
 Запиши відповіді : 

1.1. Сиділо 6 горобців і 4 ластівки. 9 пташок полетіло. Скільки горобців 

залишилось? 

1.2. Марічка припинила читати книжку на 53-й сторінці і звернула увагу на те, 

що перша сторінка, з якої вона почала сьогодні читати, має номер, 

відмінний від 53, але записаний тими самими цифрами. Скільки сторінок 

вона сьогодні прочитала?  

1.3. Спробуй записати число 90 за допомогою п'яти цифр 2. 

1.4. Дві однокласниці Наталочка і Оленка живуть в одному під’їзді: Олена на 

другому поверсі, а Наталочка на четвертому. Наталя піднімається сходами 

на четвертий поверх і проходить 60 сходинок. Скільки сходинок проходить 

Олена, яка піднімається на другий поверх?  

2. Розв’яжи задачу виклавши свої міркування. 

2.1. Маємо дві ємності 5 і 7 л. Як за допомогою ємностей відміряти 6 л води з 

крана? 

2.2. Чоловік хотів піти на концерт. Квиток коштував 80 грн, а чоловік мав лише 

старовинну монету, яка коштувала 50 гривень. Він пішов до ломбарду і 

отримав за свою монету 40 грн і квитанцію. Потім чоловік зустрів друга і 

продав йому квитанцію за 40 грн. Склавши 40 грн друга та 40 грн з 

ломбарду, чоловік придбав квиток і пішов на концерт. Хто втратив гроші і 

скільки? 

3. Розв’яжіть і запишіть відповідь: 

3.1.  Розв’язати рівняння      2928 ∶  (54 + 𝑥) = 1035 − 987. 

3.2.  Обчислити :     5км 4см : 6см. 

4. Знайти значення виразу, виконавши всi дії у письмовій формі: 

65 + (17805 : 58 – 41) – 405 ∙ 0  

5.  Периметр прямокутника дорівнює 70 см. Його довжина більша за ширину на 1 

см. Яка довжина сторін прямокутника? 

6. Лічильник показав, що автомобіль проїхав 16961 км. Через дві годин на 

лічильнику знову було число, яке читалося однаково в обох напрямках. Яка 

могла бути найменша швидкість автомобіля? 

7. З пункту А в пункт В, виїхав вершник зі швидкістю 12 км/год. Через дві години 

з того ж пункту виїхав йому наздогін другий вершник. З якою швидкістю 

повинен їхати другий вершник, щоб прибути в пункт В одночасно з першим, 

якщо відстань між пунктами 96 км? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запиши відповіді : 

1.5. Скільки кінців у двох з половиною палиць ? 

1.6. Літак летить від Львова до Києва 1 год. А назад цілих 60 хв. Чому така 

різниця ? 

1.7. У Наталі на 5 пряників більше, ніж у Сергія. Наталя дала Світлані стільки 

пряників, скільки було у Сергія. Скільки пряників залишилося у Наталі ? 

 

2. Знайти скільки разів зустрічається цифра 7 в числах від 1 до 100. Випишіть їх.  

 

3. Знайти значення виразу, виконавши всi дії у письмовій формі: 

12 ∙(239 + 26714 : 38) – 9205 – 0 : 101 

4. Маса коробки з печивом становить 420 г. Коли третину цукерок з’їли, маса 

коробки з печивом стала 300 г. Яка маса порожньої коробки?   

 

5. Один чоловік вип’є 90 – літрову діжку води за 10 днів, а з жінкою вип’є цю 

саму діжку за 6 днів. За скільки днів діжку води вип’є одна жінка ? 

 

6. Усі кубики одного розміру. Визначте, до скількох кубиків торкається кожен ку-

бик і напишіть число праворуч у таблиці. Рахувати треба ті грані та ребра, що 

торкаються.  

 

 
 

 


