скаже Надійка. Та, уважно вислухав
ши пояснення подруги, замислилась, а по
тім сказала:

— Здається тепер я зможу виконати 
завдання наприкінці розділу про спорт 
у книжці, яку я читаю.

— А що то за завдання таке? — виріши
ла все з’ясувати Марійка.
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— Завдання таке, — Надійка дістала 
з кишені ще один аркушик і показала Ма
рійці.

Визнач, яка буква відповідає  
кожному числу. Напиши над рисками 
останнього рядка належні букви,  
що відповідають номерам чисел  
у списку (номери записані під рисками).
Ти дізнаєшся, де в римлян відбувалися 
спортивні події.

1. LVII — 
2. XXIX — 
3. XCIII — 
4. DL — 
5. MCDXV — 
6. CCCLXXIV — 
7. DCCLXX — 

550 29 93 374 1415 57 770

Й І К Е Л З О

3 7 5 2 1 6 4
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Дівчатка поринули в розв’язування за в
дан ня.

Приєднуйтеся до них і ви!

пиСьмове додавання й вІднІмання трицифрових чиСеЛ

Головоломка  
із прислів’ям

Усі ви, третьокласники, напевно зна
єте, що прислів’я — це влучний образ
ний вислів, який містить в собі оцінку по
дії, явища, рис характеру людини тощо 
й обов’язково має повчальний характер.

Детективна історія, про яку піде мова, 
пов’язана саме із прислів’ям.

До агенції «ДіМ» звернувся хлопчик на 
ім’я Ярослав і розповів про таке.

На Різдво я разом з батьками гостював 
у мого дядька — маминого старшого бра
та. Він мешкає в селі, в будинку, де, влас
не, пройшло його і моєї мами дитинство, 
а також дитинство їхніх батьків. У цьо
му будинку збереглося багато, як на мене, 
старовинних речей, наприклад, підлоговий 
годинник з боєм, настінне різьблене дзер
кало тощо.
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Але найбільше мене зацікавила доволі 
обшарпана замкнена скриня, що стоїть 
у кімнаті, де жила колись бабуся, і якою 
вже давно ніхто не користується. Мені 
дуже хотілося дізнатися, що там усереди
ні, але я не насмілювався про це заговори
ти, адже був гостем у цьому домі.

Зрештою цікавість узяла верх і я запи
тав дядька:

— А що там у скрині, яка стоїть у даль
ній кімнаті?

— О, це цікава історія, — відповів мій 
дядько. — Наша з твоєю мамою бабуся дуже 
любила всілякі загадки, таємниці й голово
ломки. Крім того, була дуже працьовитою 
й освіченою для свого часу людиною. Якось, 
вже перебуваючи в поважному віці, вона 
сказала мені: «У цій скрині — моя наста
нова нащадкам нашого роду. Той, хто заці
кавиться, нехай про неї дізнається».

— Я завжди думав, — продовжував дядь
ко, — що всі настанови бабусі мені пощас
тило почути безпосередньо від неї, особис
то, адже до останніх своїх днів вона меш
кала в цьому будинку і ми щодня з нею 
спілкувалися.
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— Ти перший, хто зацікавився скринею. 
Але, щоб її відкрити, тобі доведеться про
йти випробування, — вів далі дядько.

— Я згоден, — відповів я одразу.
Дядько посміхнувся, підійшов до настін

ного дзеркала і дістав ізза нього конверт. 
У конверті був пожовклий аркуш паперу 
із таким зображенням.

Ярослав розгорнув аркуш і показав де
тективам рисунок.

1
2
3
4

А випробування полягає в тому, що тре
ба відгадати, до якої замкової щілини під
ходить зображений ключ. Лише після цьо
го дядько дасть мені справжній ключ, щоб 
відкрити скриню й дізнатися, що там усе
редині.

Детективи уважно розглянули зобра
ження, і вже через кілька хвилин, отримав
ши відповідь, вдячний і щасливий Ярос
лав поспішав додому, бо на цей суботній 
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вечір була запланована нова поїздка в село 
до дядька з нагоди його ювілею. 

На початку нового тижня хлопчик зно
ву з’явився в агенції і, сяючи від радості, 
розповів продовження історії зі скринею.

Оскільки відповідь, яку ви дали, виявила
ся правильною, дядько відразу вручив мені 
справжній, а не намальований, ключ. Я по
біг у дальню кімнату, відкрив скриню і по
бачив, що вона доверху набита вишивани
ми рушниками, скатертинами, сорочками 
тощо.

— О, прабабуся була ще та майстри
ня й рукодільниця, — подумав я, виймаю
чи зі скрині одна за одною вишивані речі 
й уважно їх роздивляючись. — Вона запові
дала нам пам’ятати про своє рідне, укра
їнське.

І от на самісінькому дні скрині я помі
тив складений учетверо папірець. Розгор
нувши його, прочитав: «Ця загадка — моя 
настанова тобі, мій нащадку! Розшифруй 
її і візьми собі на озброєння!»

— А яка ж то загадка? — не втримав
шись, запитала Марійка.

— Ось, дивіться! Я її вже розшифрував. 
Може й вам буде цікаво?
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+ 635
149

 
М

- 900
537
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+ 772
486
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+ 255
96

 
Р
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70
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+ 750
150
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Е

- 481
372

 
Т

- 643
589
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176

 
Д

- 836
509

 
И
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230
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84

 
А
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253

 
О

+ 405
267

 
Ч

- 390
126

 
А

+ 502
298

 
В

- 714
588

 
Л

760 286 54 435

784 264 470 900 109 351 598

800 410 126 327 672 566 363

— Необхідно обчислити значення сум 
і різниць. Кожному отриманому числу від
повідає буква. Упишіть її у комірку над 
відповідним числом, — пояснив Ярослав.
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Детективи взялися до справи.
— Та це ж українське прислів’я! — ви

гукнула Марійка через деякий час.
— Так от яку настанову заповідала тобі 

прабабуся, — додав Дмитрик.

Доберіть і ви належну замкову щіли
ну до зображеного ключа, розшифруйте 
прислів’я та поясніть його зміст.

Поцікавтеся і знайдіть інші прислів’я 
на цю тему.

чиСЛа. дІї з чиСЛами.  
пиСьмове вІднІмання трицифрових чиСеЛ

Таємниця погруддя, що розмовляє
Після уроків Дмитрик поспішав до ма

тематичної детективної агенції.
У школі, після останнього свого уроку, 

до нього підбігли схвильовані третьоклас
ники на чолі з Марійкою і навперебій по
чали розповідати про надзвичайну подію, 
що сталася в їхньому класі на уроці мате
матики. На перерві часу для бесіди було 
обмаль, тому Дмитрик запропонував тре
тьокласникам зустрітися в агенції після  
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уроків, усе детально обговорити і, врешті
решт, в усьому розібратися.

Так і зробили. Ще ніколи в агенції ма
тематичних детективів не було так людно, 
як цього дня. Усі однокласники Марійки 
хотіли розповісти про свої враження, ви
словити свої припущення, взяти участь 
в обговоренні. А головне — стати свідком 
розкриття таємниці.

Справа виявилася досить дивною.
За розповіддю дітей, цього тижня на уро

ках математики вони зазвичай розв’язували 
вправи з підручника і завдання, які пропо
нувала вчителька, працювали у своїх зо
шитах і біля дошки, отримували домашні 
завдання. А сьогодні вже з початку уроку 
все пішло не так. Щоб послідовно розпо
вісти про все, що сталося, слово взяв один 
з учнів класу — Тимур.

Багато учнів нашого класу цікавлять
ся математикою, радіо та робототехні
кою. Саме тому в нас працюють відповідні 
гуртки, які ведуть батьки моїх одноклас
ників і Наталчин дідусь Павло Степано
вич, радіо інженер.

У класній кімнаті в шафах міститься 
обладнання, яке використовується в робо
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ті цих гуртків, зберігаються наші поробки, 
призи зі змагань, сувеніри. Зокрема, в одній 
із шаф на полиці стоїть на товстій під
ставці погруддя давньогрецького матема
тика Піфагора. Стоїть собі та й стоїть, 
нікого не чіпає, нікому не заважає.

Почався урок. Наша вчителька Олена 
Миколаївна повідомила, що сьогодні буде
мо узагальнювати вивчений матеріал і го
туватися до контрольної роботи. Тому 
всім слід зосередитися і бути дуже уваж
ними. Усі принишкли. І раптом хтось каш
лянув. Хриплувато так, не подитячому. 
Ми почали озиратися довкола. Кашель по
вторився, а потім пролунало чихання. Ми 
розгубилися. Завмерла й Олена Миколаїв
на. Але вона швидко опанувала себе і ста
ла опитувати учнів.

Спочатку перевірили домашнє завдан
ня. Розв’язання найскладнішої вправи по
яснював я.

Тимур набрав повітря і продовжив роз
повідь.

Потім пішла усна робота. Далі для 
розв’язання вправи до дошки виклика
ли Яшка. Він довго розмірковував над за
вданням, щось писав крейдою на дошці,  
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витирав написане, знову писав, але так 
і не зміг дістати правильну відповідь.

Усі були свідками його невдачі.
І в цей момент хтось голосно зітхнув, 

ніби співчуваючи Яшкові. І це було не ди
тяче зітхання!

Тимур помахав вказівним пальцем.

Ми знов почали здивовано озиратися. 
А Олена Миколаївна викликала до дошки 
Наталю, щоб та допомогла Яшкові. На
таля швидко і правильно все розв’язала, 
і саме тоді на весь клас пролунав хриплу
ватий чоловічий голос:

— А скажино, Наталю, серед чисел від 
572 до 592 більше парних чи непарних чи
сел? Як ти думаєш?

Наталя заціпеніла. Усі озирнулися на 
шафу. Сумніву більш не було! Слова лу
нали з шафи, від погруддя Піфагора. Саме 
з ледь відкритих губ погруддя лунали всі 
звуки і слова, які нас здивували.

Доки Наталя приходила до тями, по
груддя звернулося до Яшка:

— А скажино, будь ласка, Яшко, які 
два числа з набору чисел: 775, 801, 811 пе
редують числу 810?
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Не оминув Піфагор запитанням і мене. 
Та для мене він припас найскладніше зав
дання. Мені навіть довелося попросити 
повторити умову двічі. Після чого я запи
сав завдання на дошці, щоб усі могли з ним 
ознайомитися і спробували розв’язати.

Ось це завдання.

Тимур показав запис.

Для кожного завдання склади трицифровий 
від’ємник і трицифрову різницю  
з набору цифр 2, 5, 7, 1, 4, 6. Кожна цифра 
може бути використана тільки один раз!

а)  Утвори найбільшу можливу різницю.

- 9 5 0

  

  

б)  Утвори найменшу можливу різницю.

- 9 5 0
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Лише я закінчив писати, як пролунав 
дзвоник.

Олена Миколаївна запропонувала нам 
подумати і відповісти на поставлені запи
тання й вийшла з класу, поспішаючи на на
раду. А ми всією юрбою кинулися до шафи. 
Відкрили дверцята, зняли з полиці погруд
дя, обдивилися його з усіх боків, але не по
мітили нічого незвичайного. Тож спанте
личені й розгублені попрямували до спорт
залу на фізкультуру, останній урок цього 
дня. А вже після фізкультури побігли до  
тебе, Дмитрику, але ти поспішав, бо 
в тебе ще був урок.

— Так, так, дякую за розповідь, — мо
вив Дмитрик, — далі я знаю.

— То як пояснити, що Піфагор роз
мовляв? І це чули всі! — не вгамовував
ся Тимур.

— А як відповісти на поставлені ним за
питання? — поцікавився Яшко.

Настала тиша. Думав Дмитрик. Думала 
Марійка. Думали діти.

— Нехай кожен висловить свою думку 
з приводу того, що погруддя розмовляє, — 
запропонував Дмитрик. — Зберемося у ва
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шій класній кімнаті, так би мовити, на міс
ці події. Спробуємо все пояснити.

— А ти, Марійко, проведи обговорен
ня стосовно запитань, поставлених Піфаго
ром, — звернувся Дмитрик до сестри.

На тому й зійшлися...
Після вдалого спілкування з математич

ними детективами все було з’ясовано.
А вам потрібна допомога детективів чи 

зможете впоратися самостійно?

периметр. чиСЛа. дІї з чиСЛами.  
математичнІ ребуСи

Квест! Квест! Квест!
Марійка та їхній із Дмитриком двоюрід

ний брат Андрійко навчаються в третьому 
класі. Марійка — у 3А, Андрійко — у 3Б.

Ще на початку тижня класоводи спові
стили учнів, що найближчої п’ятниці від
будеться цікава гразмагання між двома 
третіми класами — квест (від англійсько
го слова quest, що означає пошук, пошуки 
пригод).

І от цей довгоочікуваний день настав! 
Після уроків третьокласники зібрались 
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у шкільній залі. Олена Миколаївна, Ма
рійчина вчителька, розповіла, що квест 
проходитиме у приміщенні школи. Коман
ди двох третіх класів будуть покроково ви
конувати логічні завдання математичного 
характеру. Ці завдання, однакові для обох 
команд, були підготовлені заздалегідь і за
раз містяться в конвертах № 1, № 2 і № 3.

Спочатку команди виконають усі зав
дання першого конверта, у результаті зна
йдуть другий і перейдуть до виконання 
його завдань, потім — третього. Перемо
же та команда, яка виконає завдання всіх 
трьох конвертів швидше за іншу.

— Крім того, на вас чекають приємні 
несподіванки і сюрпризи, — додала Люд
мила Іванівна, вчителька Андрійка.

Після цього обраним гравцями капіта
нам команд — Марійці й Андрійкові — 
було вручено конверти № 1 із завданнями. 
Команди розбіглися по своїх класних кім
натах. Капітани розкрили конверти.

Марійка прикріпила аркуш із завдання
ми до дошки і звернулася до однокласни
ків із проханням читати їх подумки.
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Завдання 1

На папері в клітинку накресліть  
фігуру, зображену на рисунку.  
Фігура складається з квадратів. 
Довжина сторони кожного  
квадрата дорівнює 1 см.

Знайдіть периметр цієї фігури.

Завдання 2
На папері в клітинку нарисуйте  
всі можливі фігури, які мають таку 
саму форму, такий самий периметр 
та складаються з таких самих  
квадратів, як і фігура, наведена 
в завданні 1 (кількість одиничних 
квадратів може відрізнятися). 

Завдання 3

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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І Ї Й К Л М Н О П Р С

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Скористайтеся алфавітом, щоб  
дізнатися, куди ви маєте потрапити.

15 1 2 2012 2118 17 2723 12

Андрійко ж, тримаючи аркуш у своїх ру
ках, намагався вголос прочитати завдання.

Дехто із членів його команди щось не 
дочув і перепитував, що саме прочитав ка
пітан. Хтось намагався через його плече 
заглянути в написане на аркуші. Навколо 
Андрійка утворилася тиснява. Почали то
читися суперечки.

Після того як завдання прочитали всі Ма
рійчині однокласники, дівчинка розподіли
ла їх на групи і вказала, над яким саме зав
данням міркує кожна з них. Вона також за
значила, що в разі необхідності кожна група 
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може звернутися по допомогу до капітана. 
Лідер команди надасть поміч особисто або 
звернеться за порадою до команди. Робота 
закипіла. І вже невдовзі команда Марійки 
вирушила на пошуки другого конверта.

Не ловили ґав і друзі Андрійка. Спочат
ку вони сперечалися, репетували, кожен 
обстоював свою думку... Але все ж таки 
діти дійшли згоди і, відштовхуючи один 
одного, побігли шукати конверт № 2.

Марійчина команда в пошуках другого 
конверта першою дісталася місця призна
чення. Дітей здивувало, що тут на них че
кали накриті столи з тістечками і компо
том. «По одному столу для кожної коман
ди», — вирішили Марійчині товариші.

— Пригощаймося та будьмо надзвичай
но уважні, — попередила Марійка, запро
шуючи членів команди до одного зі столів.

Як виявилося, вона мала рацію. На дні 
склянки з компотом дехто з дітей виявив 
желейномармеладні літери: 

Р, А, Х, В, Е, Т. 

Склавши з цих літер слово, гравці ді
зналися, де шукати конверт № 2.

Андрійко і його команда нарешті теж 
дісталися належного приміщення за  
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вказівкою з конверта № 1, але Марійчиної 
команди там і сліду вже не було.

— Приємна несподіванка, — зраділи 
діти, сідаючи до столу.

— Та довго не розсиджуймося, — заува
жив Андрійко.

Так і зробили.
Поласували, відсунули склянки і поча

ли радитися, що робити далі.
Плинув час, а ідеї не приходили.
Аж раптом Софійка, яка не знала вже 

чим себе зайняти, взялася допивати ком
пот зі своєї склянки і разом з фруктами, 
що були на дні, до її рота потрапила неве
личка м’якенька літера «А». От тут усіх 
і осяяло! Діти кинулася до своїх склянок, 
задзенькали ложечками, намагаючись від
шукати літери, і таки з цим упорались. 
За кілька хвилин зі знайдених літер було 
утворене слово. Команда рушила далі.

А тим часом командалідер знайшла кон
верт № 2 з новою порцією завдань.

Завдання 1
Упишіть знаки «+», «–», «·» або «:» 
в кожний порожній кружечок так, щоб 
отримана рівність була правильною.
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1) (32  4)  1 = 7;

2) (40  5)  11 = 211;

3) (9  39)  8 = 6; 

4) (90  6)  1 = 15;

5) 49  (4  3) = 7;

6) 5  (50  10) = 25.

Завдання 2

Обчисліть, скільки сантиметрів дроту 
піде на виготовлення кожної з наведених 
на рисунках фігур.
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Завдання 3

Групи, на які для розв’язування завдань 
була розділена Марійчина команда, відра
зу взялися до справи. Правда, група, яка 
виконувала третє завдання, дещо розгуби
лася і звернулася по допомогу до капітана.

Після Марійчиної підказки гравці швид
ко розв’язали проблему. Дочекавшись від
повідей на всі запитання, команда руши
ла за вказівкою, як отримати конверт № 3.

Із деяким запізненням, порівняно з ко
мандою Марійки, до розв’язання завдань 
другого конверта приступили й учні 3Б 
класу. Вони, вчасно виправляючи неточ
ності, досить швидко розв’язали перші 
два завдання. Щодо третього завдання ко
жен пропонував свій підхід. Допоміг випа
док — аркуш із завданням впав на підлогу 
і всі поглянули на проблему з іншого боку.

Переступивши поріг приміщення, де 
мав бути конверт № 3, учні 3А класу від
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разу помітили стіл із яскраво вдягненими 
м’якими іграшками.

Знайшовши конверт № 3, діти виріши
ли, що перемога вже близько.

Аркуш із завданнями знов було роз
міщено для розглядання усіма членами  
команди.

Завдання № 1

Уважно розгляньте таблицю,  
знайдіть закономірності. Заповніть  
порожні квадратики в комірках.

1) × 4

5 15

7 56

24 48

36

2) ×

28

48 24

63 18

15
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Завдання № 2

Обчисліть значення кожного ланцюжка.
Кожному отриманому числу відповідає 
певна буква.
Користуючись одержаними результатами, 
складіть слово.

1
Почніть з 4.
Додайте 2.
Відніміть 3.
Помножте на 5.
Відніміть 9.
Помножте на 4.
Результат: ______

Н

2
Почніть з 6.
Помножте на 2.
Відніміть 5.
Помножте на 3.
Додайте 9.
Помножте на 0.
Результат: ______

Ь

3
Почніть з 2.
Помножте на 3.
Помножте на 4.
Відніміть 4.
Додайте 7.
Помножте на 1.
Результат: ______

Е

4
Почніть з 5.
Помножте на 5.
Відніміть 15.
Додайте 5.
Відніміть 9.
Помножте на 6.
Результат: ______

І
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5
Почніть з 3.
Додайте 6.
Помножте на 2.
Відніміть 10.
Помножте на 3.
Відніміть 4.
Результат: ______

Ц

6
Почніть з 7.
Помножте на 5.
Відніміть 30.
Помножте на 4.
Додайте 15.
Відніміть 5.
Результат: ______

К

30 36 24 27 20 0

Коли учні 3А класу розв’язали завдан
ня, вони не стали стримувати свої емо
ції. До дітей приєдналась їхня вчителька, 
і вони разом попрямували до актової зали, 
де мало відбутися нагородження перемож
ців. Це, власне, і сталося після того, як ко
манда 3Б класу виконала всі завдання.

Після визначення командипереможни
ці, якою, як ви здогадалися, стала коман
да на чолі з Марійкою, своє невдоволення 
виказав Андрійко:

— Це нечесно, адже в їхній команді був 
математичний детектив!
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— А в нашій — ти! Найкращий, за тво
їми словами, математик класу, — відпові
ли члени команди Андрійка.

— Дійсно, Андрійку, все було почесно
му, і справа не в тому, що Марійка — ма
тематичний детектив, — додала Андрійко
ва вчителька.

А як вважаєте ви?
Проведіть подібний квест у своїй школі. 

Бажаємо виконати всі його завдання!

веЛичини. чаС. одиницІ вимІрювання чаСу.  
дІї з Іменованими чиСЛами

Випадок у майстерні годинникаря
Одного осіннього суботнього ранку Дмит

рик з Марійкою каталися на велосипедах 
у міському парку. Раптом вони помітили 
свого доброго, завжди ввічливого, сусіда — 
пана Курантика.

— Доброго ранку, Даниле Йосиповичу! — 
дзвінко пролунало в парку дитяче вітання.

— Доброго ранку, мої юні друзі! — від
повів їхній сусід.

— Прямуєте на роботу? — поцікавився 
Дмитрик. — Чи просто гуляєте?
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— Поєдную корисне з приємним. Ідучи 
на роботу, насолоджуюся красою осіннього 
ранку і дихаю свіжим повітрям, — відка
зав пан Данило, посміхнувшись.

— А можна нам проводити вас до май
стерні? — запитала Марійка.

(Щоб вам було зрозуміло, у пана Куран
тика є своя годинникова майстерня.)

— Вважатиму за честь, — злегка схи
ливши голову, промовив пан Данило.

Діти злізли зі своїх велосипедів і, ведучи 
їх поряд із собою, неспішно попрямували ра
зом із паном Курантиком до його майстерні.

— А в чому полягає ваша робота, Дани
ле Йосиповичу? — запитала Марійка.

Дівчинка цікавилась усім і завжди, тож 
її запитання не здивувало і не збентежило 
ані Дмитрика, ані пана Курантика.

— Якщо відповісти коротко, я лагоджу 
годинники. Але це не просто робота, це — 
мистецтво, юна пані, — замислено відповів 
годинникар. — От ви, приміром, знаєте що 
таке годинник?

— Це пристрій для вимірювання часу, — 
відразу дала відповідь Марійка.

— Правильно. Та, виконуючи своє основ
не призначення, годинники часто є худож
німи та ювелірними виробами, що мають 
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значну цінність завдяки їхнім механізмам 
і оз добленню, — зауважив пан Данило. — 
До вашого відома, годинники бувають ана
логовими і цифровими, — пояснював далі 
співрозмовник наших детективів.

— Я чув такі назви, та, на жаль, не 
знаю, що вони означають, — сором’язливо 
признався Дмитрик.

— Аналогові годинники — це годинни
ки, що мають стрілки. Їх ще називають 
стрілочними, — повільно й доброзичливо, 
як учитель учням, пояснював пан Куран
тик. — Вони належать до найбільш давніх 
годинникових механізмів, які використову
вали ще кілька сотень років тому. І спершу 
такі годинники були механічними, тобто та
кими, для роботи яких застосовували маят
ники, гирі, пружини. Пізніше з’явились го
динники, які працювали завдяки джерелу 
живлення. Із розвитком електроніки у дру
гій половині XX століття механічні годин
ники почали заміщати електронними. Елек
тронні годинники відлічують час із великою 
точністю. Заува жу, що електроніка дістала
ся й аналогових годинників.

Здавалося, пан Курантик неабияк захо
пився розповіддю про годинники.

— Є серед електронних годинників такі, 
на табло яких висвічуються чотири цифри, 
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попарно розділені двома крапками, схожи
ми на ті, що позначають дію ділення. Такі 
годинники називають цифровими.

Лекція про годинники добігла свого кін
ця, бо вся компанія вже дісталася майстерні.

Данило Йосипович звичними впевненими 
рухами відімкнув двері й закляк на порозі.

— О, ні, який же я забудько! — ледь ви
мовив він.

Через плече господаря майстерні діти 
теж поглянули туди, куди дивився годин
никар, і одразу помітили, що всі годинни
ки на стелажі показують різний час.

Опанувавши себе, пан Курантик запро
сив Дмитрика й Марійку до майстерні 
та сказав:

— Дуже добре, що ви тут! Мені знадо
биться ваша допомога.
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Він поглянув на свій годинник.
— Зараз десять хвилин на дев’яту. Ось 

вам папір і олівці. Якнайшвидше визначте 
і запишіть, будь ласка, на скільки годин 
і хвилин відстає кожен із годинників, — 
із таким проханням звернувся до дітей го
динникар.

— Радо допоможемо! — відгукнулися діти.
І робота закипіла...
Невдовзі, завдяки дітям і своєму поміч

никові, що до них приєднався, пан Куран
тик виправив ситуацію з годинниками.

З’ясуйте, чому це сталося з годинника
ми. Визначте, на скільки годин і хвилин 
відставав кожен із пристроїв від указаного 
годинникарем часу.

Як, на вашу думку, пану Курантику 
вдалося виправити ситуацію?

СюжетнІ задачІ. СкЛаденІ задачІ

Скільки верблюдів у екопарку?
Чудового теплого осіннього дня учні тре

тього класу поїхали на екскурсію до еко
парку.
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Щойно діти вийшли з автобуса, учитель
ка зібрала всіх навколо себе й повідомила:

— Ми прибули до екопарку. Екопар
ки — це острівки живої природи, де будь
хто може поспілкуватися з тваринами, по
милуватися рослинами, а діти з особливи
ми потребами — пройти курс відновлення 
за допомогою тварин. Про правила поведін
ки в екопарку ми говорили напередодні, по
вторювати не буду, — додала вона. І екскур
сія почалася...

Усі діти були в захваті від побаченого. Білі 
тигри і леви! Хіба це не диво? Кумедні сму
гасті поросята, гвинторогі козли, жваві мав
почки, величні й поважні верблюди, яких 
недарма називають кораблями пустелі.

Саме про верблюдів і йшлося ввечері 
на дитячому майданчику, розташованому 
між будинками, де мешкає більшість учнів 
цього класу.

Річ у тім, що діти дізналися: в екопар
ку верблюдів утримують у трьох вольє
рах. Одна з дівчаток уточнила, що верблю
ди там трьох видів — одногорбі, двогорбі 
та безгорбі (лами). Хлопчики, посперечав
шись, дійшли згоди, що кількість верблю
дів у трьох загонах така: 9, 8 і 6. Хтось  
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помітив, що двогорбих і безгорбих верблю
дів разом було 11, а хтось, — що одногор
бих удвічі більше, ніж двогорбих.

— То скільки ж в екопарку верблюдів 
кожного виду? — зацікавилися діти.

Марійка, що каталася на гойдалці по
близу, вже давно це з’ясувала. А на май
данчику ще довго лунали дитячі голоси 
й точилися суперечки.

СюжетнІ задачІ.  
задачІ геометричного змІСту

Допомога сусідці
Одного погожого весняного вихідного 

дня Дмитрик і Марійка разом із батьками 
поїхали за місто, на дачу. Там їх вразило 
буйне цвітіння дерев у садку та первоцві
тів на грядках і вздовж огорожі. Звідусіль 
лунали розмови й музика — то сусідидач
ники також раділи весні, сонцю і цвітін
ню садів.

Попрацювавши на ділянці, дорослі чле
ни сім’ї наших детективів вирішили вла
штувати чаювання на веранді свого дачно
го будиночка. І доки тато з мамою збирали 
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на стіл, діти через садок побігли на луки, 
щоб запустити повітряного змія.

Саме в цей час скрипнула хвіртка, спо
віщаючи про чийсь прихід. 

І справді, на стежинці, що вела до будин
ку, з’явилася сусідка — пані Паляничка.

— Добрим людям доброго дня! — промо
вила вона і, не чекаючи відповіді на своє 
привітання, побачивши дорослих членів 
родини, продовжила: — А Дмитрик з Ма
рійкою теж приїхали з вами?

— Звісно, приїхали, — відповів тато.
— Перепрошую, та в мене до них сер

йозна розмова, — вела далі пані Палянич
ка. — Передайте їм, будь ласка, нехай за
йдуть до мене, як тільки зможуть.

— Обов’язково передамо дітям ваше про
хання, Ганно Семенівно, — запевнила су
сідку мама. — А поки що приєднуйтеся до 
нас, поп’ємо разом чаю.

— Щиро дякую за запрошення, та поча
юємо якось іншим разом, бо сьогодні надто 
багато справ, — мовила сусідка й попряму
вала до хвіртки...

Дмитрик і Марійка повернулися з про
гулянки ближче до вечора. 

Перебиваючи одне одного, вони розпові
ли, як вдало запустили повітряного змія, 
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як радо їх вітала місцева дітвора, як усі 
разом вони грали на луках.

Коли розповідь брата й сестри про всі 
цікаві події дня добігла кінця, мама пові
домила їм про візит пані Палянички.

Наступного дня, щойно поснідавши, 
Дмитрик і Марійка попрямували до сади
би Ганни Семенівни. Господиню, яка ви
саджувала розсаду квітів біля паркану бу
динку, діти помітили здалеку.

— Доброго ранку, Ганно Семенівно, — 
привіталися вони, підійшовши ближче.

— А, мої любі, вітаю, вітаю! — радісно 
відгукнулася господиня. І, на ходу знімаючи 
садові рукавички, у яких поралася на клум
бі, попрямувала до свого двору, запросив
ши Дмитрика і Марійку слідувати за нею.

— О, у Вас така велика ділянка, — ози
раючись довкола, зауважила Марійка.

— Так це ж не дачний наділ, а сільська 
садиба. Тут свого часу мешкали мої батьки 
з моєю сестрою... — промовила господиня. 
І змінила тему розмови: — Дітки милі! Із 
вдячністю згадую, як ви допомогли мені 
минулого літа.

— А ми згадуємо Ваші смачні груші, 
якими ви пригощали нас. Тож дякуємо на
взаєм, — відповів Дмитрик за обох.
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— Так, так, сподіваюся, що й цього року 
буде добрий урожай груш, — продовжи
ла розмову пані Паляничка. — Проходьте, 
будь ласка, до будинку, почастую вас ва
ренням з тих славнозвісних груш.

І вже в будинку, частуючи своїх юних гос
тей, пані Паляничка перейшла до справи.

— Я вирішила розділити свій садок на 
дві частини, для себе і своєї сестри, та зро
бити все почесному. Хочу, щоб обидві час
тини мали однакову форму й розмір. А ще 
хочу, щоб нові межі садка проходили лише 
з півночі на південь (згори вниз на рисун
ку) та із заходу на схід (зліва направо).

Ганна Семенівна ді стала з теки папірець 
і показала Дмитрику й Марійці рисунок.

— Ось так я схема
тично зобразила свій са
док, — додала вона. — 
Знаю, ви дуже кмітливі 
діти, розв’язуєте над
складні завдання, тож 
дуже розраховую на 
вашу допомогу.

Завершивши свою промову, пані Паля
ничка поглянула на Дмитрика й Марійку, 
чекаючи на їхнє рішення.
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— А що то за зірочки на вашому пла
ні? — поцікавився Дмитрик.

— Так то ж і є окраса всього садка — ті 
грушеві дерева, які своїми чудовими пло
дами радують нас вже не один рік, — від
повіла власниця садка.

— Завдання зрозуміли, — ставши струн
ко, в один голос відрапортували Дмитрик 
і Марійка.

— То що, поміркуєте над цією пробле
мою? — невпевнено всміхнулася Ганна Се
менівна.

— Можемо розпочати вже зараз, — від
повіла Марійка. — Я знаю, як це зробити.

Дівчинка розгорнула свій записник,  
зобразила план садка і розділила його на 

дві частини однакової 
форми й однакового роз
міру.

— Не поспішай, Ма
рійко, — сказав Дмит
рик. — Згоден, ти пра
вильно розділила садок 

на дві частини однакової форми й однако
вого розміру. Та це лише один із багатьох 
можливих варіантів.

— Невже? — здивувалася Ганна Семе
нівна.
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Марійка замислилася.
— Саме так, — відповів Дмитрик, не 

відриваючи погляду від сторінки свого за
писника, де, як і Марійка, зобразив план 
садка.

Трохи поміркувавши, хлопчик надав 
господині ще три варіанти розподілу садка 
згідно з її умовами і зауважив:

— Один з варіантів, Вас, напевно, не 
влаш тує.

Ви теж зможете розв’язати цю пробле
му — навести ще хоча б три можливі спо
соби розділити садок з урахуванням вимог 
пані Палянички і з’ясувати, чому Дмитрик 
вважає один із цих способів неприйнятним 
для господині.

СюжетнІ задачІ.  
задачІ геометричного змІСту

Справа про зниклий ліхтарик 
і геометричні фігури

Смеркалося. У приміщенні агенції  
Дмит рик і Марійка підбивали підсумки ро
боти за тиждень. Аж раптом у двері посту
кали. Дмитрик відчинив. На порозі стояла 
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жінка з хлопчиком, на вигляд учнем пер
шого або другого класу.

— Приходьте, будь ласка, — запросив 
несподіваних гостей Дмитрик.

Відвідувачі зайшли до офісу і привітали
ся. Жінка, мама хлопчика, мала терміново 
від’їхати у справах. Тож вона була б дуже 
вдячною математичним детективам, аби 
вони дозволили хлопчику посидіти в офісі 
хвилин 40.

— Таких завдань нам ще не пропонува
ли, — розгублено зауважив Дмитрик. — 
Розважати молодших школярів?

— Та ні, я не пропоную вам його розва
жати. Він дуже кмітливий і математично 
обдарований для своїх семи років, — від
повіла мама хлопчика. — Гадаю, він навіть 
зможе допомогти вам у чомусь — скласти 
чи розв’язати цікаві завдання.

Від маминих слів хлопчик дещо зніяко
вів, і Марійка всміхнулася до нього, щоб 
підбадьорити.

— Добре, нехай лишається... хвилин на 
40, — вирішив Дмитрик.

Жінка щиро подякувала й побігла 
у справах. Хлопчик озирнувся довкола і, 
не чекаючи запитань, з усмішкою сказав:
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— Мене звуть Сергійко. Дякую, що до
зволили мені побути з вами. Та я тут з Пу
зиком.

Марійка поглянула на хлопчика — ніби 
не товстий, тим більше не пузатий.

— Усі ми з пузиками, — відказала вона, 
а Дмитрик здивовано поглянув на Сергійка.

— Та ви не так зрозуміли! Я тут зі сво
їм песиком Пузиком, він під диваном. Ви 
й не помітили, як він проскочив у прочи
нені двері.

Математичні детективи нахилилися 
й зазирнули під диван. Дмитрик посвітив 
ліхтариком, щоб усі побачили хвостатого 
схованця.

— Як його звідти виманити? — запита
ла Марійка.

— Досить покликати, — відповів Сер
гійко й відразу почав гукати: — Пузик! 
Пузик! Пузик!

— Досить незвичне ім’я для песика, — 
зауважив Дмитрик.

А тим часом зпід дивана на чотирьох 
лапах виповз симпатичний невеличкий пе
сик, кругленький і на коротеньких ніжках.

— Річ у тім, — почав пояснювати де
тективам Сергійко, — щойно він з’явився 
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в нас удома, я назвав його Тузиком. А ді
дусь, який того часу гостював у нас, не роз
чувши, зрозумів, що його кличуть Пузи
ком. «Який дотепний мій онук! Погляньте: 
цей песик насправді пузанець!» — похва
лив мене дідусь. З того й пішло: Пузик та 
й Пузик, — сміючись, додав хлопчик.

Коли Сергійко закінчив свою розповідь, 
сміялися вже всі троє. А Пузик — колиш
ній Тузик, виляючи хвостом, вже тягнув 
зубами плед з дивану.

— Ось як я можу! — ніби хотів він ска
зати, однак відразу залишив плед у спокої 
після Сергійкової команди «Фу!».

Та за мить, знайшовши на нижній по
личці етажерки старий записник Дмитри
ка, песик приніс його в зубах своєму гос
подарю. Сергійко забрав записник у Пузи
ка і повернув детективам.

У цей час до агенції прибігла сусідка 
Дмитрика й Марійки — третьокласниця 
Ксеня зі своїм молодшим братиком. Дів
чинка відразу звернулася до Марійки:

— Це неймовірно! Сьогодні на уроці ма
тематики ми, ніби малюки в дитячому сад
ку, рахували кубики.
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— Ну, звісно, не зовсім як у дитячому са
дочку, — виправила себе дівчинка й розпові
ла далі. — Вчителька показувала нам різні 
фігури, викладені з кубиків. А ми мали ви
значити загальну кількість кубиків, що утво
рили кожну з фігур. Та це ще нічого. Нам 
запропонували за бажанням виконати вдома 
дві задачі. А я не розумію, як їх розв’язувати!

Зневірена у своїх математичних здібнос
тях Ксеня плюхнулась на диван.

— Показуй свої задачі, — сказала Ма
рійка.

— Ось, дивись, — Ксеня дала Марійці 
два аркуші.

Завдання для виконання в класі

Зі скількох кубиків складається кожна  
фігура?

1)  2) 

3)   4) 
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Завдання для виконання вдома  
(за бажанням)

Задача 1

Скільки однакових маленьких кубиків 
вміщує великий куб?

Задача 2

Фермер спочатку виклав суцільний  
прямокутник з кубічних стіжків, на нього 
«другим поверхом» — ще один такий  
самий прямокутник і так далі. Вийшло 
5 шарів по 8 стіжків у кожному шарі. 
Скільки стіжків уклав фермер?

Марійка хотіла вже приступити до роз
в’язування задач, та раптом поглянула на 
Сергійка й сказала:

— А знаєш, Ксеню, мабуть, тобі допомо
же наш гість Сергійко.
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— Зможеш? — звернулась вона до хлоп
чика.

— Спробую — відповів той.
Сергійко і Ксеня розмістилися на дива

ні, придвинули табурет замість столу і по
чали з’ясовувати, що саме не розуміє Ксе
ня в умові першої задачі, як уявляє собі фі
гуру, про яку йдеться в другій задачі тощо.

— Пригадай, як ви виконували класне 
завдання, — звернувся Сергійко до Ксені.

— Намагались уявити, як можна «розі
брати» фігури на шари, ряди та окремі ку
бики, — розповіла дівчинка.

— Зроби так само з великим кубом, про 
який ідеться у першій задачі.

— Я зрозуміла! — зраділа Ксеня.
— А тепер спробуй намалювати прямо

кутник зі стіжків, який фермер виклав 
спочатку, — запропонував Ксені Сергійко. 
І додав, побачивши її рисунок: — Бачиш, 
це не звичайний прямокутник. Він не плос
кий. Подібну форму мають багато предме
тів навколо нас. Наприклад, коробка, це
глина, шафа. Такі фігури ти вивчатимеш 
пізніше. Але можу по секрету сказати,  
що така фігура називається прямокутним 
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паралелепіпедом. Саме прямокутний пара
лелепіпед отримав фермер і тоді, коли ви
клав усі стіжки шарами.

— Звідки ти усе це знаєш? — здивовано 
поцікавилася Ксеня.

— Та я навчаюся в математичній школі 
та ще відвідую гурток юних математиків 
при університеті, — зізнався Сергійко. — 
Ну, не відволікаймося! Щоб розв’язати 
другу задачу, тобі не потрібно нічого зна
ти про прямокутний паралелепіпед. Поду
май, як можна визначити загальну кіль
кість стіжків, які виклав фермер.

Із цим завданням Ксеня, на власний по
див, теж впоралася швидко. Юний учитель 
був задоволений.

У цей час Дмитрик і Марійка продовжу
вали займатися своєю справою. А братик 
Ксені бавився з Пузиком.

День добігав кінця. Детективи підби
ли підсумки своєї тиж невої роботи, Сергій
ко допоміг Ксені розв’я зати задачі, братик 
Ксені неабияк потоваришував з песиком. 
А тут і мама Сергійка повернулася.

Відвідувачі математичної детективної 
агенції розійшлися по домівках. Зазбира
лися додому і Дмитрик з Марійкою.
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Саме в цей час Дмитрик помітив пропа
жу — зник його улюблений ліхтарик, дуже 
необхідний в роботі детектива.

Як, на вашу думку, це сталося? Кого пі
дозрювати? У кого питати про зниклу річ?

Як би ви розв’язали задачі Ксенії?

неСтандартнІ задачІ. математичнІ ребуСи  
(задачІ на зважування, переЛивання,  

перекЛадання)

Кухарські клопоти... і не тільки
Під час літніх канікул Марійчин клас 

разом зі своєю вчителькою й батьками де
яких учнів вирушив у кількаденний по
хід. Першого ж дня діти здолали неабияку 
відстань. Після полудня за селом, на бере
зі річки під вербами, юні туристи розбили 
наметове містечко.

Вони відокремили місце для спортив
них ігор, майданчик для вогнища і, зви
чайно, місце для похідної кухні. Діти роз
поділилися по наметах і одразу гайнули на 
ігровий майданчик. Батьки склали графік 
чергування в таборі й по кухні. Перш за 
все дорослі облаштували похідну кухню та 
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обговорили обіднє меню. Тамара Олексан
дрівна, мама Марійчиної подружки Ірин
ки, приступила до обов’язків кухаря. Нев
довзі над наметовим містечком пролунав її 
потужний голос:

— Тут є терези та лише одна 100грамо
ва гиря. Хто підкаже, як мені за три зва
жування відібрати 700 г крупи з п’яти
кілограмового мішечка?

Відразу почулися голоси дітей.
— Відміряйте не за три, а за сім зважу

вань! — радили одні.
— Сім зважувань? Нема мені більше 

чого робити! — відкинула пропозицію Та
мара Олександрівна.

— Ще й тут математикою займатися?! — 
обурювались інші.

— Мізки мають працювати скрізь і завж
ди, — відбила напад Тамара Олександрівна.

Тоді один із хлопчиків цього класу, 
Юрко, сказав:

— Це зовсім нескладно.
Він швидко і зрозуміло для всіх пока

зав, як це зробити.
— Дякую, Юрчику, ти молодець! — ска

зала Тамара Олександрівна, приймаючи 
відміряну крупу.
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Суп з математичним присмаком усі їли 
залюбки, нахвалювали та ще й просили до
бавки.

Надвечір Тамара Олександрівна приду
мала нову математичну історію.

А діло було так. Повз наметове містечко 
возом їхав місцевий фермер Дем’ян Пили
пович, як він згодом представився. Тамара 
Олександрівна гукнула до нього:

— Шановний, зупиніться, будь ласка, 
маю до вас розмову!

Дем’ян Пилипович зупинив коня, зі
стрибнув на землю й попрямував до Тама
ри Олександрівни.

— Уважно вас слухаю, пані! — привітно 
промовив він.

— Я хотіла запитати, чи не маєте ви мо
лока на продаж. Хочу ввечері зварити дітям 
какао, — сказала Тамара Олександрівна.

— Ну що ж, можу вам допомогти. У мене 
в бідоні є кілька відер молока, — мовив 
фермер.

— А в нас є бідон і дві каністри місткіс
тю 9 л і 5 л, — відповіла Тамара Олексан
дрівна так голосно, щоб почули всі діти.

— Як нам за допомогою цих каністр від
міряти з вашого у наш бідон 6 л молока? — 
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підморгнувши Дем’яну Пилиповичу, запи
тала Тамара Олександрівна.

Довгенько міркували третьокласники. 
Так нічого й не вирішивши, вони зверну
лись до Марійки, яка щойно закінчила 
прибирати у своєму наметі. Дівчинка ді
стала записник, щось там схематично зо
бразила і дала вичерпну відповідь.

Згідно з Марійчиними поясненнями ді
ти відміряли 6 л молока для приготуван
ня какао.

— Оце молодці! — здивувався Дем’ян 
Пилипович. — І відпочивають, і навчають
ся. Точно — молодці!

Фермер поїхав собі далі, а Тамара Олек
сандрівна повернулася до своїх кухарських 
справ. Діти ж разом із батьками та вчи
телькою попрямували до річки купатися.

Пізнього вечора біля вогнища мандрів
ники пили какао з крекерами. Раз по раз 
діти перепитували Марійку, як їй вдалося 
за допомогою тих двох каністр відміряти 
6 л молока з бідона Дем’яна Пилиповича.

А тим часом Тамара Олександрівна пере
дала кухарську естафету Володимиру Гна
товичу, Даринчиному татові. Він одразу 
приголомшив третьокласників цікавою іс
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торією зі свого минулого геолога, а наоста
нок розповів таке.

— Якось в експедиції ми знайшли 7 ка
менів різних порід масою 1, 2, 3, 4, 5, 6 
і 7 кг. Перш ніж рухатись далі, ці каме
ні слід було розкласти по чотирьох рюкза
ках так, щоб у кожному маса каменів була 
одна й та сама. І ми їх розклали! Як нам це 
вдалося? — запитав Володимир Гнатович.

Спершу запанувала тиша. Потім почу
лися різні припущення і, врештірешт, 
діти запропонували розв’язання проблеми.

Так і закінчився цей день у наметовому 
містечку.

Уявіть, що ви теж подорожували з Ма
рійчиним класом. Розв’яжіть усі задачі, 
які постали перед Марійкою та її друзями.

неСтандартнІ задачІ. «магІчнІ фІгури»

Магічні квадрати
Дмитрик і Марійка — дуже допитли

ві діти. Коли їх щось зацікавить, вони на
магаються дізнатися про це більше, доко
патися до суті. Вони шукають необхідну  
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інформацію в бібліотеці, в інтернеті, звер
таються по роз’яснення до дорослих.

Так було і цього разу, коли діти захоті
ли дізнатися про магічні квадрати. З цьо
го приводу вони вирішили зателефонувати 
знайомому — колишньому вчителю матема
тики сусідньої школи Василеві Івановичу.

Той відгукнувся на прохання юних ма
тематиків і запросив їх до себе додому. 
Пройшовши до кабінету господаря, юні де
тективи опинились в царстві книжок. А на 
столі стояв сучасний комп’ютер.

Знаючи з телефонної розмови про мету 
візиту Дмитрика і Марійки, Василь Івано
вич, усадивши гостей у зручні крісла, роз
почав свою домашню лекцію.

— Протягом тисячоліть числа використо
вували для підрахунків і обчислень. Люди 
стикалися з числами кожного дня і навіть 
стали вважати, що деякі з них мають різні 
магічні властивості. Навіть сьогодні дехто 
остерігається числа 13 та не любить число 
666, бо вони, начебто, приносять нещастя. 
А є числа, які, навпаки, вважаються щас
ливими. Серед них 6, 7, 28, деякі інші.

— Світ чисел містить велику кількість 
красивих і загадкових речей, — помітив
ши зацікавленість дітей, продовжував ко
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лишній учитель. — Однією з найцікаві
ших є задача про Магічний квадрат. Свою 
назву він отримав завдяки цікавій особли
вості. Сума чисел, розташованих у кожно
му рядку, у кожному стовпчику та в кож
ній діагоналі, є одним і тим самим чис
лом. Це число називають магічним числом 
квад рата.

Василь Іванович увімкнув комп’ютер 
і показав приклад такого квадрата.

11 1 12

9 8 7

4 15 5

— Як бачите, суми чисел у рядках, 
стовпчиках і діагоналях дорівнюють 24. 
Отже, магічне число цього квадрата дорів
нює 24, — пояснив дітям учитель.

— Переконайтеся, що цей квадрат також 
є магічним, — запропонував Василь Івано
вич, і на екрані з’явився новий квадрат.

15 4 14

10 11 12

8 18 7
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— Чому дорівнює магічне число цього 
квад рата? — заохочував до роздумів лек
тор.

Марійка відповіла і поцікавилась:
— Яка історія виникнення магічних 

квад ратів?
— Гарне запитання, — Василь Іванович 

посміхнувся і продовжив: — Про магічні 
квадрати відомо з давніхдавен. Найбільш 
ранні відомості про них містять китайські 
книги, написані в IV–V століттях до но
вої ери. Одним із найвідоміших стародав
ніх магічних квадратів є Лошу. Зображен
ня цього квадрата на черепаховому панцирі 
датується 2200 роком до нової ери. Це таб
лиця з дев’яти клітинок (3 × 3), заповнена 
числами від 1 до 9. Суми чисел у кожному 
рядку, кожному стовпці і по кожній з двох 
діагоналей дорівнює числу 15. І сьогодні зо
браження цього квадрата можна побачити 
на амулетах, що носять у Східній Азії та Ін
дії люди, які вірять у магічну силу чисел.

Наступні за часом відомості про магічні 
квадрати дійшли до нас із Індії та Візантії. 
Вважають, що до Європи вони потрапили 
на початку XV століття. У Середні віки ма
гічні квадрати були дуже популярними.
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Додам ще таке: магічні квадрати бува
ють різних розмірів. Відомо, що магічних 
квадратів 2 × 2 не існує. Проте існують ма
гічні квадрати з розмірами 3 × 3, 4 × 4, 
5 × 5...

На цьому учитель завершив свою лекцію 
і запропонував гостям перейти до практич
ної й дослідницької роботи.

— Ти, Марійко, розв’яжи таку задачу, — 
звернувся Василь Іванович до дівчинки.

На екрані з’явилося зображення.

Задача
У порожні клітинки квадрата необхідно  
вставити числа 4, 6, 9, 10 11, 12 так,  
щоб квадрат став магічним.

5

8

7

— А ти, Дмитрику, спробуй знайти ще 
одну властивість магічних квадратів 4 × 4, 
крім уже відомих тобі. Нагадаю: суми чи
сел у стовпцях, рядках і по діагоналях до
рівнюють магічному числу цього квадрата.
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Учитель передав Дмитрику аркуш із ри
сунком.

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

— А ще, використовуючи результатами 
своїх досліджень, заповни цей магічний 
квадрат. Його магічне число дорівнює 40.

Перед Дмитриком з’я
вився другий аркуш.

Марійка швидко впо
ралась зі своїм за вдан
ням.

Дмитрик помітив ще 
одну цікаву властивість 
магічних квадратів 4 × 4.

А останнє завдання Василя Івановича  
математичні детективи виконували вже 
разом.

І ви, третьокласники, приєднуйтеся до 
розв’язування завдань, пов’язаних з магіч
ними квадратами.

15 9

11 6

11 2

9 11


