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Öå ðîáîò. Çâàòè éîãî Ðîáіê.
À öå õëîï÷èê. Éîãî çâàòè Áîãäàí Ïåòðåíêî, àëå Ðîáіê
íàçèâàº éîãî Ìàëþêîì. Öіêàâî, ÷îìó âіí éîãî òàê íàçèâàº?
Îäíîãî ðàçó Ìàëþê êàæå Ðîáіêó:
— Ãàðíà ðі÷ — êàíіêóëè. Îäíå ïîãàíî — âñі äðóçі
ðîç’¿õàëèñü.
— À ÿ? — ïèòàº Ðîáіê.
— Òè ãàðíèé äðóã, — êàæå Ìàëþê, — àëå êðàùå, êîëè
äðóçіâ áàãàòî.
— Öå äóæå ïðîñòî
âëàøòóâàòè, — ñêàçàâ
Ðîáіê.
Âіí іç çàïàëîì âçÿâ
ñÿ äî ðîáîòè і çіáðàâ
áàã àòî-áàãàòî ðîá îò іâ.
Âñі äóæі, âåñåëі é àáñî
ëþòíî îäíàêîâі. À ùî ç
òîãî âèéøëî, òè çàðàç
äіçíàºøñÿ.
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Ðîáіê çðîáèâ êîæíîìó ç ðîáîòіâ ïî äâі àíòåíè, ùîá
âîíè ìîãëè ñïіëêóâàòèñÿ ìіæ ñîáîþ ïî ðàäіî. Ñêіëüêè
àíòåí âіí çðîáèâ ï’ÿòüîì ðîáîòàì?
Ìàëþê ïðèíіñ ðîáîòàì 16 ìіäíèõ äðîòèíîê. Êîæåí
ðîáîò âçÿâ ñîáі ïî 2 äðîòèíêè, ùîá çðîáèòè ïëåòåíèé
ïîÿñî÷îê. Ñêіëüêè ðîáîòіâ õîäÿòü òåïåð ç íîâèìè
ïîÿñî÷êàìè?
Êîæíîãî ðàíêó ðîáî
òè ñíіäàþòü åëåêòðè
êîþ ç ðîçåòîê. Ñêіëü
êè ðîáîòіâ ïî ÷åðçі
¿äÿòü ç îäíіº¿ ðîçåò
êè, ÿêùî â êіìí àòі,
äå æèâå 14 ðîáîòіâ, º
2 ðîçåòêè?
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Ôóòáîëüíèé ìàò÷ äî
âåëîñÿ äîãðàâàòè ïіçíî ââå÷åðі. Ïîëå îñâіòëþâàëè
6 ðîáîòіâ. Ñêіëüêè âñüîãî ëàìïî÷îê ñâіòèëîñÿ, ÿêùî
â êîæåí іç ðîáîòіâ âìîíòîâàíî ïî 2 ëàìïî÷êè?

5

Óëþáëåíі “ëàñîùі” ðîáîòіâ — åëåêòðèêà ç áàòàðå
éîê. ßêîñü Ìàëþê ïîäàðóâàâ ÷îòèðüîì ðîáîòàì
40 áàòàðåéîê. Ðîáîòè ðîçäіëèëè ¿õ ìіæ ñîáîþ ïîðіâíó.
Ñêіëüêè áàòàðåéîê äіñòàëîñÿ êîæíîìó ðîáîòîâі?
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Ðîáіê â÷èâñÿ ìèòè íà êóõíі ïîñóä і 25 ðàçіâ íåíàðîêîì
упускав òàðіëêè íà ïіäëîãó. Ñêіëüêè òàðіëîê íà êóõíі,
ÿêùî êîæíà ïàäàëà 5 ðàçіâ і не розбивалась?
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ßêîñü Ìàëþê
ïîïðîñèâ îäíî
ãî ç ðîáîòіâ ïðè
áèòè äî òàáóðåòок
íіæêи замість
тих, які âіäâ à
ëèë иñü. À òîé
“ïîëàãîäèâ” óñі
òàá óð åòêè, àëå
òàê, ùî â êîæíіé
замість 4-х ñòàëî
ïî 5 íіæîê. Ñêіëüêè òàáóðåòîê íà êóõíі ó Ìàëþêà,
ÿêùî всіх íіæîê ó íèõ — 15?
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ßêîñü Ìàëþê і 6 äðóçіâ-ðîáîòіâ êóïóâàëè êàâóíè.
Êîæåí ðîáîò купив ïî 5 êàâóíіâ, à Ìàëþê — îäíîãî
êàâóíà. Ñêіëüêè âñüîãî êàâóíіâ êóïèëè äðóçі?
Ìàëþê ãðàâñÿ своїми роботами â “ñîëäàòèêè”. Âіí
âèøèêóâàâ усіх їх ó 9 ðÿäіâ, ïî 4 ðîáîòè â êîæíîìó,
і ùå òðüîõ ïîñòàâèâ ïîïåðåäó. Ñêіëüêè âñüîãî ðîáîòіâ
ó Ìàëþêà?
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Ðîáîòè âèðіøèëè ïåðåфарбуâàòè ñòіíè і âèòðàòèëè
íà öå 5 каністр æîâòî¿ ôàðáè, ïî 4 êã ó êîæíіé, і ùå
2 банки çåëåíî¿ ïî 3 êã. Ñêіëüêè êіëîãðàìіâ ôàðáè
âèòðàòèëè ðîáîòè?
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Ðîáîòè ãðàþòü ó ôóòá îë. Íà ïîëі — äâîº âîð іò.
Ó êîæíèõ âîðîòàõ — ïî 6 ðîáîòіâ. Ùå 22 ðîáîòè
áіãàþòü çà ì’ÿ÷åì. Ñêіëüêè ðîáîòіâ âèéøëè íà ôóò
áîëüíå ïîëå?
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7 ðîáîòіâ çíàéøëè
ÿêîñü êîðîáêó з
öâÿõами і íóìî ¿õ
êóë àê àìè â ñòіíè
çàá èâ àòè. Êîæåí
забив ïî 4 öâÿõè,
але ïðèéø îâ Ðîá іê і
çàáðàâ îñòàííі 12 öâÿõіâ.
Ñêіëüêè öâÿõіâ áóëî â êîðîáöі
ñïî÷àòêó?
×îòèðè ðîáîòè ïåðåïëóòàëè äîðîãу з річкою. Äî
âåëîñÿ êîæíîãî протерти однаковою кількістю
ìàñòèëа, ùîá íå çàіðæàâ іли. Äëÿ öüîãî Ðîáіê
ïðèâîëіê êàíіñòðó ç тридцятьма ëітрами ìàñòèëà.
14 ë âіí ненароком ðîçëèâ, êîëè âіäêðèâàâ êàíіñòðó,
à çàëèøок âèêîðèñòàâ çà ïðèçíà÷åííÿì. Ñêіëüêè
ëіòðіâ ìàñòèëà було âèòðàчено íà êîæíîãî ðîáîòà?
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