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Вправи

BIlPABи
BapiaHT 1

Вправи длff повтореннff матерiалу 1 - 4 кдасiв

1. Виконайте дii:
1) 34 + 2т -{,43 - l5);
2)48:4+]-6"5;

3) (30 4 - 2L'{), 9;
4' (214 + 638) : L2.

2. Ва суботу ОлеЕка прочитала 28 cTopiнoK кýиги, а за недi-

лю - Еа 14 cTopiнoK бiльше. Скiльки cтopiнoK прочита,та

Оленка 9а два днi?
3" ýо обiду робiтник виготовив 21" деталь, а пiсля обiл1,

у 3 рази бiльше" На скiльки деталей бiльше BiB виготов;Iз

пiсля обiду, Hiж до обiду?

4. У першому яIцику лежать 32 кг яблук, а в др!тФк_т

у 4 рази меЕше. На скiльки кiлограмiв яб_цъ б";ъ"-е

у першому ящику, нiж у другому?

б. обчислiть: 28 ,13 - 4228: 14.

Ряд натуралькшх чисел. ,ЩесятковиЙ запис Еат}та-шттпт чпеед

6. Вапишiть число, яке в ЕатуральЕому ря_r}, е:";::ъ зiд. qu-

елом: 1) 26 | 2) 5Т3.

7. 3апишiть число, яке в IIатура"тьЕом}, ряд}, =еэе;:ý-ý 
:;в::-:]G

1) 38; 2) 6250.

8. Скiльки чисел cToiTb у Еат}ра_тьЕо}ql- ря;; м,:jё: qz(:ljFч7

9i32?
9. Вашишiть цифрами чис;rо:

1) 43 мiльйоЕи 2Т3 тIIсячi 412;

2) Т 4 мiльйоЕи 146 тЕсяч 2Т ;

3) 17 мiльйовiв 36 тисяч 5;

4) 4 мiльйоЕи 40 тпсяч i2;
5) б мiльярдiв 703 мLтьirоЕи 20 Tyrc*l Т;

6) 13 мiльярдiв 24 мiльiлони 314;

1| 2Lб мiльярдiв 724 тисячi;
8} а1 мiльярд 24Т;
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BapiaHT 1

9) 101 мiльярд 5.
1О. Вапишiть цифрами число:

1) еорок BiciM мiльярдiв двiстi шiстдесят чотири мiльйоши
ш'ятсот тридцять двi тисячi ciMcoT вiсiмдесят дев'ять;

2) чотириста шiстдесят два мiльярди триста BiciM мiльйо-
a

HiB двадцять ц'ять тисяч сiмдесят ciM;
3) двiстi ciM мiльяРдiв чотириста сорок п'ять тисяч двiстi;
4) двадцять мiльярдiв п'ятдесят тисяч сlмдесят;
5) ciM МiльяРДiв чотири мiльйопи шiсткадцять тисяч два-

надцять;
6) один мiльярд ciM тисяч шiGть.

11" Вапишiть цифрами число:
1) два мiльйоЕи двiстi двадцять двi тисячi двiстi

двадцять два;
2) два мiльйоЕи двiстi тисяч;
3) два мiльйони двi тисячi;
4) два мiльйоЕи двiстi;
б) два мiльйоЕи двадцять тисяч двадцять;
6) два мiльйоЕи двi тисячi два;
7) два мiльйоfiи два.

L2. 3апишiть число, яке:
1) на 4 менше вiд наймеЕшого трицифрового числа;
z) жа Т бiльше за шайбiльIце двоцифрове число;
3) rrа 1 меrrше вiд найбiльшого чотирицифрового числа;
4} ка б бiльше за наймеЕше шестицифрове чисдо.

ВИрi8ок.,ЩовжиЕа вiдрiзка
13. Вапишiть yci вiдрiзки, зображенi Еа рисунку 1.

I

Рис. 1
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Вправи

L4. Накреслiть вiдрiзки АВ i CD так, щоб АВ: Т см 8 мм,

15.

CD:4cM4MM.
накреслiть вiдрiзок мк завдовжки 8 см 7 мм. Позначте

Еа Еьому точку Д так, щоб ЕК:5 см2 мм. Яка довжина
вiдрiзка МЕ?
Вiдомо, що RТ: 1 24 м, вiдрiзок ТК у 4рази меЕшпilт вiд

вiдрiз ка Rт (рис. 2). Внайдiть довжину вiдрlзка Rк.
16.

2о.

-Rтк
Рпс.2 Рис. 3

L7. Побудуйте ламаЕу CDMK так, щоб CD: 11 мм,

DМ :34мм, мК :27 мм. обчислiть довжиIrу ламаЕоi.

18. Вiдомо, що мС:27 дм , вС: 8 ДМ, сN: 5 дм (рис. 3).

3найдiть довжини вiдрiзкiв МВ i ВN.

Пряма. Промiнь

t9. Чи шеретиЕаються зображенi на рисунку 4:

1) пряма МN i вiдрiзок AR;
2) промiнь ОГ i вiдрiзок АR;
3) промiнь ОТ i пряма MN?

Рпс.4 Рис. 5

3апишiть yci вiдрiаки, прямi та променi, зображенi

Еа рисунку 5.

Шкала. Координатний промiкь

Знайдiть коордиЕати точок N, М , Р, Е, К Еа рисунку 6.2L.
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BapiaKT 1

22. Внайдi.ть координати точок А, В, С, I), Е Еа рисунку 7.

л вс D Е
ffil { t ttt t#l,tlO ll
0 30 60 90 120 150 1в0

Рис. 7

23. I{атсреслiть координатниi.i промiнь i позначте на Еьому
тотIки, щ0 зсlбражають числ& 0, 1, 3 , Т , 8,

24. Накреслiть коOрдикатжий промiнь i позначте Еа Еьому Bci

Еатуральнi числа, яrсi бiльrrтi,за 3 i меrтшi" вiд 8-

2ý. Накреслiть координатниft промiнь i позначте на Еъому

точки, вiддаленi вiд тOчки М (6) на:

1) Biciм одиЕичЕих вiдрiзкiв;
2) чотири одиЕичЕих вi"дрiзки.

2В. Накреслiть вiдрiзок завдовжки 12 см. Над одЕим кiнцем
вiдрiзка напишiть число 0, а над другим 24. Подiлiть
рiдрiзок Еа, б рiвних частиЕ. Вапишiть числа., якi вiдrrо-

вiдакrть кожЕому шIтриху подiлки. Позначте на отриманiй
шкалi числ о 2, 10, 15, 18, 2L.

flорiвнfiнtIя натураJIьких чксел
27. Порiвняftте числа:

1) 174 i L,{7; 4) 3 617 009 i 3 616 356;

2) 2001 i 999; б) 7 293 597 326 i Т 293 б98 327;
3) 12 369 i 12371; 6)52 000 4Т5 000 i 52000 5Т4009"

28. Розташуйте в порядку спадаЕIlя числа: 948, Т4Е, 834, 543,

92т.
29. 3аплтшiть yci Еатуральнi числff,, якi:

1) бiльшi за 894 i меншi вiд g01;

2) бiльшi за. 3 294 54а i меншi вiд 3 2g4 54Т;

3) бiльшi за 970В i ментшi вiд 9709.
3О. Ватrишiть цифру, яку можна пOставIIти замiсть эiрочки,

щOб утворилас,я fiравильЕа HepiBнicTb 
" 
(розглfiЕьте Bci

можливi випадки):
1) 617* .: 6171; 3) 3454 > 34*9;

2' 3L2Y < 372*; 41 2Т85 < 27*0"
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1о Вшрави

31" Мiж якими двома найближчими ЕатуральЕими числами
gнш(оДиться число: t} 16; 2} 3Т4? Вiдповiдь BaýишIiTb

у виглядi подвiйноi HepiBнocTi.
32. У gаrrисi чисел замiсть Ki;rbKoK щифр поставили зiроrлки.

Порiвняйте цi числа";

1) 63 *rt* i S1 ?k?t?k. 2} е3* i l*?b?k; 3) n*]. * i 99*.
33" Порiвияйте:

1) 43бб м i 5 км; 2) 1км 24жi 1120 м; 3) 2 ц 38 кг i 209 кг"

ДодаванI*fr IIетуральних чжсел" Вдастивостi додаванЕя
34. Внайдiть суму:

1} 20 963 + 19 2&Т; 3) 129 384 + 443 8Т2;
2) 5693 + 29 758; 4\ 42 399 + 2 317 684;

5} ЁЕ 4тб 8Ё9 збт + 3 085 361 т69.
35" Виконайте дода,ванЕя, обираючи зручний порядок обчи-

сдеЕь:

1} (f,28 + 453) + ТТ2; 3) 164 + 23Т + 363 + 236;
2) 382 + б18 + 5439; 4) (1 2 а'{8 + 1485} t- (692 2 + 35]-5}.

36. На однiй поллхцi було 47 книжок, що на 14 кЕиэIdок

NIеfiше, нiж жа другiй, а на третiй - н& LT жtхпжок бiльше,
нiж жа першiй. Скiльки всього кни}ttок було на трьох
IIоJIищях?

.З7. Сашко зiбрав 26 грибiв, Васильк0 - ка 15 грrтбiв бiльттте,

нiж Сашко, а I"[азар -:- }Ia 18 грибiв бiльrтле, Hixc Сашко
i ВасилIrк0 раsом. Скi.лькr{ всьогс грибiв аiбрали хлоп-
чики?

38. Спростiть вI.трд.з:

1) (72 + с) + 18; S) 625 + с * 16ý;
2) 456 + (Ь + 144); 4l d,-F 245Т + 2g,{3,

lJS. Вжайдiть суму:
1)9 м3*м* 2м 74см; 3} 1r5ц 76кг+3тбц59кг;
2) 10 км 974пт * 8 км 368 м; 4)2 цод 35 хв + б гФл 42 хв.

40" BaMicTb зi.рочок ЕостаЕте TaKi цифри, щоб додавання було
викон&-но шравильЕtо:
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BapiaHT 1 11

18fr7
16 * 4,*
?t rc 2 9 5

2)l
-t-

*
+

73
r<4

9?t

)t8
6*
36

9тl2б
. Вiдпiманнff IIатуральЕшх чисел

4L. Внайдiть рiзницю:
1) 5Т 2ОТ - 42 73L;
2) Lб 020 - 15 931;
3) 42 735 - 4а28;

42. На скiльки:
1) чис ло 42 001 бiльше за число 40 689;
2) чпсло 2092 менше вiд числа 2L О67?

43. обчислiть:
L) б2 735 + 11 665 - 5 7 32Т;-
2) 42 731 - 15 931 - 16 572;
3) (5269 .. 4887 + 1609) - (18 001 - 17 993) + 2319.

44. Одип художнiй альбом коштуе 26Т грЕ, а другий на
38 грн меЕше. Скiльки коштують обидва альбоми разом?

4б. Три бригади ремоЕтували дорогу. Перша бригада вiдре-
монтувала 23 км, друга - н.а Т км меЕше, нiж перша. Ра-
зом перша i друга бригади вiдремоЕтували на 12 км бiль-
ше, нiж третя. Скiльки кiлометрiв дороги вiдремоЕтували

4) 67 000 481 -. 50 Т2О Т29;
б) 42 О25 678 - 5 196 389;
6) 1 000 000 000 - 563 т94892.

]

i

E_l
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L2 Вправи

49. 3найдiть рiзницю:
1) б4 м24 см - 18 м 19 см;

2)4дм5см-lдм7см;,
5О. BaMicTb зiрочок поставте TaKi

викоЕаЕо правильнс: -

1) 4 * з т
1g4 о.

19*6
51. 3шайдiть зIIачення

обчислеЕь:

1) (23Т + 118) - 3Т;

2' (439 + 526) - 326;

3)14хв56с--9хв38с;
4) б год 18 хв - 4 год 42хв.

цифри, Iцоб вiднiманЕя було

*36*?t
?tB17

б9*40
виразу, обираючи зручний шорядок

2t

3) Т29 * (513 + 129);

4) 63т - (337 + 256).

Числовi i буквенi вирази. Формули

б2. Обчислiть зIIачеЕня виразу 823 + Ь, якщо: 1) Ь : Т49;
2lb:34TT.

53. Чому дорiвкюе вЕачеЕIтя вира8у TL4 z х, fiкщо: 1) х: Т;

2) х: L4?

б4. Обчислiть значенЕя виразу L2 (а - 27), якщо а - 39.

бб. Ввайдiть вЕачеЕЕя виразу (tr + Т298): у, якщо х- 37 306,

у :63.
56. У п'ятому класi 34 учнi, з IIих за коЕтрольну роботу в ма-

тематики & 1п*нiв отрималп оцiнку <LZr>, а решта -
оцlнку (9>. Скiльки учнiв отримали оцiкку (9D?

б7. Ва б год лiтак пролетiв ý км. В якою швIIдкiстю летiв
лiтак?

58. Одна бригада вiдремоЕтувала за тиждеЕь .r км шляху,
а друга у км. Скiльки кiлометрiв вiдремоЕтували
обилвi бригади разом? 3найлiть зна,чення отриманого
виразупри х-27,у:24.

б9. У туристичЕому таборiе m шестимiснихi пвосьмимiсних
r*aMeTiB, причOму загальна кiлькiсть мiсць у шестимiсних
Еаметах бiльша, хтiж у восьмимiс.ких. На скiльки бiльше
людей можна, шс}селити у шестимiсккх наметах; ттiж
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у восьмrtмi,сних? Внайдiть зIIачення стриманого виразу
ilри m: L2, п: 8.

бО. Складiть ч}Iсловvхй вираз i знайдiть його вначеЕня:
1) досуток суми чисел 28 i 17 та числа L2;
2} частка рiаницi чттсел 120 i 45 та числа 15;

3) частк8, числа 160 та добутку чисел 8 i 5;

4) добуток суми та рi,зниздi чис8л 12 i 8;

5) сума добутку чисел 11 i ]"2 та частки чtr{се л Т2 i 6;

6} рiзниц.fi частки чисел 176 i 11 та добутку чисел В i 5.

Е1. Обчис"тliть 8наченЕя виразу а - Ь + с, якш{о (l * 370 000,

b:92693,c:L4259T4.
В?. У вагоЕi трамвая було х пасажирiв. На аупiтнцi з нього

вийшло 24 пасажири, а ввiйшло - у пасажирiв. Скiльки
пасажирiв стало у вагонi? Обчислiть зЕачеЕня 0тримаЕого
виразу, якщо х :62, а:13.

63. 3а формулою шrляху s : ut знайдiть вiдстань, яку пройде
поiзд зi швидкiстю 68 км/год за Т год.

В4. Ва формулою шляху s * uf знаrtдiть час, за який катер
пройде 148 кryr зi швидкiстю 37 км/год.

65. Обчислi.т,ь {}начення у ва с}эормулою y:3r .. 5, якщо:
t)r:23;2)х:'l,"4"

66. Петрлтк роsклав у 7 кошикiв гриби по rn штук у кожний,
i ще б грибiв у нього залишилося. Складiть tРормулу для
обчисленЕя Ki;TbKocTi la грибiв, якi були у Петрика, та об-

числiть цю кiлькi.стъ, якщо: 1) rа : 16;2) fTL:34.

Рiвкянкя
67 . Розв'яжiть рiвнянЕя;

1)r+36:83i
2)124+у:212;

68. Розв'яжiть рiвнянfiя:
t)(r-34)+ 15:61;
2) {х * 36) -- 43 == Т2;

3)(37+х}*58:49;

3)о*458:345;
4)2064*h:1398.

4) 9 б7 - (r -t 336) : 428;
5) 32б - {х - 677):219;
6) 468 - {259 "* х} - 3В2"
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Рис. 9
37 : 49, ycтaнoBiTb

70. Розв'яжiть за допомогою рiвняЕня sадачу"
ГIетрик 3адумав число. fl*Fо вiд цього числа вiдняти 216i отримаЕу рiзницю вiдняти вiд 408, то одержимо 159. Я[кечисло задумав ГIетрик?

Куr. ПозначеЕня KyTiB
7t,8апишiть yci кути, зображенi Еа рисунку 8.
72,,flкi 3 пpoMeHiB, аображеЕих,Еа рисуЕку 9, перетиЕають

стороЕу кута ВОС?
73' НаКРеСЛiТЬ КУТ ADE i проведiть проме ътi DC i Dомiж його

сторонами. запишiть yci кутII, Що утвор илцся.
Види rcyTiB. Вимiрювання KyTiB В F

74. Накреслiть:
1) гострий кут BCD;
2) розгорнутий кут ART ;

3) прямий кут S ;

4) туппiт кут I/.
7б, УкаЖiтЬ на риСункУ 10 гострi, тупi, прямi кути.
7в. Якi 3 даЕих KyTiB гостРi, тупi, прямi, розгорнутi:

ZE : 90о , ZF: 1 37", ZQ : 92о, ZT: 180о

т
Рис. 12

If'l\
Ак

Рис. 10

ZC: 47"

ZK: 90о/.о : В4"?

Рис. 11

www.4b
oo

k.o
rg



BapiaHT L 15

, Рис. 13

77.На рисунку 11 ZABC:54o, а кут ABD роагорпутий.
Обчислiть величиЕу кута DBC.

78. Обчиелiть величиЕу кута АТК, зображеЕого на

рисунку 12, якщо ZATý - 72", а кут RТК - прямий.
7g,Користуючись траЁспортиром, знайдiть градуснi мiри ку-

TiB, аображеЕих Еа рисуЕку 13. Визначте вид кожного
кута.

80, Накреслiть кут, гр&дусна Mipa якого дорiвнюе: 1) 54";

2') 90О; S) L4T"; 4) 88О. Визначте вид кЬжпого кута.
81. В вершиЕи прямого кута AED (рис. 14) проведеЕо два

променi ЕС i ЕF так, що ZAEF: 58О , ZCED:49..
Обчислiть величиЕу кута СЕF.

82. ГIрq*iнь КС е бiсектрисою кута АКР, /MKC * 128"

(рис. 15). Обчиелiть градусЕу Mipy кута АКР.
Мrrогокутжики. PiBHi фiгуреr

83. Обчислiть Еериметр п'ятикутЕик&, стороЕи якого дорiвню-
ютъ? см, 9 см, б см, 10 см iLz см.

о

А

к
Рис. 15Рис. 14

м
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16 Вправи
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Рис. 16

84. Одша зi cTopiн чотирикутника дорiвнюе 5 см, друга сторона
в 2 разuт бiльша за IIершу, а третя Еа 2 см меЕша вiд
другоi та Еа 3 см бiльша за четверту. Обчислiть периметр
чотирикутЕика.

8б. Периrvrетр чотирикутЕIIка дорiвнюе 48 см, одЕа з його ст0-
piн дорiвнюе 15 см, а решта три стороЕи piBнi. 3найдiть
невiдомi стороЕи чотирикутЕика.

86. Нарисуйте фiгуру, що дорiвнюе зображеЕiй на рисунку 16.

Трккутник i його види

87. Одна стороЕа трикутнI{ка дорiвнюе 38 см, друга сторона
на 16 см менша вiд першоi, а третя - у 2 рази бiльша за

другу. Обчислiть периметр трикуткика.
88. ГIериметр трикутЕика дорiвнюе р см, одЕа його стороЕа -

12 см, друга Ь см. Складiть вираа для знаходжеЕЕя
TpeTboi стороЕи трикутника. Обчислiть довжину TpeTboi
cTopoIrи, якщо р: Т6, Ь:28.

89. ГIериметр рiвнобедреного трикутника дорiвнюе 50 см, а йо-

го осЕова -- 16 см. Внайдiть бiчну сторону трикутЕика.
90. Ва допомогою лiнiйки i траЕспортира побудуйте трикут-

Еик, якщо:
1) одна його сторона дорiвнюс 5 см, а кути, що прIIля-

rають до цiеi стороЕи, 30О i ]"40';
2)двi його стороЕи дсрiвrrюють по 2 см, а кут мiж Еими -

Прямокутншк
4бо.

91. Побудуйте прямокутЕик, сусiднi стороЕи якого дорiвню-
ють 4 см i 2 см, обчислiть його периметро .
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92. tIобудуйте квадрат gi стороною 4 см, обчислiть його пери-

метр.

93. .ЩовжиЕа однiеi зi cTopirr шрямокутника дорiвнюе 23 см,

що на 14 см меýше вiд довжиЕи сусiдньоi стороIrи.
Внайдiть периметр прfl tltоку,тника.

мноэлtеншя

94. Виконайте множенЕя:

1) 513 . 42;

2) 608 . 76;

9б. обчислiть:

3) б419 . 42;

4) 62LT . 960;

5) 2|б4. 43'l'

6) 302 . 405.

1) 673"36 + 5324; 2) (?39 - 543)" 3900.
96. Внайдiть зЕаченfiя вираву L7 х + 321, якщ о х: 63.

97. Виконайте дii:
834. (1 45 .203 - 29 130) + 804 - 52.

98. Вирушивши в похi.д, турист 7 год гI.1тив рiчкоIо на байдарцi
зi швидкiстто 9 км/год i 24 юд йшов пiшки зi швидкiстю
3 км/год. ,fiкий шлях, рiчкOю чи суходолом, був бiльшим
i на скiльки кiлометрiв?

99. У магавиЕ завевли огiркII, поlчтiдори i картогIлю" Помiдорiв
бу-то 314 кг, що ý 4 рази менше, нiж картоплi, i на 38 кг
бiльше, нiж oT,ipKiB" Скiльки всьOго овочiв завезли
в магавин?

1О0. Вiд однiеi fiржстанi в одýOму Haпp.fiMi одночасЕо вIIру-

шили два KaTepI{, fШвидкi.сть одного з них дорiвнювала
26 км/год, а дЕ}угого -* 34 км/год. flкою буде вiдстаЕь rvTiж

ними через б год тti.сля початку рlлху?
[01. З деякогtr MicTa в протилежних нд"ýрямах одЕtотIасно ви-

рушилк два автолтобiлi" ОдтлЕ {} Еих рухався зi швидкiстю
48 кпяrrгод, а другтарt -- "16 rtп,Е,/гол" .fiкою буде вiдстаýъ мiэк
кими чере{r 4 ;:од гяiсля початку руху?

10*. В двФх MicT сдноч8сно каýустрiч одIIн lrдному в}Iруш!Iли

лтý& }л*^ti*{:It]f8д}lt:т,i{: Фд;{ж *1 IIIвI,Iдttiст;* ]-4. л;пт,iгq}д, а. дру-
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гиЙ - 17 кмlгод. ВеfiOсипедисти зустрi.лись через 3 год
пiсля Еочатку руху. ,fiка вiдстань мiж ц}lми мiстами?

Сrrолучна i ровподiльяа вJIастивостi мкожеЕЕяI

tr"O3. Обчлrслi.ть у sр}rчжий спосiб:
1)4.13.25; 3)4.24.5;
2) 125.17.В; 4) 50.236 .2.

104. Спростiть вираз:

1)12.3а; 3\2Т.Ь.б; 5)S5х-23у;
2) 8х . Т; 4} ба . ТЬ; 6\4а.9. Ь.2.с.

105. Спростi.ть вираý 5rп" ЯOп i знайдiть його вкаченЕя, якщо
. m:63rlL:4"

106. Роакрийте дужки:
1)2(r+7}; 4)14(3а*2);
2lT (5-с); 5)8 (4а-SЬ+ltс};
S}(е-S).L2; 6)(6r -4y-2z}-15.

107. Сбчислiть найвручнiшим способом значекня вира,ву:

1) 405 .82 + 405. ].8; 3)344.92 + 344.20В;
2)497. 38-496. 38:' 4)23.48-ý5. 23+-8Т,23"

1О8. Обчислiть шайзручнiшим способом sЕачеЕ{ýя вирs,зу:

1) 613 . L4 +.r . 387, якщ о х : |4i
2) Т2а - 72 . 281, fiкщо с : 584.

109. Спростiть вираз: }

1") 7с * 8а; бl 46у - 18y + 22у;
2) LбЬ - 5Ь; 7) 1 2а + 1Sa + 26;
3}2Тс-с; 8)59э*z+Т3;
4rd + 34d; 9)38х+ tr Tx*54x* х.
5}3х*-5х+lТх;

11-0. Сг:ростiть ýираý i обчис.лi"тъ його знааIеж}Ifi;

t} 22х * 98х, fiкщG.r * S;

2) 63fi * 36с, fiкща а * 29i
3} 1 бпъ * 2m -}- бlФ, якщ0 п1. =* 4{}3; l

4) 13,р *- Тil 1^ 24р " Its, якiщФ р ,* 2t?.
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'Щiлення
111. Виконайте дiлення:

1) 2888 :'16;
2) 6539 : 13;

LLz.3найдiть частку:
1) 19 960 : 8;
2) б3 318 : 53;

113. Виконайте дii:

;] Z|,!;,1ъ.

3) 22 32а : Т2; б) 891 808 : L24;
4) 185 4Т2:46; 6) 14 400 : 900.

1) 6432 - 6432 : (42 + 54);
2) 4484: Тб + 65 3 Т9 :93.

114. Внайдiть вначенЕя виразу 32 150 000 i х, якщо:
, 1) х:10; 2) х: 1000; 3) х:10 000.

11б. Розв'яжiть рiвняЕЕя:
1) x:L8:23; 4)х:4- 3:6;
2) 228 i х: L2; 5) 36 : (х - 2): 4;
3)(r-3):4:6; 6)36:х-2:4.

116. Ва 8 год автомобiль проiхав б28 км. Скiльки кiлометрiв
проiде BiH за 10 год, якщо рухатиметься з тiею самою
швидкiстю?

LL7.3 двох станцiй, вiдстаЕь мiж-якими дорiвнюе 768 км, од-

Еочасно Е{авустрiч один одному вирушили два поiзди i зу-
стрiлися через б год пiсля початку руху. Швидкiсть
одЕого з поiздiв дорiвнюе Т2 км/тод. Внайдiть швидкiсть
другого поiзда.

118. В двох MicT, вiдстань мiж якими дорiвкюе 42 км, одЕочас-

IIо в одЕому напрямi виiхали два автомобiлi.. Той з автомо-
бiдiв, який 1хав позаду, рухався ai швидкiстю 70 км/год,
а другий -- зi швидкiстю бб км/год. Через скiльки годиЕ
пiсля початку руху один автомобiль IIаздоже}Iе другий?

t19. Катруся задумала число. flкщо це число зменш итив б ра-
зiв i вiд результату вiдняти 5, то отримаемо 2б. Яке число
аадумала Катруся?

12О. Вкайдiть аЕачення вираву:

1) 79 348 - 64.84 + 6539: 13 - 11 005;
2) LТбб : (Т24 - 659) + (129 - 43) . 38.
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121. Розв'яжiть рiвняння:
1)7(r-б):63;
2| 24 (r + 1б) : 432;

L22. 3найдiть KopiHb рiвнянfiя :

1),13х * 4х:408;
21 4Тх - L1x:21.44;
3)а*23а:1032;

3) 14 (3х - 15) : 252;
4) 8 (112 - 5r):816.

4) 1 бх -r * L4: 299t;

б) ТЬ + бЬ - 29: 3Т4;
6) 19у - L2y,- 4Т :1388"

123. Бригада робiтникiв аа два тижЕi виготувала 356 деталей,
шричому за другий тиждеЕь було виготувано в 3 рази бiль-
ше детал€й, кiж за перший. Скiльки деталей було виго-
тувано ва IIерший тижлень?

L24. Ва пальто i кашкет заплатили 1190 грн, шричому пальто

в б разiв дорожче за кашкет. Скiльки коштуg пальто?
12б. В автомобi.ль шомiстили в 5 разiв бiльше вантажу, нiж

у причiп. Скiльки кiлограмiв ЕаваЕтажили у причirr,
якщо в ньому було на 148 кг ваIIтажу мешше, нiж в ав-

томобiлi?
126. Син у 4 рави молодший вiд батька- Скiльки poKiB бать-

KoBin fiкщо BiH старший за сиЕа на 2? poкiB?
L27. Магазин продав за три дЕi L776 кг картоплi., причому за

другий деgь продали у 2 рази бiлъше, нiж ва перший, а аа

третiй у 3 рази бiльше, нiж за перший. Скiльки кiло-
грамiв картошлi продавали кожного дня?

128. На теплоходi. було 24О пасажирiв, fiричому чоловiкiв
було в 3 рази менше, нiж жiнок, а дiтей стiльки, скiльки
чоловiкiв i жiнок разом. Скiльки чоловiкiв було fiа те-

пJIоходi?

129. ТIrматок дроту sавдовжки 456 м роарiаали rrа 3 частиЁtи,
причому перша частина в 4 рази доtsша 8а третю, а дру-
га -- на 114 м довша за третю. Внайлiть довжину кожноi
частини дроту.

130. Одка сторона тр}Iкутffика в 3 рази мекша вiд другоi та
хаа 23 дм менша вiд Tpeтboi. Внайдiть стсрOни трикутник&,
якш{о його шериметр дорiвЕIоý 108 дм"
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,Щiлешня в остачею

131, Виконайте дiленIIя з остачею:

t)48:5;
2) 112 : 6;

3) 678 : 24;
4) 976 : 4L;

б) 882 : 40;

6) 1586 : 15.
L32,Внайдiть дiлене, якщо дiльник дорiвнюе L2, ЕеповЕа

частка-6rаостача-8.
13В. Виразiть дiлене черев ЕеповЕу частку, дiльник i остачу

у виглядi piBнocTi а : bq * г, де 4 - дiлеЕе, Ь - дiльник,
q- ЕеповIIачастка, r- остача:

t)84:9; 2) 322 : 18.

136. обчислiть:

1) 42 +Т2 ;

2) 92 -52 ;

137. Внайдiть зЕаченЕя виразу:

1) х2 +3, якщо: а) х - 1; б) х - 10;

2) 2а2 -13, якщо: а) а:6; б) а:100.
138" обчислiть:

1) 3s + 2а ; 3) 8s:162 +43 ;

2) 93 - 92 ; 4) (4з - з03 .103 .

[Iлоща. Площа прямок)rгника

139. Одна стороЕа прямокутника дорiвтrюе 18 см, а сусiдня
сторона Еа 12 см довIIIа за Hei. Обчислiть периметр i пло-

щу прямокутника"
14О. Периметр прямокутника дорiвнюе 1б4 дм, а одна з його

cTopiн 43 дм. Внайдiть сусiдню стороЕу та площу шря-

мокутЕика.

S) 182 :36 -32 ;

4) 182 : (36 - 3') .
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Рис. 17 Рис. 18

141. ГIериметр IIрfiмокутЕика дорiвнюе 5 м б дм, а одЕа з Його

cTopiн у б разiв бiльша за сусiдню стороЕу" 3найдiть
шлощу прямOкутЕика"

L42.3найдi,ть шлощу квадрата, периметр якого дорiвнюе
156 м.

143. Обчислlть fiериметр i площу фiгури, аобраэкеноi Еа рисун-
ку 17 (роамiри дано в саЕтиметрах).

L44. Вирааiть:
1) у квадратних метрах: 7 га; б га 14 а,; 24 а;

2) у гектарах: 340 000 м'; 56 км'; 4**' 17 га;

3) в &рах : 22 га; ? га 14 а; 47 500 м'; 3 км' L2 ta Т а;

а} у гектарах i арах: 640 а; 58 400 *'.
L45. Шоле шрямокутноi форми мае плсщу 32 rа, його довжи-

на - 800 м. Обчислiть периметр поля.

Г{рямокуткшй паралелепiпед. ГIiрамiда

146. На рисунку 18 зображено прямокутний шаралелепiпед

АВСDЕFКР. Укажiть:
1) yci ребра паралелепiпеда_;

2) yci гранi паралелеrriпеда;

3) ребрfl, що дорiвнюють ребру АВ;
4) гракi, яким належить вершина Е;
5) rранiо для як}lх ребро РD е сгriльним;
6) грань, що дорiвкюý гранiАДrВ

L47, Вимi.ри прfiмOкутноrо паралелепir:еда дорiвнюють 15 см,

24 сж i 18 см, Внайдiть: t) супfiу довжиЕ ycix його ребер;
2} гхлощу IIcBepxHi жаралелеrтiпеда.

l
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Рис. 19 Рухе.2о

148. Ребро куба дорiвнюе 12 дм. 3найдiть:
1) суму довжин ycix ребер куба;
2) rrлощу його пoвepxнi.

149. На рис}rЕку 19 вображеЕо пiрапriду MABCDE. Укажiть:
1) осrrову пiрамiди;
2') вершину пiрамiди;
3) бiчкi гранi пiрамiди;
4) бiчнi ребра rriрамiди;,
5) ребра основи пiрамiди;
6) бi.rнi гранi, для яких ребр о МЕ е спiльним.

15О, На рисуЕку 2а зображеЕо пiрамiду SАВСD, бiчнi гранi
якоi - piBнocTopoнHi трЕкутники зi стороною 7 см. Чому

дорiвнюе сума довжин ycix ребер глiрамiди?

Об'ем прямокуткого паралелепiпеда

1б1. Обчислiть об'ем прямокутЕог0 пералелепiп€д&, вимiри

якого дорiвнюють 5 м, 4 м i б м.

152. Ширика прямокутного паралелепirrеда дорiвнюе 8 дм,

довж}Iflа жа 4 дм бiльша аа ширину, а висота у 3 рази
меЕша вiд дов}кини. 8найдiть об'ем паралелепiпеда.

1б3. Користуючись формулою об'ему прямокутfiого паралеле-

гriп*д aV: ý}/, обчислiть:

1) об'ем }', якшцо ý: t4 м2 , Н * 3 м;

2) шлошlу S основи, якшIо V,:LLбсмs; Н :12 см;

S} висот у Н, якщо V - Т2 дуr', ý : 18 д*'.
154. Вжайдiтъ об'ем куба, ребро якого дорiвкюg 4 см.
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1бб. Вирааiть:
1) у кубiчних caHT}_IMeTpax: ? дм3; 4 д*' L26cM3; 3 м3 б д*';
2) у кубiчЕих дециметрах: б м3; 4000 

"*'; 
L'{ *' 2дм3.

Комбiнаторнi задачi

156. Укажiть yci трицифровi числа, для заIIису яких викори-

стано тiльки цифри (щифри Ее можуть повторIоватися):

t)1,2L3; 2)0,1i2.
Lб7. Скi.льки рiзних двоцифрових чисел можЕа скдасти

з цифр 0, 1 i 2 (цифри можуть повторюватися)?

1б8.В MicTaA в MicTo В ведуть три дороги, а змiста В BMi-

сто С - чотири дороги. Скiльки е способiв вибору дороги
з MicTaAB MicTo С череts MieTo В?

1б9. Скiльки icвye рiаних прямокутЕикiв, Елощi яких дорiв.-

нюють L2 см2, а довжиЕи cTopiн виражевi цiлим числом

саЕтиметрiв?
160. Yci трицифровi числа, якi можЕа записати ва допомогаю

цифр 4 i б, розташували в порядку зростаЕЕя. EIa якому
мiсцi в цьому ряду CToiTb число 54б?

fIокяття звичайного дробу

161. Вапишiть у виглядi дробу число:

J,) три п'ятих; 3) двадцять tIотири сiмдесятих;

2} ciM дванадцятих; 4) тридцятъ шiсть сотих.

162. В автоЕарку ý6 автомобiлiв, з них 2б BaHTaжr*i. flКу
частику Bcix автомобiлiв стаЕовлять вантажнi?

163. Виразiть у метрах: 5 cMi 24 см; 7 дм.
164. Виразiть у годиýах: 7 хв; L4 хв; 48 с.

165. Накреслiть кооtr}динатний промiЕь, одиничкттЙ вiдрiзок

якого дорiвнюе 7 см, ГIозначте на Еьому точки, що вiлrrо-

вiдаютьдробам 1 - -ts _ б _ ýто т'7"{"
166" Скiльки градусiв стаЕсвýять: 1) * велич ижи fiрямого

кута; 2} fr" ве.тр{чини розгоркутоrо куте?
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Через скiльки годиЕ rтiсля шочатку рр(у вони
зуетрiЕуться, якщо вiдстань мiж селами дорiвнюе 28 км?

ГIравидьнi i неправильнi дро бlх. ГIорiвняккя дробiв

1?5. Вапитдiть yci правильнi др*би зi знемежникФм $ -

З Tfi..ýапхсшiтъ yc:i He[lF&Bfi;TbHi дробI4. в чIтселънив;Фм 9.
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L77. Шорiвняйте дроби:

t}*iS; ц*ifr; s)*iS; 4)*i*o
178"Розташуйтевпорядкусшаданнядроби *, *, *, *, +*.

179. Внайдiть yci натуральнi значенЕя х) при яких дрiб *
меflЕ[Iкй вiд дробу * .

180. Внайдiтъ yci rrатуральнi зЕаченЕя х, при яких дрiб Т

буде ЕеправильЕим.

181. Внайдiть yci натуральнi знечеЕЕя х, при яких дрiб *
буде правильним.

182. ГIорiвняйте числа:

lrЪi1; s)#i1; б)*iS;
2}1Дil; 4)*i{{; 6)ЁSif ., 11 11 '

183. Внайдiть yci натуральнi зЕаченЕя rfr}, шри'яких дрiб Ч#
буде правильним.

ЛОдаванкя i вiднiмання дрЬбiв з одЕаковими зкамежкика,lчIи

184. Виконайте дii:1)й-$, з)***-rt;
2) *-fr; 4\i+-i+-*?.

185. 8а rrерший де$ь бригада робiтникiв вiдремонтуваJIа

* дороги, а за други ti - * дороги. f{Ky ча"стину дOроги

було вiдремOнтов&но gе} два днi?
186. Ща магаýину завезли яблука i грушi, $pI{aIoMy ябjтук було

}Ъ Т, fl грУш ** ýа * т MeHIýen жiж яб.тrук, Скiльки раsGшI

яб,хуrс i гхtут:.I ýя.ýeiJ,lI}I д,t} мfil"itз*rнi,r?
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1) '*, Ц U?, S) б*; 4У rОf .

194. Виконайте дii:

1) u** s) uЁ* u3, 5) 8*"7*-n**,

Ц *+4; 4) 'r*-3*; 6)'r*-5тЪ+rоfr.
19б. обчислiть:

1) 4#*б*; 3) 1-**; 5) 8+ 4 ;

2) з**2*; а) u-r* 6) ,r#-'61*.

196. Розв'яжiть рiвняння:

t) х+2{6=5* i ц 4*-(,-r*) _2*. 
'

i

l
L,
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Lg7. Михайлик, Сашко i Наталка в'iли KaByIr. Михайлик з'iв

* кавуна, Сашко 
* кавуfiа. ffку частину кавуЕа

з'iла Наталка?
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205. Виразiть у метрах, записавши вiдповiдь у виглядi десят-
кового дробу:
1)6дм; S)7cM; 5)5дмбсм;
2' б3 см; 4) 13 мм; 6) 4 дм В см 3 мм.

2О6. Виразiть у Toкrrflx, записавши вiдповiдь у виглядi десят-
кового дробу:
1) 134 кг; 3) 8 кг; 5} 17 ц;
2) 1248 кг; а) 9 тд; 6) б ц 13 кr"

IIорiвшянЕя десяткових дробiв
?,а7 . Порi"впяйте числа:

1) 6,7 i 6,8; 4) 26,39 i 26,2Т9;
2| 5,4 i 4,9; 5) 0,4 i 0,09;
.З) 12,4 i L2,42; 6} 5,1 i 5,098.

208. Розташуйте в порядку зростаЕЕя числа: 7,41 3,15; 3,6;

5,066i 5,2; Т ,28.
2О9. 3найдiть yci Еатуральнi вначенЕя .r, при яких е правиль-

ною нершЕlсть:

t) 3,б4 1х < 6,001; 2) 8,9 { у <-12.

21О. Якi цифри мсжЕIа поставити замiсть вiрочки, Iцоб утвори-
лася правильЕа HepiBнicTb:

1) 5 ,2В < б ,2*; 3) 9,43 > 9,*6;

2} 6,1 > 6,*Т; 4) 0,063 < 0,0*4 ?

ztL. Напишiть три чиела, кожЕе з яких бiлъше за Т,б i менше

вiд 7,То

Округлекнfi чисел
2L2. Округлiть:

1} до десятих: 8,26.З i L2,4398; 0,55112;
2) до сотих] 3,274; 11,958; 9,097;
3) до одиниць: 35,24; 4\,096; 125,608.

213. Округлiть:
1) до десяткiв: 348 ;423;2743; L7 246i 429 895;

2) до сотеЕь: Т16?; L234;64LT; 1462; 55 555;
S) до тисяч: 6235;231 68t; 386 4;'lб 431 149 ТО2;

4) до мi.льйонiв: 33 569 243; 4 011 997;79 59В Т65,
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2L4.3апишiть у кiлометрах, попередньо округливши до ти-
ёяч:

1) 2712 м; 2) 4534 м; 3) 36 497 м.

Додавакнfi i вiднiмання десяткових дробiв
2Lб. Виконайте додавання :

216. Виконайте вiднiмання:
1) 7,3 - 5,8;
2) L2,4 - 9,36;

1)7,4*6,8;
2) 9,6 * 4,2б;
3)1,2+13,84;

4} 14 + 2,8;
5) 0,382 + 0,6L2;
6) 12,61 + 26,137;

7} 4,5 * L2,319;

В) 0,326 * 0,7;
9) 7,36 + 2,84.

б) 6,2 - 3,б6'l;
6) 2в,05 - 9,4.

3) 14-3,б7;
4) 9 - 0,562;

2L7 . Внайдiть зЕачення виразу:

1)4,5Т + t2,Lб + 3,8; 3) 126,19 - 14,4+ 3,о23;
2) 19,26 + L,7 - 2а,012; 4) 1Т,61В + 28 + 58,98.

218. В одЕого поля аiбрали 28,96 т бурякiв, а другого
на 12,8 т бiльше. Скiльки всього тонн бурякiв зiбрали
з обох полiв?

219. Ва перший тиждень було вiдремонтовано 5,2 км дороги,
ш{о на 1,38 км менше, нiж за друrпй. Пiсля цього 8алиши-
JIось вiдремонтувати ще L7,24 км. Скiльки кiлометрiв
дороги треба було вiдремонтув ати"?

220. Irлоща пертrтоi KiMHaTrT дорiвнюе L4,4 м', що Еа 2,8 м2

бiльше за площу другоi, площа Tpeтboi кiмнати Еа 5,6 м2

менша вiд суми шлощ першоi i другоi KiMHaT" ,fка
загальЕа шлоща трьох KiMHeT?

22L. Власна швидкiсть теп-тtохода дорiвнюе 3216 кмlгод,

теплохода проти течii та його швидкiсть ва течiею.
222. Швидкiсть катера за те.лiею рiчки дорiвкюс 16,3 км/год,

швидкiсть течii - 2,6 км/год. 3найдiть власну швидкiсть
катера та його швидкi.сть проти течiiо

223. Мiж трьома сховищами розполi.lти лтуц 2474,68 ц картопдi.
У перше сховище гrомiстили 738 ,Т 4 х\, у друде
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на 154,26 ц бiльше, нiж у fiерше. Скiльtt.и центнерiв кар-

топлi завезJIи у трете сховище?

224. Ровв'яжiть рiвнfiкня:

1)х+3,Т2:8;
2' L4,8 * х: 5,29В;

3) r - ].2,956: 11,034;

4) (28 - х) + 35,6 : 43,2L4.

22б. Внайдiть значеннfr вираву:

1) 13,01 - 10,29Т + 4,001 ,* 2,4а54;

2) (9,3 * 7,002 + t,064) - (7 ,Т * 6,814 - 0,16);

s) 8s2,8 - {s54,]- * 30,49 + 15,098).

}Iноженнfi десfiткових дробiв

22в. Викокайте мЕоженЕfl ;

1) 2,6 . 3,4; S) 0 ,2Т, 1,8; 5) 3ý ,2б, 8;

2) ?,8 . б ,!2; 4) 32,t5 , 0,6; 6) 0,012 ,0,3б.

227. Обчислiть значення в}Iразу:

1) 14,3, 0,6 * 5,'{ , 1_,4;

2) (54 ,- 23,42} , 0,0В;

S) (4,L25 * 1,6) " (0,12 + 7,3);

4) (8 ,4 ,0,55 + 3,28} , g,2 ; 43,7В;

5} 14,7 * 3 . (0,008 + 0,992) . (б, 0,6 - 1,4)"

228. Чому дорi.внюе добуток:

1} 9 ,64, 10; 3) 9, 54 , 1000; 5) g, б4 " 0,1;

2) 9 ,б4. t00; 4) 9 ,54, 10 000; 6) 9,54,0,000} ?

2g9. Турист шодолав першу частиЕу маршруту пiшки зi швид_

кiетю ZrL км/год за 3,2 год, а другу частиýу велосипе-

дом зi швидкi*тю 10,4 км/год за 4,8 гOд. Il[лях якоi

д ов}к ини пOдолfi.в турист ?

23о. Тетrлохiд pyxaвesl 4,2 год ва течiею рiчки i 2,4 год шроти

течi.i. ,flкий шлs{х rrодолав теплохiд, якп{о його цIi}идкiсть

шрот,и TenriI д*рiнltюе :}?,* км/rод, а швидкiсть течii
,ft,2 км/rtlд?
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231" Обчислiть вЕачення виразу найзручнiшим сЕособом:

1) 0,5-Т4,8. 2; 3) 0,42,б,19 + 5,19.0,58;
2) 0,25,3,67,0,4; 4} 62,9. 1,8 - 62,7, 1,8.

232. CrrpocTiTb вираз i обчислiть його вЕаченнfr:

1) 0,3а. ].,2, якщо а * 0,05;
2) 2r6m. 0,04п, fiкщо m: 3 , fL: 3r2;
3} 7,9х + 2,tx, fiкщо "r: t,65;
4) 1 ,2m+ 3 ,9m* 2,7-m+ 1,3, якщо m: Oо9.

233. & ФдЕого села в IIротилежких ЕаIIрямах однOчасно виру-

шили два пiшоходи. Один iз них iшов ai швидкiстю
2,Y км/год, а другий 1,,8 км,/год. .fiкою буде вiдстань
мiж ЕимI[ чёрез L,2 год rriсля шочатку руху?

234. В одного MicTa в одЕому напрямi одночасЕо виiхали два
мотоциклiсти. Один iз них ixaB зi швидкiстю 7214км/год,
а друrий 63,8 :см/год. ,flкою буде вiдстань мiж Еими
через 2,б год пiсля шФчатку руху?

,Щiлення десяткових дробiв
23б. Виконайте дiлення:

1) 68,4 : 9; 4) 3 ,б5: 5; Т} 0,154Т : LT;
2l L9,68 : 8; 5) 27 : 5; 8) 16,32 : 16.

3) 39,6 : ].5; 6) 3 : 4;

236. Чому дорiвнюе частка:

U 65,78 : 10; 3} 8 : 10; 5) 0,0ýЕ : 100i
2} 8? : 10; 4) 12,43: 100; 6) 54 : 1000 ?

frВ?. Обчислiть зна,ченЕ$I виразу:

1} (139 - 23,48) : 38 + 4,35. 18;

2) 70,ý3б : 1 4 +46,6 : 100 - 0,123.
23В. Розв'яжiть рiвняЕIlя:

L)Tx * 2х:3,528; 3}5у + 10,В :2L,42;
2)|4х-6.r-0,14:5,5; 4}3,17* 11r :2,4.

2S9" Автобус rrроiхав 380,4 км ва б год. flку вiдстань BiH

проrде за 11 год, якIцс рухатlIметьýfi ý тiею самQю
шItsидкj"*т,ю? 

;,_

www.4b
oo

k.o
rg



BapiaHT 1 33

240. Викокайте дiленЕя:
1)53,4:tr,5;
2) 16,94 : 2,8i
3) 75 ] 1,25;

24L Внайдiть частку:
1) 54,3 : 0,1;
21 23,46 : 0,1;

4) 3,6:0,08; 7} 0,L242 ] 0,069;

5) 48,192 : 0 ,L2; 8} 2592 : 0 ,54.
6) 123,L2:30,4;

5} 134,68 : 0,01;

6} 483 : 0,001".

3) 36 ] 0,01;
4} 0,68 : 0,01;

242. Обчисдiть зýачешнfr виразу:

1) 1,24 ] 3,1'+ L2:0,25 - 2:25 + 1В: О,4б;

2) (33 ,ТТ l 1,1 + L,242 ] С,2Т), 1, 4 - 4,1;

S) 19 - (2,0088 : 0,062 - 1" T,82)i

4) (1,8Т + 1,9б5) ] 0,8б - (3 , 1,75 - 2,5)" 1,62.

243.. Вкайдiть Kopiнb рiвняЕIIfr:

1)(L,24*x|,3,6:3,888; 3)2б- х ] 1,5: 4,2i

2)L,1 : (х + 0,14):2,5; 4)L44: х* ?,6 :82,4.

244.Площа Ерямокутника дорiвнrое 5r1 2 *', а одна 3 його

cTopiн - 3 ,2 м. Внайдiть периметр ýряýдокутЕика.

245"Тешлохiд пройтттов Т4,58 км за течiею рi.чки i 131,В5 км
rтроти течii" Скiльки часу теплохiд був у дорозi, якщо Його

власна швидкiсть дорlвнюе 31,6 км/год, а швидкiсть те*

чii - 2,3 кпт/год?

24В. Вiдстань мiж двома мiстами дорiвнюе 260,4 км. ý ци}t

MicT на"зустрiч одиЕ одЕому одночасЕо виiхали два аВто-

мо6lлi, якi вустрiлись черев 2r4год :зi.сля жочатку руху.
Один з автомобiлiв рухався зi швидкiстло 48,3 км/гоД.

3кайдiть швидкiсть лругого автомобiля.

24Т. Вiдетакь пriж двсма шристанями дорiвнюе 9,9 кшr. Вiд цих
пристаней в одЕому напрямi одЕочасЕо вирушили дtsа ка-

тери, 8найдiть швидкiсть ка,тера, який iшов попередУ,

якщо другий катер рухався зi IIIвидкiстю 24,6 км/год

i наздогЕав його через 416 год пiсля початку руху.
248.Один доданок дорiвнюе 3,78, ш{о стажовить 0,45суми.

Внайдiть другий доданок.

www.4b
oo

k.o
rg



34 Вправи

Середне арифметичне. Середнс значенЕя величини

249.3найдiть середне арифметичЕе чисел 23,4; 18,Т; 19,6

i 20,8.

250. Велосипедист ixaB 2 год зi швидкiстю 18 км lrод i 3 год

зi швидкiстю 16 км/rод. lJнайдiть середню швидкiсть
велосипедиста протягом усього шляху.

2бI. Середне арифметичЕе чисел 3,Т i х дорiвнюе 2,Lб.
Внайдiть число r.

2б2.Автомобiль проiхав першу част}Iну шляху за 2,6год
зi швидкiстю 78 км/rод, а другу частину за 3,9 год.
В якою швидкi"стю автомобiль проiхав другу частиfiу
шляху, якщо середЕя швидкiсть протягом усього часу

руху становила 70,2 км/год?

ВiдсоткI[. 3находжеЕIIя вiдсоткiв вiд числа

263. Внайдiть:

1) 8 % вiд числа 400;.

2) 42 % вiд числа 'lб;

3) 9 % вiд числа 24;

4) 14а % вiд числа 60.

254. Площа поля дорiвнюе 250 га. Ва rrерший деЕь зiбрали
врожай з площi, що становить t8 % поля. В якоi площi
(в гектарах) було зiбрано врожай за перший день?

25б. Мiдна руда пtiстить 8 % мiдi. Скiльки TGE{H мiдi мiститься
в 260 т TaKOi руди?

2бВ. На ремонт школи витратили 43 400 грн. В них 3б %
зашлатиJIи за роботу, а решту - за будiвельнi матерiаллr.

Скiльки коштували будiвельнi матерiали?

2б7,У шкiльнifл бiблiотецi 1800 кЕи}кок. В жих 2В % станов-

лять книжки Еауково-популярноi темат ики, 24 О/а

кЕижки з художнiми тtsораNIи зарубiжких письмежникiв,
а решту книжки з художнiмлт творами yKpaiHcbKITx

письмеЕЕикiв. Скiльки в бiблiотецi кЕижок з художнiми
творами украiнських письмекЕикiв ?
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3находжеЕня числа за його вiдсоткамш

258. 3найдiть число, якщо:

1) 16 % цього числа дорiвнюють 80;

2) 36 % цього числа дорiвнюють L62.
259. 3а перший деЕь турист пройшов 26 км, що стаЕовить

бб % намiчеЕого для походу шляху. Скiлъки кiлометрiв
заплаЕував пройти турист?

260. Морська вода мiстить б % солi. Скiльки води треба взяти,

щоб отримати 48 кг солi?
261. У процесi сушiння яблука втрачають 84 % cBoei маси.

Скiльки кiлограмiв свiжих яблук треба взяти, щоб одер-
жати t2 кг сушених?

2В2.3а мiсяць бригада робiтникiв вiдремоЕтувала 88,4 км до-
, роги, що становить 104 % шлану. Скiльки кiлометрiв

дорqги треба було вiдремонтувати за IIланом?

263. Магазин протягом трьох днiв продав завезений цукор.
Першого дЕя продали 32 % усього цукру, другого
4О %, а третього решту 224 кг. Скiльки кiлограмiв
цукру було завезено до магазину?

264.У парку ростуть каштани i клеЕи, причому каштани ста-

Еовлять 38 % ycix дерев. Кленiв на Т2 дерева бiльше, нiж
каштанiв" Скiльки всього дерев росте в парку?

2В6, Автомобiль доiхав з одного MicTa в iнше за 3 год. Ва пер-

шу годиЕу BiH проiхав 30 % усього шляху, за другу -
бб % шляху, що залишився, а sа третiЙ т решту 63 км.
3найдiть вiдстань мiж мiстами.
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L) 52 мiльйоЕи 34б тисяч 43Т;

2) 25 мiльйонiв б49 тисfiч 49;
3) 69 мiльйонiв 8 тисяч 15;

4) Т мiлъйонiв 20 тисяч 81;

5) б мiльяFдiв 102 мiльйоЕи 5 тисяч 8;

6) 29 мiльярдiв 29 rпсяч 1 45;
Т' б4S мiльярдiв L42 мiльйоЕи;
8) 49 мiльярдiв 324;

9| 241 мiдъярд 1 тисяча.
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tsарiант 2

1О. Вапишiть цифрами число:

1) двадцfiть два мiльярди сто тридцять два мiльйоfiи три-
ста сорок п'ять тисяч двiстi сорок три;

2) п'ятсот двадцять три мiльярди двадцять п'ять
мiльйонiв сто двi тисячi п'ятдесят чотири;

3) чотириста дев'ять мiльярдiв триста сiмнадцять
мiльйонiв триста;

4) сорок мiльярдiв сорок тисяч вiсiмдесят;
5) BiciM мiльярдiв триЕадцять мiльйонiв чотири тисячi

тридцять п'ять;
6) два мiльярди Bi,ciM мiльйопiв дев'ять.

11. Вапишiть цифрами число:

1) чотири шriльйоЕи чотириста сорок чотири тисячi
чотириста сорок чотири;

2) чотири мiльйони чотириста тисяч;
3) чотири мiльйони чотири тисячi;
4) чотири мiльйоЕи чотириста;
5) чотири мiльйони сорок тисяч сорок;
6) чотири мiльйони чотири тисячi чотири;
7) чотири мiльйоЕи чотири.

L2. 3апишiть число, яке:

1) на 5 менше вiд найменшого двоцифрового числа;
2) на 8 бiльше за найбiльше трицифрове число;
3) на 2 менше вiд найбiльшого п'ятицифрового числа;
4) на б бiльше за наймеЕше семицифрове число.

, Вiдрiаок. ,Щовжшша вiдрiзка
13. 3апишiть yci вiдрiзки, зображенi на рисуЕку 2L.
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Рпс.22
в

Рис. 23

вл

суЕку 2б.

/м

{/'
ъ/

к
Рухс. 24 Рис. 25

Шкала. Координатний промiкь
21. Внайдiть координати точок А, В, С, D, Е на рисуЕку 26,

в лЕс Dl , .*- ,--

01
Рис. 26
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22. Зшайдiть коордиЕати точок М, N, Р, К, Е ва рисупку 27.

м N рк Е
0 4о 80 Lzo 160

Рпс.2Т
23. Накреслiть координатний промiнь i позпачте Еа IIьому

точки, цо зобрахсають чисда 0, 1, 2, 6, 9.
24. Накреслiть коордиватний промiнь i позначте ва ньому Bci

натуральпi числа, якi бiльшi за 2 i.мепrцi вiд 7.
25. Накреслiть коордипатпий промiвь i позrачте Еа IIьому

тоqки, вiддаленi вiд точки Р (б) на:
1) шiеть одиЕичЕих вiдрiзкiв;
2) три одиЕичЕих вiдрiаки.

26. Еакреслiть вiдрiзок завдов}кки 10 см. Над одЕим кiнцем
вiдрiзка напипtiть число 0, а вад другим - 2О. Подiлiть
вiдрiзок на б рiвних частиа. Вапишiть числа, якi вiдпо-
вiдають кожному штриху подiлки. Позвачте на отриманiй
шкалi числа 3, Т, L2,17, 19.

Порiвняння frатпtальЕпх чЕсел
27. Порiввяйте числа:

1)245 i 2б4; 415426948 i б 427 Оа3;
2) 1998 i 3002; 5) 3 456 327 243 i 3 4бб 326 898;
3) 14 1б9 i 14 161; 6) 81 000 563 008 i 81 000 479 000.

28. Розташуйте в порядку 8ростаIIЕя числа: 243,356,28L,
б06,421.

29. Вашишiть yci натцtальпi числа, якi:
1) бiльшi за 495 i меншi вiд 502;
2) бiльшi заf б23 423 i меншi вiд 7 523 430;
3) бiльшi sа4ба7 i мевшi вiд 4б08.

3О. Вапишiть цифру, яку можЕа поставити эамiсть зiрочки,

щоб утворилася правильна HepiBнicTb (розгляньте Bci
можливi випадки):
]") 4231 > 423*;

2) 769эt 1 7698;
3) 97*8 < 9745;
4)ъg*4>5983.
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8tr. Mi:K якими двома найближчими Еатуральними числами
внаходиться ч}lсло: 1) 18;2) 937? Вiдrrовiдь запишiть у ви-

глядi подвiйноi HepiBнocTi.
32. У записi чисел aaMicTb кiлькох цифр цоставили вiрочки.

Порiвняйте цi числа:
1) 52 ?k?k?t i 56 ff?t*. 2\ ЦТl, i 3**?t; 3) ?t*?tQ i *98.

33. Г{орiвняйте:
1) 4 км i 3986 м; 2) 2435 м i 2 км 98 м; 3) 159 кг i 1 ц б кг.

ДодаванЕя IIатуральншх чисел. Властивостi додаваIIня
34. Внайдiть суму:

1)15472+39628;
2}Тб84+ 31 6ý?;

3) 23L 4Т3 + 137 793;

4) 5 L24 368 + 29 47L;
5) зт 428 52g 36в + 4 931 082 467 "

35. Виконайте додаваЕЕfi, обираючи зрlпrний порядок об-

числень:
1) (486 + 351) J- 514; S) 1 4Т + 2б6+ 353 + 244;
2}2786 + 871 +-129; 4) (3681 + 11 388) + (4319 + 1612).

36. На fiершiй дiлянцi рос.те 52 дерева, ш{о на 12 дерев меЕттте,

r*iж на другiй, а на третiй Еа 19 дерев бiльше, нiж
на fiершiй. Скiльки всього дерев росте на трьох дiлянках?

3?. У Сергiйка 35 листiвок, що Еа L2 лпстiвок меЕше, нiж
у Оленки, & в Михайлика Еа 24 листiвки бiльше, нiж
у Сергiйка та Оленки разом. Скiльки всього листiвок

у трьох дi.тей?
38. CпpocTiTb вираз:

1} (26 + ml + 34;
2) 23б + (565 + п);

39. 3на,йдiть суму:

1)SM36cM* 5м 7см; 3)2т 1ц35кг +2т9ц86кг;
2} 12 км 722м * ? км 539 м; 4) 4год 46 хв + 5 год 32 хв.

d0. BaMicTb зiрочок поставtе TaKi цифри, щоб додаваЕЕя було

виконанс правильно:

3)4L2+h+158;
4) 1353 + 209Т .* р"
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1) *з *48*
в*96

t'( 5 5 * 4

2) 2 4 8 *

37*5
т*24

+
_L,6
*3651

ВiдкiмаЕня натурадьЕшх чиеел

4L. 3найдiть рiзницю:
1) бВ 4бL - 25 508;

2) 24 а84 - 23 852;

3) 56 43L - ТО25;

42,. На скi,льки:

1) число 84 006 бiльше за число 82 943;

2)чпс.по 5206 менше вiд числа 19 089?

43. обчислiть:

1) 35 659 * t2 459 * L7 2В2;

2}468б4+1б446-53248;
S) (4756 + 3859 - 1508) : (29 006 * 28 997) + 3188"

44. За перший деЕь у магазинi прода sтъх 212 кг яблук, а за дру-
гий -: Еа 13 кг менше. Скiльки кiлограмiв яблук шродали

sа два днi?
4б. 3а rrерший деЕь туристи прсlйшли 24 км, з€t другий

на 8 км бiльше, нiж ва IIершrий. Вfi. пеtrэший та друrутft днi
туристи пройшли на 25 км бiльше, нiж за третiй. Скiлькж
кiлометрiв пройшли туристи за три дшi?

46. У трьох цехах ааводу працю€ 425 робiтникiв. У лругому

цеху шрацюе L47 робiтникiв, що на L2 робiтлхикiв меншiе,

нiж у першому. Скiльки робiтникiв fiрацюg в третьоýtу

цеху?
47, На. складi було 34б пальт, курток на 86 бiльше, нiж,

шальт, а кOстюмiв на 102 меЕ{ше, нiж пальт i курток

разом. Скiльки всьоr,о на складi було fiалъто курток
i костюмiв?

48. На трьФх ,IIоfiиIIях gтGять 104 кЕижк}х, ý них S8 кттижок **

T{{r jýругj й i ,Tp*Ti *i fi *ýI,IT;#{x. Еflg тэерtшi"gi ;"эодрrr-цj cToiTb

,1) 80 004 87 4 - 60 340 28б;

5) 4Т 243 068 * 3 84Т 946;

6} 2 000 000 000 - 4тв 24g б4т "

www.4b
oo

k.o
rg



42 Вправи

на 9 кýижок бiльше, нiж Еа третiй. Скiльки кЕижок
cToiTb на другiй полицi?

49. 3найдiть рiзrrицю:
1) 36 тухТ2 см - 15 м 26 см; 3r22 хв 45с* 8 хв24с;
2) 9дм 2 см- 3дм8см; 4)8год 12 хв - 5 год 35 хв.

50. BaMicTb зiрочок шоставте TaKi цифри, щоб вiднiманЕя було
виконаýо шравильЕо:
1) 56*9 ц *т8*9

-.4,f8: - 5*61
*322 4*5вт

51. 3найдiть вЕаченЕя виразу, обираючи зручЕий порядок о6-

числень:
1} (148 + 246) - а5; S) 84S - (154 + 2аЦ;
2) (473 + 1S2) -- 1Т3; 4) 894 - (394 + 148).

Чшсловi i буквешi вшрази. Формули
62. Обчисдiть значенЕя вира8у 436 * &, якщо: 1) а: 647;

2) а * 4Т6+

б3. Чому дорiвнюе значення виразу 918 z а, якщо: 1) у:9;
2' у :18?

64. Обчислiть зЕа.чеЕIIя вираву 16(Ь * S1), якIцо Ь: 4'{.

55. ВнаЙлiть аЕеченЕя tsираi}у (k-4283) : mп JIкщо k:30 ?ý1,
m.,* 52.

56. У п'ятому класзi 29 учкiв, з яких Ь це хлошчики"
Скiльки дiвчаток у класi?

5Т. Автомобiль проlхав 120 км ва t год. В якок} швидкiстю
ixaB автомобiль?

58. Ва змiну майстер виготовив /ru деталей, & учежь ft дета-
fiеЙ. Скiльк}t детадей виготOвили майстер та учень разом?
ВкаЙдiть вIrаченЕя отрима.ного врIрезу шри m: 26, 'k: 

]_5"

59" Андрiйко куIIив 14 KoHBepTiB fiо .r грн та у марок по б грн,
ЕричOму за марки BiH ваплатив бiльше, rтi;*t за кФнверт}1.
На скiльки бiльшIе зftIIлатиts клошtg}lк ffа маркк, HiaK ве
ýоЕIНе}этlт? Влrайдiтъ з}{а чек}:тý стртýt\тilжогý ýираig}r хIr}I{

i, ,.ý: :4 rr *, '7 *
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1)Ь:19;2)Ь:24.
66. Хлопчик купив r олiвцiв по 3 грн i один зошит за б грЕ.

Складiть формулу для обчислення BapтocTi р шокуýки
та обчислiть щю BapTicTb, якIцо: 1) х: 3; 2) х: 5.

Рiвнянкя

В7 . Роав'яжiть рiвнянЕя:
1) 53 * у * 9Ti з) 856 _ с: 4L2;
2)х + 14T:23Li 4')h- 4523:2354.

68. Розв'яжiть рiвняння:
1)(r+38)-59:26i 4)8Tg-(458+r):231 i

2) (х - 35) + 26 = 47; 5) 951 - {х - 354) :882;
3) (r - 96) - 48: 2|i 6) 549 - (425 - х} : 488.

69. Не роsв'язуючи рiвняЕЕя 85 (х + 24): 42, ycтaнoBiTb,

яке з чисе х 27, 31, 19 е його корекем.

п
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Рис. 28 Рис. 29

Влци KyTiB. ВимiрюваItЕя KyTiB

74. Накреслiть:
1) гострий кут АВС;
2) тупий куr М;
3) розгорЕуtпfrкут ЕОF; Рис, 30

4) прямий кут D.
75. Укажiть Еа рисунку 30 гострi, тушi, rrрямi кути.
76. Якi з даних KyTiB гострi, тупiп прямi, ровгOрнутi: Z.A: 53О,

ZB: 98о , /С: 90о , /.I):180o , /.Е :32", lF: 180о,

lH : L4T'?

D о
Рис" 31

^/I

Рис" 32
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4б

HS

" L
Рис. 33

77. На рисуЕку 31 ZAOB:= 117О, а кут BOD рOзгорнутий.
Обчислiть величиЕу кута AaD.

78.Обчислiть величиЕу кута РМЕ, зображеноrо Еа рисуЕ-
ку 32, fiкщ а /.NМК : 42О, а кут РМN - прямий.

79.Користуючись трансшортиром, зкайдiть градуснi мiри ку-
TiB, зображених Еа рисуЕку 33. Вианачте вид кожЕого
кута.

8О. Накреслiть кут, грflдусна Mipa якого дорiвнюе: 1) 47";

2) 98'; 3) 90"; 4) 156". Ви8Еачте вид кожного кута.
8I_. В вершиЕи розгорнутог0 кута АRС (рис" 34) шрсведеЕо два

промеrri BD i ВК так, що ZABK: 128", IC.BI) : 164".

Обчислiть величиЕу кута DВК.
82. ПpoMiнb ОD е бiсектрисою кута АОС, /.ВОD: 168"

(рис. 35). Обчислiть градусýу Mipy кута АОС 
"

МногокутниItи. PiBHi фiгури
83. Обчислiть периметр .шестикутникfl, сторожи яког0 до-

рiвпюють б см, 8 см, 10 см, 5 с:м, 4,см i 14 см.

в

Рис" 34
о

Рис. 35
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/ \
\ l \ /l \

\ -/ ,/
(,

l

l) в

Рис" 36

84. Одна зi сторlн чотирикутника дорiвнюе 12 сu{, лруга сто-

роЕа в 3 рази меЕIша вiд шершоi, а третя -_ ýа 3 см бiльша
за другу i на 15 см менша вiд четвертоi. Обчислiть
периметр чотирикутника.

85. ГIериметр чотирикутника дорiвнюе 38 cмn одна з його сто-
piн дорiвнюе 11 см, друга - 7 см, а решта двi стороЕи
piBHi. 3найдiть невiдомi сrорони чOтирикутника.

86. Нарисуйте фiгуру, що дорiвнюе аображенiй на рисунку 36.

Трикутник i його види

87. Одна стороЕа трикутЕика дорiвнюе 42 см, друга сторона
в 3 рази меЕша вiд першоi, а третя на 32 см бiльша
за другу. Обчислiть fiериметр трикутник8,.

88.Периметр трикутника дорiвнюе g7cM, одЕа його стOро-

Еа - а ам, друга ' Ь см. Складiть вираа для 8IIаходження
TpeTboi стороЕи трикутника. Обчислiть довжину TpeTboi
сторони, якщо а - 32, Ь :2В.

89. Периметр рiвнобедренсго трикутника дорiвнюе 60 см, а йо-
,aа { arго бiчна стOрсна -- 1"8 см. ВнаЙдiть основу трикутfiика.

9О. Ва дошомогою лiнiйки i траЕспортира r:сбудуйtе трикут-
Еик, якщс:

1) двi його сторони дорiвнюють 2 см 5 мм i 4 см, & кут мiж
ними - 60О;

2\одна його сторона лорiвнтое 3 см, а кути, ц{о

прилягають до цiеi сторони, ш0 35О"
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Прямокутник

91. ГIобудуйте ilрямокутник, сусiднi сторOЕи .ftкого дорi.ВКЮ-

ють 5 см i 1 см, обчислiть його шериметр.

92. Побудуйте квадрат зi стороЕою 3 см, обчтаслiть Його IТери-

MeTpi

93. ,.ЩовжиЕа однiеi зi cTopiн Ерямокутника дорiвr*Iое 42 см,

що Еа 14 см бiльrrrе за довжину сусiдньоi стороItи.

3найдiть шериметр прямокутник8-.

множешнsI

94. Виконайте мЕоження:

1) 2]*4 . бт; s) s21? . 51; 5} s Lt}4. 486;

2) 509"83; 4} 5148"670; 6) 204 , 305.

95. обчислiть:

1) 56 7 , 43 + S25?; 2t t64a * 4?9) , 3600.

96. Вrтайдiть вначекжя tsираау 19х -+- 43?, fiкщо х - 57.

97. Виконайте дii:
753 .(165 , 30? * s0 249} + 70в , 63.

98. IIертпого дЕя веu-rосишедист ixaB В год зi швидкiстю

12 км/год, а другOг0 б год в1 швилкiстю 15 км/год.

,fiкого дня велосиЕелист rrроiхав бiльший IIIJIях

i на скiльки?
99. У BiBTopoK мувей вiдвiдали 420 осiб, Що в 3 рази мекше,

Hiэ*l у шожедiлок, i тта 45 осiб бiльшIе, кi"эrс у середу. СКiЛЬКИ

осiб шобувало в музеi rrротяго}t цкх трьох двiв?

100. В одного MicTa в iнrшe одночасЕо вирушилут легковwilт

i ватлтажЕий автомобiлi. Швидкiеть легкового автомобiля

дорiвкюе ?6 км/год, а вантажного 5В км/год. fiкою

буде вiдстань мlж нив,III черев 4 год шiсля шочатКУ РУХУ?

1Ф1. Вiд однiеi шристакi в прOтилежних fiапрямах 0лýочаенс

ýЕрушили два теII;Iоход}т. LLIвилкiсть оджсго тjеЕIлOхода

дrэрiнr*юе *? зкi,я/год, а др}lrог11 36 им/rсд- fiкOкэ б5,де

вiдстань },ý,i}It ;dт,{}tfiи T{*iýi$-_!a ý гс;,,ц rзi*;л$т lt$ч{&тку р_l,кr'Д?
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102. Ia двох MicT одночасно назустрiч одиЕ одному виiхали два

МОТОЦИКлiсТИ, якi зустрiлися через 2 год пiсля початку
РУХУ. ВНаЙдiть вiдстакь мiж мiстами, якщо швидкiсть
одного мотоциклiста дорiвнюе 72 км/год , а другого
67 км /rодо

сполулна i розпOдiльна властивоетi мпоженfiя
103. Обчислiть у зручтапilтспосiб:

1)5.LT.2O; 3)5.27.4i
а} 8 " 37. 125; 41 25 . 45L . 4.

104. Спростiть вирав:

1) 14. 2х; 3') 24. а. 4i б) 23m, 32п;
2l8y,9; 4)Ta,gb; 6)3с,Т-Ь"4.с.

105. СПРОСтiть вираз 25а , 4Ь i зпайдiть його значенIrя, якщо
а-74, Ь:3.

106. Розкрийте дужки:
1) 3 (с + 8); 4) 12 (ба - 6);
2) 8 (6 - у); 5') Т (5х +Ту - 6r);
3) (r - 9) . 11; 6)(2а + 5Ь - 3с) . 14.

107. обчислiть найзручнiшим спосOбом зЕаченЕя виразу:
1) 3Т . 218 + 63 . 218; 3) 41 Т . L}T + 4LT "2L3;
2) 568 .43 - 566 "43; 4)б2. 18? * б2" 43 * б2.44.

t08. обчислiть найзрlr.lнiшим сЕособом значеЕ}Iя виразу.:
1) 359 . а * 641 . LT, якщо а: LTi
2) Тбg. 87 * 8ТЬ, якщо Ь:369"

I"09. Спростiть вира8:

1) 5х "* Тх:
2)17а*9а;
3) 34а * а;

4) с * Т2с;

б)7х*8r+l2х;

6) 53у + 18у - 24у;
7} 14пl + 15m + 16;

8)69п-п-lВ;
9) 25х * 3Тх - 1Тх-- х.

11_0. Сшростiть вираs i обчислiть його значенш.fi:

t) 37а * В3о, fiкщо а : 8;
2} 82Ь * 3ЕЬ, fiкIцо & : Sft;
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3) 33с - бс - Тс, якщо с - б49;
4) 1Тх - 8r * 31r - 18, якщо .r : 3L2.

t

,Щiлеrrня

111. Виконайте дiленЕя:
1) 249]. : 53;

2) 5698 : 14;
3) 9Tg2 z 32;
4' 23 655 : бТ.

LL?. Внайдiть частку:
L) 24 780 : Т; S) 2В 120 : 68; 5} 698 4L2 z L32;
2) 94 423 : 4Т; 4) 1 79 626: 58; 6) 13 300 : 700.

113. Виконайте дii:
1) 635L - 63б1 : (34 + 53); 2) 5986 :73+ 66 LT4:82.

LL4. Внайдiть значення виразу 814 500 000 i х, якщо:
1) х r 100; 2) х: t000; 3) х : 100 000.

1 1б. Роgв'яжiть рiвн,fiнЕя:
1)r:19:26; 4)х:8+Т:9;
2)238 i x:L4; 5)48: (х+3):6;
3)(r+ 7):8:9; 6)4В:. х* 3:6.

116. Ва б год поiзд rтройшов 432 км. Скiльки кiлометрiв
пройде BiH за 9 год, якщ0 рухатиметься з тiею самою
швидкiстю?

117. Iз двох MicT, вiдстань мiж якими дорiвнюе 556 км, оджо-

часко вирушили ,нааустрiч одиff однOму два автомобiлi
й зустрiлися чере8 4 год rriсля початку руху. Ш[видкiсть

одЕого а автоIшобiлiв дорiвжюе 64 км/год. Внайдiть швид-

KicTb другого 8,втомобiля.

118. Вiдстань мiж двома шристанями дорiвнюе 16 км. Вiд цих
пристаней одночасно в одЕому напрямi вIIрушихи два. мо-

торних човни. IIерт:тцli моторний човеII рухався зi швид-

кiстю 14 км frод, а другий човен, який iшов позаду, ру-
хався зi rrтвидкiстю 18 кмlгод. Черев скiльки годин пiсля
початку руху другий човен жаадожеЁе Еершиtr?

I"19" На дошцi записали число, Коли вiд Еього вiдняли 9

i отриманий результат змеЕшипи в 7 разiв, то отримахи
14. .fке число записали на дошцi?
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50 Вправи
12о. В:*ейдiть зЕачення виразу:

1) 82 4б3 + 28.82 - 6919: 1?- 14 009;
2) L955 : (614 - 529) + (4Т + 35) " 42.

12I". Роав'яжiть рiвлтяrrня;
1) 9 (r + 6): 72;
21 23 (r - t 2): 552;

3) 15 (2х + 11) * 285;
4)7{123-4xl:749.

L22. Внайдiть Kopiнb рiянянЕя:
1) 14х + бх: 608; 4l 19r - х- 1 4:. 256;
2) 53r - 26х: 1В63; 5) бу + 11у + 15 : 321;
3\ х + 21х: LL44; б) LTx - 8х - 52:2?11.

\23. Площа двох rrодiв лорiвнюе 441 га, шричому площа ýер-
шIого пOJIя у 2 ра3и бiлъша, нiж площа другого. 8найдiтъ
шлощу другого поля.

L24"Y Сергiйка т& олега разOм 11б ГFН, причому в олега
грошей у 4 равта бiльше, нiж у Сергiйка. Скiльки грошей
у Олеrа?

L25. В автопарку вант&жЕи}< автоýIобiдiв у Т разiв бiльше, нiж
легкових. CKi.rIbKи в а,втошарку легкових автомобiлiв,
якшIо ix на 162 менше, нiж ваIIтажних?

126. У першому peзepByapi в 5 разiв менше води, тлiж у дру-
гоlшу" Скiльки води в другому peaepByaPi, якщо в ньому ii
на 12а п бiльхше, кiж у першому?

L27. Ва трИ дкi зiбрал tT 2464 кг цукрових бурякiв. 8а перший
день аiбрали в 3 рази бiльrrте, жiж sа друrий,'а 8а третiй *
у 4 рави бiльшеп кiж аа другий. Скiльки кiлограмiв буря-
KiB абирали кожного дня?

128. ýо мага8иýу 3аве8ли 540 кг огj,ркiв, помiдорiв i картоплi,
шриt{ому помiдорiв було у 2 рази бiльше, нiж оriркiв,
а картоплi стiльки, скiльки помiдорiв i оriркiв разом.
Скiльки кiлограil{iв огiркiв завеади до магаsжrrу?

129. Три робiтнитlи виtrотовили ра8ом Т62деталi, шричомУ
другий виrотOвив у 3 рави бiльше детал€й, нiж третiй,
а першиЙ ýа LTT деталеЙ бiльше, нiж третiй. Скiльки
деталей виготовив кожний робiтник?
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130. Одна сторона трикутника Еа 1]. см меЕша вiд другоi
1у2ра8и меЕша вiд TpeTboi. Внайдiть стороЕи трикут-
ника, якщо його периметр дорiвнюе 107 см.

,Щiлення з остачею

131. Виконайте дiлення з остачею:

t32.3на,йдiть дiленеп якщо дiльник дорiвнюе L4, Ееповна
частка- бr&остача-Т.

133. Виразiть дlлене через неповну частку, дiльник i остачу

увиглядi piBнocTi а - bq * r, де а - дiлеЕе, Ь - дiльник,
q- неЕовначастка, r- остача:
1)76:8; 2) 436 з 24

L34. Фломастер коштуе 1б грн. fiку найбiльшу кiлькiсть
таких фломастерi.в можна купити, маюч п 250 грн?

135. ýмитрик rлодiлив число 86 Еа деfiке число i отримав
остачу 11. На яке число дiлив ,Щмитрик?

степiжь чиела

1) 5Т :6;
2) 1 24: 8;

136. обчислiть:

1) 32 +б2;

2) 82 *tsz 
;

3) 836 : 36;
4) 789 : 37;

5) 989 : 60;
6) 1439: 18.

L37 " Внайдiть tsначення виразу:

t) х2 +5, якщо : а) х - 1; б) х:10;
2) fuz -11 , якщо : а) Ь:5; б) Ь:100.

138. о#числiть:

t) 23 +43 ;

2) Т3 *Т2;

S) ]"62:8-22;

4) 162:(8-22).

S) 63:32+25;

4) (34 _29)3.103

Площа. rrлоща прямокутншка
139. Одна сторона прямокутника дорiвнюе 12 см, а сусiдня

стороЕа в 3 рази довша за Hei. Обчислiть периметр i площу
шрямокутника.

Пl
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140. Периметр прямокутЕика дорi*нюе 148 дм, а одна З ЙОгО

cTopiн 51 дм. Вшайдiть сусiдню сторону та площу

прямокутника.
141. Периметр прямокутЕика дорiвнюе 2 дм 4 см, а одна з ЙОГО

cTopiн у 5 разiв меЕша вiд сусiдньоi стороIIи. ВнаЙдiть

площу прямокутника.
L42. Внайдiть площу квадрата,

L24 см.
143. Обчислiть периметр i площу

фiгури, зображеноi Еа

рисуЕку 3Т (розмiри дано в

сантиметрах}.
L44. Виравiть:

t) у квадратних метрах: 5 га;

9гаlба;2Lа;
2) у гектарff(: 150 000 м'; 32 км'; В **' 8 га;

3) в арах: 28 га; 8 га 3 а; 14 500 м'; 2 км'9 га 3 а;

а) у гектарах i арах: 250 а;27 500 *'.
L4б" Поле прямокутноi riэорми ма€ площу 48 га, його шири-

на -_ 600 м. Обчислiть периметр поля.

flрямокутнrлй паралелепiпед. Пiрамiда

L4B.Ha рисунку 38 зобран{еЕо прямокутниЙ параJIелепiпед

KPMNADBC. Укажiть:
1) yci ребра паралелепirrеда;

2) yci гранi паралелеrriпеда;

3) ребр&, що дорiвнюють ребру ВС;
4) гранi, яким належить вершина Mi
б) гранi, для яких ребра КР е спiльним;
6) граfiь, що дорiвЕюе гракi KPMN.

L47. Вимiри прямокутного шаралелепiпеда дорiвl*юють 36 см,

25 см i 32 см. Внайдiть: 1) суму довжиIr ycix Його ребер;

2) площу пoвepxнi шар€Lлелепiпеда.

шериметр якого дорlвIIюе

Рис. 37
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148. Ребро куба дорiвнюе 14 см. Внайдiть:
1) суму довжин yci.x ребер куба;
2) шлощу його т:oвepxнi.

149. На рисуЕку 39 аобраfiсеЕо пiрамiду MABCD. Укажiть:
tr ) основу тiрамiди;
2) вершиЕу шiрамiди;

3) бiчнi гранi пiрамiди;
4)бiчнi ребра пiрамiди;
5) ребра основи пiрамiди;
6) бlчнi гранi, для яких ребр о МА е спiльЕим.

150. На рисунку 40 вображено пiрамiду РАВQ бiчпi гранi
якоi - piBнocтopoHнi трикутники ai сторOною 10 см. Чому
дорiвнюе сума довжин ycix ребер пiрамiди?

Об'ем шрямокутного паралелепiпеда

151. Обчислiтъ об'ем шрfiмокутного паралелепiпед&, вимiри
якого дорiвнюють 3 м, 8 м i 2 м.

L52. Висота шрямокутного ýаралелепiпеда дорiвкюе 7 см, цIи-

рина на 1 сп[ меЕша вiд висоти, 8 довжина в 2 разп бiльша
8е ш.ирину- Внайдiть об'ем паралелегriпеда.

1б3. Користуючись формулою об'ему шрямокутного паралеле-

пiпедаY : Sy'{, обчислiть:

1) об'ем У, якщо S : tr 2 сух', Н : 7см;

2) w.лощу S основи, якщо V : 2Та м', Н :1В м;

3} висоту l{, якщо 1r ,: L44дм3, ý : 36 дм2. с

1S4. 8жайдiть об'8м K}rOa, ребро якого дорiвнюе б см"

лr

www.4b
oo

k.o
rg



б4 Вправи

155. Виразiть:
1) у кубiчних мiлiметрах; 5 см3; б см' 23б**'; 8 см3 26 мм3;

2)у кубiчЕих сантиметрах: 4дм3; 6 000 **'; 13 дм3 7 см3.

Комбiнаторнi задачi
156. Укажiть yci трицифровi числа, для вапису яких викори-

стаЕо тiльки цифри (цифри не можуть повторюватися):
L)2,3i4; 2)0,2i3.

Lб7. Скiльки рiзних двоцифрових чисел можна скласти
з цифр 0, 8 i 9 (цифри можуть повторюватися)?

158. 3 MicTa А'в MicTo В ведуть двi дороги, а в MicTa В в Mi-

сто С - п'ять дорiг. Скiдьки е способiв вибору дороги
а MicTaAB MicTo С через MicTo В?

1б9. Скiльки icнye рiзних прямокутникiв, площi яких до-

рiвнюють 16 см2 , а довжини cTopiн вираженi цiлим
числом саЕтиметрiв?

16О. Yci трицифровi числа, якi можка записати за допомогою
цифр 2 i 6, розташували в порядку спадаIrня. На якому
мiсцi в цьому ряду cToiTb число 262?

Пошяття звI,Iчайного дробу

161. 3апишiть у виглядi дробу число:
i) п'ять сьомих; 3) тридцять ciM дев'яностихi

166. Скiльки градусiв стаЕовлять: 1) D

Б величижи прrтмого

кута; 2) 
ъЪ 

величини роагорЕутOго кута?
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167. Тракториет зорав + IIоля, шлоща якого L40 га. fiка

шлоща sораноi дiлянжц?
16В. ,Що магазину завезл *т 420 кг фруктiв, з них g стаЕо виIIи,{

апельсиЕи, а решту -_ бакани. Скiльки кiлограмiв бананiв

завезли до магазину?
I"69" Гаттнусfl, Олеся i Катруся разом зiбрали LzB грибiв. Ган-

нуся зiбрала * ycix грибiв, Олеся -т Ж решти. Скiльки

грибiв зiбрала Катруся?
170. 

'Щовжиýа 
прямокутног0 паралелегдiпеда дорiвнюе 48 см,

ширина становить 8 довжинрI, & висота + ширини.
е1

Обчислiть об'ем fiаI}алелепiпеда.

1?1. Ва день шрод аJI*l бб кг яблук, що становить * h[аси Bcix
13

яблук, завезених до маrавику. Скiльки кiлограмiв яблук
було вавезено?

L72. Ширина прямOкутЕика дорiвнюе 48 см, що стаýоýить
12. u л.F l о

fr його довжижи. Обчислiть периметр i площу шрямо-

кутника.
1?В. Одиж i.a додаккiв лорiвнrое 56, i вirr становить * суми"

3найдiть другжй додаЕOк.
L74.Ia двох MicT оджOчасн0 нааустрiч один 0дному виiхаJIи два

автомобiлi. ТТIвидкiсrь однOго з жих дорiвнюе 60 км/год,

що становить ++ швидкостi другого. Через скiльки годин
1lJ

rriсля початку руху воIIи вустрiнуться, якщо вiдстань мiж
мiстами дорiвЕюе 3Тб км?

Правильнi i неправидьнi дробш. ГIорiвняшнfi дробiв

17б. Вапишiть yci правильнi дроби зi внамеЕником 7,

176. 8апишiть yci неправиJIьнi.дроби 8 чисельfiиком 7.
' 
L77 . Порiвняйте дроби:

1)+1+; 2)*i*; s) Zi 2. ,} -1- i.?9 ^ 1з' д'25 Д з0'

www.4b
oo

k.o
rg



Dt} Вправи
178. Роаташуйте в порядку sростання дроби:

$ 3_ 9_l15
LT' LT' LT' L7' ].7'

179, 3найдiть yci нат}|ральнi значення cl, при яких дрiб g-
L2

менший вiд дробу Ь.
180. Внайдiтъ yci натуральнi значеЕня &, при яких дрiб * буде

кеЕравильним

181..3найдiть yci натуральнi значеЕня а, шри яких дрiб а-
L2

буде правильЕим.
182. Порiвняйте числа:

1)8i1; s}#i1; 5)#i}f;
2)9i1; 4)i3iffi; 6)3*ii.,8

183.Bнайдiтьусiнaтypальнi3нaЧеEI{яln,ýpиякиxдpiбw

буде шравильжим.

лодавашжfi i вiджiмаккя дробiв з однаковими вкаменниками
184. Rиконайте дii:

1} *-*, 3) *-*"fu;
Ф\ 8 2.El) 

17 
*п, 4) #-#+-#"

18ý. Ва перший день Павло прочитаЕ * книжКИ, а gа дру-

rИfТ * + Кни}кки. ffку частиЕу книжки прочитав ГIавлоlb
ва два днi?

].86. ГIершог0 дЕя використали * т палива, а другого

"u * Т бiЛЬШе, нiж тIершого. Скiльки тонн палива

використали за два днi?
187. Ло магазину вавезли 80 кг помiдорiв. Першого дня

продали *ycix помiдорiв, а другого * ycix
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1)8:3; 2) бТ :9; 3) 98 : 15.

193. Вапишiть у виглядi ЕеправильЕого дробу чIдсло:

1) '*, Ц n*, 3) 3*; а} 
'От?,

194. Вкконайте дii:

1) r**; 3) 3iЪ*П* i 5) 'Jf{4*L+l.-ft;

2) *+9; 4) rr*-8*; s) 
'n*n5**6*.

195. обчислiть:

t) 6*n2*; s} 1-+3-; 5} ?€"-rЁ,

2t u**s$ ; а) * - r* ; 6) ln#- 9*g .

196. Роав'яжiть рiвняння:

1} х-?jЪ=r*,

!
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Lg7..Що магавику вавезли фрукт и, з яких * становили яблу- 
l

к&, эЪ грушi, а решту лимоЕи. Яку частиЕу заве-

зеfiих фруктiв становили лимони?

1-98" За перший день робiтr*ик виконав * завдаЕЕя , а за дру-

rпilт:- вIitготовив решт}r 30 деталей. CKiльKII всього
деталей влтготовив робiтник?

199. ГIетро, Павло i ,Щмитро сад}кали кущi троянд. Петро

поса,Див * ycix кущiв, Гrавло g остачi. а .Щмитро8f

решту 15 кущiв. Скiльки всього кущiв троянд воЕи
пOсадихп?

2ОО. .flке найменше натурадьЕе число sадовольняе HepiBкicTb

а >199-z*,' 13' .

2о1. 3rrайдiть yci натуральнi значення х, при яких буде пра-

в}lльною TlelpiBrricTb 
'3 

* Ё. S; .

УявлеЕIIя про десflтковi дроби

202. Запишiть у виглядi десяткового дробу:

1) бfб; б) *Ъ; g} 8Й;
2)6fбЬ; U) ffi; 10) тfu,
3)'*flЪ; Ц 'тЬ; 11) ,f*,
4t fi; 8) "# ; 12) *оЪ*-

203. Видiлiть щiJIу i дробову частини числе та аапишirь даше
ч}Iсло у tsI,IгJIядi десятi{ового дробу:

1) Ж_;2} 
+fr,f;;з} ffi i4"}#f";5i ffl#i;tli 

l_?^g+gý., 10
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2О4, Виразiть у дециметрах, записавши вiдПовiдь у виглядi де-
сяткового дробу

1) 36 см; 2) L2б см; 3) 4 см 9 мм; 4) 42 см 9 мм.
2Об. Виразiть у метрах, записавши вiдrrовiдь у виглядi десят-

кового дробу:
1) 5 дм;
2) 5 см;

2О6. Виразiть у Toтrнflx, ваписавши вiдповiдь у виглядi дес,fiт-

кового дробу:
1) 54 кг; 3) б кг;
2) 1561 кг; 4) 4 ц;

ПорiвняЕня десяткових дробiв

2О7 . Порiвняйте числа:

3) 59 см; б) 9 дм 7 см;

4)21 мм; 6)3дм5см1мм.

б) 21 ц;
6)9ц28кг.,

4) 56,4б i 56,903;

5) 0,1 i 0,08 i
6) 22,62 i 22,62L.

1) 2,9 i 2,8i
2) 6,Т i 4,9;

3) 15,3 i 15,26;
2О8. Розташуйте в порядку зростанЕя числа: 8,3; 9,25; 4,L2L;

9,39; 8;301; 4,L22.
209. Внайдiть yci натуральнi зIIаченЕя а, при яких е Ера-

вильЕою HepiBнicтb:

1)4,2б<а<Т,01 ; 2)3< а<8,4.
210. ЯKi цифри можЕа поставити замiсть зiрочки, щоб утвори- |

лася правильна HepiBнicTb:

1) 5,2L> 5,2*i 3)8,65>8,*Ti
2) 4,88 <, 4,*Т; 4) 1,055 < 1,0*6 ?

211. Напишiть три числа, кожЕе з яких бiльше за 4,2 i менше

Bi д 4,4.

Округленнff чисел

2L2.Округлiть:
1) до сотих i 5,L24; 6 ,288i 0,063;

2) до десятих: 5,1 25; 1,3 7L; О,4б;

3) до одиЕиць: 45,81; 29,36; 52,099.
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213. Округлiть:
1) до десяткiв: 243;45Т;3256; 25 322;289 897;
2) до сотеЕ ь: 2486; 5 б42; 386 L; 7б49; Т7 ТТ7;

3) до тисяч:6428i 32 бб4;2834; 53 224;32 501;
4) до мiльйонiв: 2 б23 438; 3 1 24 539; 51 829 190.

2L4.Вапишiть у кiлограмах, попередньо округливши до ти-
сяч:
t) 3805 г; 21 6бL2 r; 3) 42 389 г.

Щодавання i вiднiмання десяткових дробiв
27,б. Виконайте додавання :

zLB. Виконайте вiднiмаЕня:

1)б,Т*6,6;
2' Т,В * 8,34;
3) 3,5 * L2,8T"

1) 8,5 - 6,Т;
2)14,Т-Т,4Т;

4) 27 + 3,4i
б)2,2бi6+0,т42;
6) 1а,Тб + 28,2L5;

3) 28 - 16,92;
4) 11 - 0,459;

Т) б,6 * L4,158;
8) 0,6 * а,451;
9)6,53+1,4,{.

5) Т,2 - 4,Т83з
6) 32,07 - 8,6.

3) 145,27 - 1б,8 + 6,024;
4) 14,721 + 65,95 + 18.

87,5 кг цукру, е другого -
кiлоr,рамiв цукру шродав

2L7. Внайдiть аЕачеЕflfi виразу:
1)5,32+6,27+1L,T;
2123,22+14,т1 *9,028;

218. Першого дЕя магазин продав
Еа 9,85 кг бiльше. Скiльки
магазин за два днi?

zLg.Itrершого дня продали 6,2 м ткаЕиIIи, що Еа Lr25 м
меЕше, нiж було продано другого дЕя, Пiсля цього зали-
шилось ще 18,7 м тканини. Скiльки MeTpiB ткаЕини було
спочатку?

22О"Перттrа бригада заасфальтувала 4,7 км тrтляху, що Еа
L.4KM меЕше, нiж друга" Третя бригада заасфальтувала
уаа 2r4 км шляху менше, вiж перша i друга бригади разом.
СКiльки кiдометрlg тттляху заасфальтували три брига ди?

22L ВласЕа швидкiсть човна дорiвнюе L2,3 км/год, швидкiсть
течii рiчки 1,6 км/год. 3найдiть шRидкiсть човна
за течiею рiчки та його IIIвилкiсть проти течii.
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222. Швидкiсть теплохода проти течii рiчки дорiвнюе

22,7 км/год, а швидкiсть течii 2,\ км/год. 3найдiтЬ

власну швидкiсть тешлохода та його швидкiсть 3а течiею.

223.Ва три дЕi ка завод привезли 56,53 т металобрухтУ. ГIеР-

шого дня приве8ли 13,82 т металобрухТУ, а третього

на 4rТб т меЕше, нiж першого. Скiльки тоЕЕ

металобрухту ýривезли на завод другого дня?
22.4. Розв n яжiть рiвняння:

1}х +2,56:4,n
2) 1g,'{ - х: 6 ,232;

225. Внайдiть зIIачення виразу:

1) 12,О'{ - 5,4б3 + 4,00Т - б,64а2;

2) (10,2 - 6,001 + 5,028) - (9 ,5 - 8,632 - 0 ,T2l;
3) 537,6 - (s49 ,2 * 14,0тб - 23,56).

Множення десятковш}( дробiв

22'6. Виконайте множенЕя :

3) 0,38 , 4,'| i

4) 25,45, 0n8;

3) зr * 14,t58 : 9,842:

4) (б8 * r) * 4L,3: 6,28Т.

б} 27 ,25 , 4i

6) 0,035 . 0,24,
1) 5,Т , 4,2;

2) g,T , 8,2Т;

22Т . Обчислiть значеЕЕя виразу:

1) 12,7, 0,5 - g,4, 0,8;

2) (42 - 17,36) " 0,06;

3) (0 ,22 + 4,3) , (Т,22б - 3,6)i

4) (10, 84 * 9,6 , 0,65) " Т ,2 + 25,58;

5) 16,Т - 4.(0,006 + 0,994) ,{4 "0,8 * 2).

2?.8" Чому дорiвнюе добуток:

1) В,27, 10; 3) 8,2Т ,1000; 5) В,2Т ,0,1;

2) 8 ,2Т . 100 ; 4) 8,2Т , t0 000; 6) 8,2Т "0,001?

g12g.Човен плив 3,6 год 8а течiею рiчки зi шtsидкiстю

10,8 км/гсд i 2,5 год проти течii. зi швидtсiстю 7,8 км/год.

flку вiдстань ЕOдолав човеш?

230. Itатер рухався 3,2rод за течiею рiчки i 2,7 год протИ

течii. ,fiкий шлях шодо.пав катер, fiкIцо його швидкiсть
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232. Спростiть вираз i обчислiть його зЕачеЕня:
1) 0 ,4 " 1,6Ь, якщо Ь :0,5;
2) 0,Обр. 0,2q, якщо р: 6, q: 1,5i

3) 13,4х + 6,6х, якщо ff:0,48;
4) 2,6п- 1',,3п+ 5 ,Тп - 2,9, якщо п - 0,8.

233. В Одного порту в протилежЕих напрямах одночасно

. вийшли теплохiд зi швидкiстю 24,9 км/год i катер
зi 'ттвидкiстю 

g216 км/год. ,flкою буде вiдетань мiж Еими
через 1,8 год пiсля початку руху?

234.3 одного селища в одному жапрямi одночасЕо вируш или
ВеЛОСИПедист зi швидкiстю L2,8 км/год i пiшохiд зi швид-
КiСТЮ 3,6 км/год. Якою буде вiдстань мiж ними через
1,5 год пiсля початку pyx}r?

.Щiлення десяткових дробiв
235. Виковайте дiленЕя:

1) 0,2 - 69,4. 5;

2) 4. 2,б . 2,26;

1)6Т,2:8;
2) 22,23: 9;

3) 86,5 : 25;

1) 28,43 :10;
2) 36 : 10;

3) 3 ,L4. 0,24 + 3,L4. 0, т6;

4)43,8.L,4-1,4"43,б.

7) 0,L216 : 19;

8) 28,98 : 14.

4) 4,34 : Т;

5)1Т:4;
6) 2: 5;

3) 7 : ].0;

4' 45,69 : 100;

5) 0,0248 : 1000;

6)1T:L0000?
237. Обчислiть аначеЕЕя виразу:

1) (L44 - б4,13) : 43 + 2,65 - L4i
2) Т2,Тб6: 18 + 238 : 1000 - 0,316.

238. Розв'яжiть рiвняЕЕя:
1) 19х - L2x: 3 ,L92;
2|3х*бх+0,26:6,Тi

3) бr - 1L,4: 3,48;
4) 4,18 - 12х : 3,22.
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239. Комбайнери за 8 дкiв зiбрали врожай iз площi 259,2 Та.

3 якоi гrлоrцi вони аберуть урожаfт за 12 днiв, fiкщо ЕРаItrЮ-

ватимуть з такою самою Еродуктивнiстю працi?

240. Викоrтайте дiлення:

1) 34,3 : L,4;

2) 14,58 : 3,6;

3' Т2 i 2,2{>;

24L" 3найдiть частку:

41 2,Т :0,06;

5) 48,76В ] 0,].6;

6) 124,63 : 2О,6;

В) 48 : 0,01;

4} 0,g5: 0,01;

7) 0,t3B7 : 0,073;

В} 219ý ] 0,61"

5) 268,39 : 0,001;

6) 3 2б :0,001"

1) 26 nT :0,1;

2) 32,48 : 0,1;

24?.. Обчислiть значення BI,Ipa.зy:

Х) 1,29 i 4,3 + 18:0,1б + 9:45 - 1,4:0,35;

2) (4S ,Т2] 1,2 + 1,696 ] 0,82) , J.,2 - 3,4i

S' 24 * (1,0098 ] 0,054 + 2,4Т);

4) ( 7,,43 1- 2,L45) : 0,65 -- {2 ,1,45 * 2,Tl, В,68.

243. Вкайлiть Kopiнb рiвняннfi:

1) (r + 7 ,2), 4,2* ý0,996; 3) 18 _ х i 1,5: 3,4;
.;

2}L,98:(0,T *х)* 4,5; 4}2L6:r_9n3*50,7.

fu44.Iтлошца шрямокутника дорiвкюе Т,82"*', а одва 3 його

сторiж - 4,6 см. Внайдiть периметр прямокутника.

2;4ý,Моторний човен проплив 46,6В км ва течiею рiчки
та 4g,7 км проти течii. Скiльки чs,су витратив чOвен

fiа. весь цIлях, якщо хtого власна шIЁидкiсть дорiвнюе

3Т,2 км/год, а швидкiсть течii - 1,7 км/год?

2,4в.Вiдстань мiж двOма ста,нцiями дорiвнюе ,198,9 км. 3 rцих

станцiй назустрiч один одкOму одЕочасно вийшли два

rrоiади, якi 8устрiлись череs tr,$ год пiсля шочs,тку руху.
Оллтrх i;з rтоitgдiв рухавс$I .зi, I]rвиj{лtiстrо ýТ ,ý КМiГsД.

ýжайдi.ть штts}:хfi}ti*т,ь дl}угё:}д:о TTqJi_ýдa- ;,
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247. Вiдстань мiж двома мiстами дорiвнюе Т3,8 км. З цих MicT

В ОДНОМУ Напрямi одночасЕо вирушили велосипедист i мо-
ТОЦИКЛiСт. Велосипедист ixaB Еопереду зi швидкiстю
11,2 КМ/гоД. Через L,2 год пiсдя початку руху його Ilаздо-
ГЕаВ МОТОЦиклiст. ВЕаЙдiть швидкiсть мотоциклiста.

248.ОдиН доданок дорiвнюе 0,105, що становить о,42 суми.
3найдiть друrий додаЕок.

СеРедЕе арифметичIIе. Середн€ зýаченнfi вgдичшнш

249" 3найдiть середЕе арифметичfiе чисел 2б,6; 28,Т; L4,4
i 12,8.

2ба, Турист iшов пiшки 3 год зi швидкiстю 5 км/год i 5 год
ixaB на автобусi зi IIIвидкiстю 49 км/год. 3найдi.ть се-

редню швидкiсть туриста протягом усього шляху.
25L. СередЕе арифметичЕе чисел 4,3 i у дорiвнюе 3,35.

Знайдiть число у.
2б2"Автомобiль проiхав першУ частинУ шляху ва L,2год

зi швидкiстю 74 км/год ) а другу частиЕу за 4,8 год.
в якою швидкiстю автомобiль проiхав другу частину
ШЛЯХУ, якщо середня швидкiсть протягом усього часу
руху стаЕовила Т2,4 км/год?

Вiдсотки. Зкаходження вiдсоткiв вiд чисда
2б3. Знайдiть:

1) 9 % вiд числа 600; 3) 8 % вiд числа 36;
2) 38 % вiд числа 45; 4) LzO % вiд числа 80.

2б4.У магазин завезли 350 кг цукру. 3а першrтй день було
продана 24 a/n ЦУкру. Скiльки кiлоrрамiв цукру було про-
дано sа перший день?

25б. Морська вода мiстить 4 % солi. Скiльки кiлограмiв солi
мiститься в 170 кг MopcbKoi води?

256. Ва два днi зiбрали 5600 кг картоплi, причому шершого
дня аiбрали 45 % картогgлi, Скiльки кiлограмiв картоплi
frу"то зiбранс ва другий день?
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257. Учнi п'ятих класiв зiбрали 400кг макулатури. 3 них
32 % зiбрали учЕi 5-А класу, 28 О/о учнi 5-Б класу,
а решту учнi б-В. Скiльки кiлограмiв макулатури

al-зiбрали учЕi 5-В класу?

ВнаходжеЕrнff числа ва його вiдсотками

258. 3найдiть число, якщо:
1) 1 8 % цього числа дорiвнюють 54;

2) 24 % цього числа дорiвнюють 60.

259. Ва першу годиЕу велосишедист проiхав ].8 км, що ста-

новить 30 % вiдстанi, яку йому треба подолати. Внайдiть

дов}Iсину шляху, який мае проiхати велосипедист.

26О. Руда мiстить 70 % аалiза. Скiльки треба взяти руди, щоб
отриматт 42 r залiза?

zBL. Пiд час сушiнЕя 
, 
гриби втрачають 92 % cBoei маси.

Скiльки кiлограмiв свiжих грибiв треба ввяти, щоб
отримати б кг сушеЕпх?

262.3а робочий деЕь моЕтажЕики прокл али бТ ,2 м кабелю,

що станOвить \аб % плану. Скiльки MeTpiB кабелю треба

було прокласти за планом?

263.3ливок сплаву на 28 % складаеться з мiдi, II& бб %

iз залiза, а решту L44 r становить ,нiкель. Яка п[аса

зливку?
2В4. В автопарку е легковi iT ваЕтажнi автомобiлi, причому

вантажнi стаЕовлять 3Т % ycix автомобiлiв. Вiдомо, що
легкових автомобiлiв на б2 бiльше, нiж вантажних.
Скiльки всього автомобiлiв в автопарку?

265. Ва перший деЕь туристи пройшли 4О % заIIлаЕованого

шляхуl з& другий - 2б % шляху, що 8алишився, а за тре-

тiй - решту 18 км. flку вiдстань пройшли туристи за три

днi?
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Вправи длfi повтореЕня матерiалу 1 - 4 класiв
1. Виконайте дii;

1) 6]. + б2 . (54 - 2Tl; 3) (509 - 458) . 6;

2) 63 ; 3 + 19-5; 4) (513 + 351): 16.
2. В Оленки було 37 грн, а в Оксанки - на 18 грк бiлъше.

Скiльки грошей у двох дiвчат равом?
3. Майстер за зпriну виготовив 85 дет алеilт, а учеЕь - у 5 ра-

зiв меЕше. На скiльки деталей менше виготовив за змi.ну

учень, нiж майстер?
4. Сашковi 14 poKiB, а його батьковi у 3 рази бiльше.

На скiльки poKiB батько старший за сина?
5" обчислiть: 8568 : LT - 29. 16.

Ряд жатуральншх чшсел. ,ЩесятItовий запис катурадьншх чиеел

6. 3а,плтшiть число, яке в натуральЕому ряду cToiTb зs, чи-
слом: 1) 94 i 2) 628.

7. Вапишiть число, яке в натуральЕому ряду передуе числу:
1) 5Т;2) 4g3б.

8. Скiльки чисел cToiTb у Еатуральному ряду мiж чисJIами
12 i 56?

9. Заrrишiть цифрами число:
1) 92 мiльйони 286 тисяч 499i
2) 56 мiльйонiв 65 тисяч 567;

S) 47 мiльйонiв 2Т тчтсяч 5;

4} 9 мiльйонiв б тисяч 28i
5) 11 мiльярдiв 20Т мiльйонiв 9 тисяч 1;

, 6) 47 мiльярдiв 32 мiльйони 236;
7) 251 мiльярд 531 мiльйон;
81 21 мiльярд 139;

9) 538 мiльярдiв 1 мiльйоЕ.
10. 3апишiть цифрами число:

1)п'ятлесят шiсть мiльярдiв двiстi тридцять дев'ять Mi-
льйонiв чотириста дев'яносто одна тисяча сто сорок два;
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2) шiстсот дев'яносто одиЕ мiльярд сто ciM мiльйонiв
сорок п'ять тисяч п'ятдесят дев'ять;

3) ciMcoт десять мiльярдiв триста сорок чотири мiлъйоЕи
ciMcoT дваЕадцять1,

4) дваЕадцять мiльярдiв дев'яЕосто мiльйонiв дев'явосто
один;

б) шiсть мiльярдiв дев'ять мiльйонiв чотири тисячi ciM-
надцять;

6) BiciM мiльярдiв дев'ять тисяч ciM.
11. 3апишiть цифрами число:

1) шiсть мiльйонiв шiстсот шiстдесят шiсть тисяч шiстсот

,шiстдесят шiсть;
2) шiсть мiльйонiв шiстсот тисяч i

3) шiсть мiльйонiв шiсть тисяч;
4) шiсть мiльйонiв шiстсот;
5) шiсть мiльйонiв шiсть тисяч шiсть;
6) шiсть мiльйонiв шiстдесят тисяч шiстсот;
7) шiсть мiльйонiв шiсть.

L2. 3апишiть число, яке:

1) на 8 шrенше вiд наймеЕшого двоцифрового числа;
2) на 3 бiльше за найбiльше чотирицифрове число;
3) на 9 менше вiд найбiльшого п'ятицифрового числаl
4) на 2 бiлъше за наймеЕше шестицифрове число.

Вiдрiзок. rЩовжиша вiдрiзка
13. 3апишiть yci вiдрiзки, зображенi на рисуЕку 4L.

L4. Накреслiть вiдрiзки AIUI i DK так, щоб АЛ,I ,:2смбмм,
DK:6 см 4 мм.

Рис. 41
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Екр
Рртс. 42

А вс D
Рис. 43

15. Накреслiть вiдрiзок ОА вавдOв}Iски 4 см 9 мм. ПозIIачте
Е{аЕьому точку В так, щоб ОВ:3 см 2 мм. ,flка довжиЕа
вiдрiзкаЮ?

16. Вiдомо, що КР:28 см, вiдрiзок ЕК у 4рави бiльший
за вiдрiзок КР (рис. 42r. 3найдiть довжину вiдрiзка ЕР 

"

L7, Побудуйте ламану EFKT так, щоб ЕF: 16 мм,
FК : 24 мм, КТ: 31 мм. обчиелiть довжину ламаноi.

18. Вiдомо, що АС:28 мм, ВС: 12 мм, СD:32 мм (рис. 43)"

8найдiть довживи вiдрiзкiв АВ i, A_D.

Irряма. frромiкь
19. Чи ЕеретиЕаються зображенi Еа рисунку 44:

1) rrряма FВ i вiдрiзок ЕТ;
2) пряма FВ i промiкь ОА,;

3) промiнь OAi вiдрiвок ЕТ ?

Е
|л
l ъ--.о

a ъ-
TLB

Рис. 44
20"

2L.

Рис. 45

22.

Рис " 41
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23. Накреслiтъ координатний промiнь i позначте Еа Еьому
точки, що аображають числа 0, 1, 4, 8, 10.

24. Накреслiть коордиЕатЕий шромiнь i позначте Еа Еьому Bci.

Еатуральнi числа, якi бiльшi за 4 i меншi вiд 9.
2б. Накреслiть координатпий промiнь i IIозначте Еа ньому

точки, вiддаленi вiд точки D t4) Еа:
1) ciM одиничних вiдрiзкiв; 2) два одиЕичЕих вiдрiзки.

2Е. Накреслiть вiдрiзок завдовжки 9 см. Над одЕим кiнцем
вiдрi.ака Еапишiть число 0, а Еад другим 18. ГIодiлiть
вiдрiзок на б рi.вних частиЕ. 3апишiть числа, якi вiдпо-
вiдають кожному штриху подiлки. ГIозначте Еа отриманiй
шкадi числ fu 4,8, 11, 15, 17.

ПорiвнянЕя IIатуральних чисел
27 " Порiвняйте числа:

1) 148 i 2б9;
2) 5003 i 3498;
3) 25 168 i 2б LTO; 6) 12 000 032 009 i 12 000 041 000.

28. Розташуйте в порядку аростаЕня числа: 128, 28L, 342,
173,211.

29. 3апишiть yci натуралькi числа, якi:
1) бiльшi за 59Т i меншi вiд 602;
2) бiльшi за 428 29g i меншi вiд 428 307;

3) бiльшi за 23 809 i меншi вiд 23 810.
30" Вапишiть цифру, яку можЕа поставити замiсть зiрочки,

щоб утворилася правилька BepiBшicTb (розгляЕьте Bci
можливi випадки):
1) Ь0*9 < 5618;
2) 7*32 > 7843;

31. Мiж якими двома найближчими натуральfiими числами
зIIаходиться чксло: 1) 29i 2) 653? Вiдповiдь запишiть у ви-
глядi подвiйrтоi HepiBнocTi.

32. У записi чисел замiсть кiлькох цифр поставили зiрочки.
ГIорiвняйте rцi числа:
i} 4В r+** i 46 ***; 2} 2*6 i l?k**; 3) **1* i *99.

4) 3 456 789 i 3 456 791;

5) 4 28Т б46 325 i 4 28? 54'l ZLL;

3r 2*63 < 24б2;
4) 6*68 > 6859.
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33. Порiвняйте:
1) 2879 Mi 3 км; 2)4008 Mi4 км4 м; 3) 9 ц 12 кгi 908 кг.

Додавання нацryальних чисел. Властивостi дOдаванЕя
34. Знайдiть суму:

1) 25 356 + 14244;
2)L678 + 4б 567;

3)r+349+251;
4)498б+у+1715"

2)r-r
+

3*693
натуральнI[х чисел

4) 68 000 349 - б2 060 Тб3;
5) 26 593 095 - 1 438 бТ9;
6) 5 000 00* 000 * 62 532 58т "

3) 1 23 489 + 345 789;

4) 6 2б9 34Т + 32 б46;
5) 13 286 359 4бб + 2 159 384 262.

3б. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок об-

числень:
1) 3TL + (246 + 229); 3) 32Т + 228 + 173 + 2Т2;

2) 634 + 258 + 166; 4) (б423 + 1о 268) + (45т7 + зт32).
36. Оксанка зIIайшла 18 грибiв, що Еа LT грибiв менше, кiж

Оленка. Iринка знайшла Еа 15 грибiв бiльше, нiж Оксан-
ка. Скiльки всього грибiв знайшли дiвчата?

37. На першiй стоянцi було 29 автомобiлiв, Irfl другiй на
14 автомобiлiв бiльше', нiж на першiй, а Еа третiй на
21 автомобiль бiльше, нiж на першiй i другiй стоянках

разом. Скiльки автомобiлiв було Еа трьох стоянках?
38. Спростiть вираз:

1) (13 +р) + 87;
2) 214 + (186 + hh

39. 3найдiть суму:

1)6 м42 см*8мбсм; 3)4т5ц49кг+3т8ц67кг;
2)9 км564м* бкм864 м; 4) 1год 5]" хв+ 3год28хв.

40. 3aMicTb зiрочок поставте TaKi ци{эри, щоб додавання було
виконаЕо правильЕо:

1) + *56*
564*8
?t,0 * 9 5

''.

Вiднiманнff
4|. Внайдiть рiзницю:

1) 47 309 - 29 423;
2) 37 095 - 36 936;
3) 28 65 2 - 4036;

3*56
4 5 * 3*781*
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4?.. На скiльки:

1) числ0 56 789

2) число 13 4б2

4а. обчислiтъ:

меншtе вiд чис.ша ý7 2б1;

бi.rяьше 8а числ0 3б82?

1) 2В .З68 + t 4 281 * 21 632;

2) 39 478 * 22 861 - 13 256;

s) (s689 - 24бб + 143l.} * (35 0с1 - 34 884) + 169T.

44. Ва першиli тиждень Катруся шрочитал&. 184 сторiнки,

а за другий на 35 cTopiнoK менше" Скiльки cTopiнoK

прочитала Катрусfl за два тижнi?

4б- Кусок дроту роврiзали на три частини" ýовжит;;а перт::оi

частиýrII дорiвнюе 35 см, дсвжиtха другоi - tтa 7 см менше,

нiж rrершоi, а дOвжина TpeTboi на 14 см межше, нiж
довжина ýершоi та другоi частин разом. ,Еку дов}кижу мав

кусок дроту?

4В" Школа отримаfiа 376 ýiдручникiв для yT KiB трьох fi'ятих
класiв. Учнi" 5-А класу отримали L24 fliдр}rчЕ{ика, щс
на 17 пiдручникiв менше, нiж учнi 5-Б K.lT&c}. Скiяьки
шlдручтллtкiв отрим аJIиучнi 5-В класу?

47. ГIершого дкя на вртставцi побувалФ 4Т5 вiдвiдувачiв, дру-
гOго * на 1Т нiдвiдувачiв бiльше, нiж першого, а третьо-

rо - на 326 вiдвiдувачiв мекше, нiж першсго та -другого

днrт разом. Скiльки вiдвiдува*riв rrобува*тФ на Еиставцi
ва три днi?

48. У трьох цехil( завOду працюе 246робiтникiв. 3 них LT4

робiткика шрацюють у першому та Е другому цехах,
а решта у третьому, шричому в IIершому цеху Ерацюý

на 12 робiтникiв бiльше, нiж у третьому. Скiлькtа

робiтникiв працюе в другOму цеху?

49. l'*найдiть рiанltцю;'

L}TzM43cM--29M2Tcм;
2) б дм 4 см - 2 дм 9 см;

3}36хв52с-6хв 44,с:

4) 9 год 25 хв - 3 год 52 хп.
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50. BaMicTb вiрочок постаЕте TaKi цифри, щOб вiднiiчrаннfi було

виконажо правильно:
1} 4?k8?k 2)

2 4 * 5
2 * 827*192

51. Sнайдiть ýЕачення вираву, обираючи зручýий шорядок об-

числежь:

t) (256 + 343} - t56; 3) 49б - (151 + 295h
2) (3S 4 + 23Т) - 13Т; 4) 929 - (129 + 498).

Чксловi i буквенi вирази. Формули

52. Обчислiть значення вираву 642 - с, fiкщо: 1) с

2) с * 459.

б3" Чому дорiвнюе зЕачення вираз у у: ].6, якщо: 1) U
2) у: 16].6?

64. Обчислiть зЕаченЕя вираЕу 21 (45 - с), якщо с - 31.

б5. 8найдiть вначеЕfiя виразу (tr - 2381) : у, якщо х: 16 8б7,

а:4Т-
56. На дiлянцi росте 27 дерев, з них m - яблунi, & решта --

грушi. Скiльки груш росте на дiлянцi?
67. Автомобj.ль проiхав s км зi швидкiстю В2 км/год. Скiльки

годиж автомобiль був у дорозi?
58. Ва першу половиЕу дfirI магазин прсдав сl м тканиЕи,

а за другу -_ Ь м. Скiльки MeTpiB тканиIlи ýродав магазин
за весь деrть? Внайдiть значенfi.fi отримаýого виразу при
а",* 36, Ь*Т8.

59" Мати купила б тiстечок по х грн i у шоколадок по 8 грн,

приt{ому за шоколадки вона ?апJIатила бiльше, кiж за Ti-

стечка. На скiльки бiльше заплатила мати ва шоколадки,
нiж за тiстечка? Внайдiть значеЕЕя отримаЕого виразу
при х*6rу:4.

60. Складiтъ а{исловиlt tsираз i знайдiть його зжачежня:

1) добуток числа 17 та суми чисел 14 i 26;

2} частка рiаницi чис ел 24б i 80 та числа ]" 1;

3) частка числа 150 та добутку чисел 5 i б ,, ,

'f5*64- -?4:j

* 32'(;

:448;
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4) добуток суми та рiзницi чисел 16 i 14;

5) рiэниця добутк1, чисел 15 i 12 та частки ч}Iсел 84 i 6;

6) сума частки чисел 343 i 7 та добутку чисел 15 i 5.

61. Обчислiть значепЕя вираау а*Ь*с, якщо а:38256,
Ь - 43 Т44, с: 29 367.

62. На стоявцi було 75 автомобiлiв. Пiсля того як стояЕку за-

лишило х автомобiлiв, приiхало ще у автомобiлiв.
Скiльки автомобiлiв стаJIо Еа стоянцi? Обчислiть
зIIаченЕя отримаЕого виразу, якщо х: 23, U : |4.

63. Ва формулою шляху s: uf знайдiть вiдстань, яку про-

пливе моторвий човев зi швидкiстю 32 км/год за 8 год.

64. Ва формулою шляху s: uf звайдiть час, за який Ьrтомо-
бiль проiде 284 км зi швидкiстю 71 км/год.

бб. Обчислiть значення z за формулою z:23*4r, якщо:
1) r: 31; 2) х: L7.

66. .Щля гуртка маJIювання купили 9 коплплектiв фломастерiв
по & штук у кожЕому i це 8 фломастерiв окремо. Складiть

формулу для обчислевня кiльк.остi rп флопrастерiв, якi
купили для гуртка малюваIIкя, та обчислiть цю кiлькiсть,
якщо: 1) Ё : 14; 2) Н:2б.

Рiвцяяпя
67. Розв'яэrсiть рiвняння:

, 1)68+r:95; 3)647 -а:2б8;|,
2) у + 2l4: 305; 4) с - 3687: 1788.

68. Розв'яжiть рiвкяння:
1) (t + 45) - 15 : 34; 4\ 47S- (2бб + r) - 143;
2) (х - 56) - 24 : 17; 5) 659 - (345 - х) : 42'I;
3)(*-27)+35:81; 6)791 -(x-298):6S3.

69. Не розЁ'язуючи рiвняння (.r + 35) - 48 : 68, ycTaHoBiTb,

яке а чисел 26, 81, 45 е його кореЕем.
70. Розв'яжiть за дошомогою рiвпяння задачу.

Марiйка задумала число. flкщо вiд цього числа вiдняти
148 i до отриманоi рiзницi додати 216, то одержимо 500.
Яке число задумала Марiйка?

l
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Рис. 48 Рис" 49

Кут. ГIозначенЕя KyTiB

7L.3апишiть yci кути, зображенi Еа рисуЕку 48.
7?..,ffKi з пpoMeHiB, зображених на рисуЕку 49, шеретиЕають

стороЕу кута DEF ?

73. Накреслiть кут МОN i про.ведiть пpoмeнi ОК i ОР мiж його
сторонами. Вапишiть yci кути, що утворилися.

Вшдш KyTiB. Вимiрювання KyTiB

74. Накреслiть:
1) розгорЕутий кут МКР; н
2) туший кут ЕFТ;
3) прямий кут О;

4) гострий кут D.
7б. Укажiть Еа рисунку 50 гострi, тупi, rrрямi кути.
7В.Якi в даних KyTiB гострi, тупi, прямi, розгорнутi:

ZA:2'fo, lB:94o, /С:90о, ZD:179', ZE:180о,
l F: 68n , lT: 88о?

7?. На рисуЕку 51 Z.DOB: 82О, а кут FOD розгоршутий.
Обчислiть величину кута FОД.

?8. Обчислiть величину кута МОЕ, зображеЕого на ри-
суЕку б2, якщо ZSOE: бlО, fl кут SОГ - Ерямий.

о
Рис. 52

Е
Рис. 50

Рис. б1

м
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Рис. 53
79. Користуючись траЕспOртиром, анайдiть градуснi мiри ку-

TiB, зображених Еа рисунку 53" Визначте Rид кожнOго
KyTat

80. Накреслiть кут, гDадусЕа Mipa якого дорiвнюе: 1l Т2";

2' 122О; 3) 90О; Ц 36О" Визначте вид кожнOго кута.
81. 3 вершини ровгорнутого кута МКР {рис. 54) проведено два

променi КЕ i Кý так, що ( MKS : 107' , ZEKP :95О.
Обчислiть величиЕу кута EKS"

82.Промiнь КС е бiсектрисою кута АКР, IAKP: 156О

(рис. б5). Обчислiть градусну Mipy кута МКС"

МногOкутншки" PiBшi фiгури
83. Обчиодiть периметр п'ятикутЕикfl, сторони якого дорiв-

Еюють б см, 11см,8 см, 15 см i 14 см.
84. Одна зi cTopiH чотирикутника дорi.внюе 1В см, друга сто-

роЕа в 2 рази меЕша вiд першоi, & третя ** Еа 5 см бi"тльша

за другу i на б см MeHкIa вiл четвертоi. Обчислiть периметр
чотирикутника. 

,

85. ГIериметр чотирикутника дорiвнюе 28 см, една з його стс-

рiж дорiвнюе 10 спп, а решта три еторони piBHi. 3найдiть
невiдомi стороЕи чотирикутника.

к
Ррхс" 54

к
Рис. 5ý

м
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Рис. 56

86. Нарисуйте фiгуру, що дорiвЕю€, зображеЕiй на рисунку 56.

Тржкутник i його видIf

87. Одна стороЕа трикутника дорiвнюе 24 см, друга - у 3 рази
бiльша ва першу, а третя на 16 см менша вiд другоi.
Обчислiть периметр трикутIlика.

88. Одна стороЕа трикутЕика дорiвнюе о см, друга 21 см,

а периметр трикутника р см. Складiть вираз для
знаход}кеЕIIя TpeTboi сторони трикутника. Обчислiть

довжиЕу TpeTboi стороirи, якщо р :96, а : 32.

89. ГIериметр рiвнобедреного трикутника дорiвнюе 40 см,

а його осЕова - 14 см. Внайдiть бiчну стороЕу
трикутника.

9О. 3а допомогою лiнiйки i траЕсIIортира шобудуйте трикут-
ник, якщо:
1) одна його стороЕа дорiвrтюе 4 см, а кути, що приля-

гають до цiеi стор9ни, 15" i 85О;

2) двi його стороЕи дорiвнюють по 4 см, а кут мiж Еими --
130о.

Прямокутник

9L. ГIобудуйте шрямокутЕик, сусiднi сторони якого дорiвню-
ють 3 см i 2 см, обчислi,ть його периметр.

92. ГIобудуйте квадрат зi. стороЕою 5 см, обчислiть його пери-

метр.

93" ýовжиЕа однiеi зi cTopiн прямOкутника дорiвнюе 36 см,

що Еа 12 см бiльше за довжиЕу сусiдньоi оторони.
В найдiть шериý{е,гр IтрямOкутж}lка.
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МножеЕня
94. Виконайте множеЕ[ня:

1) 316 . 43; S) 4321 . 42i
2) 60Т ,Т8; 4) 3236 -840;

95" обчис"тriть:

5) 2821 . 538;

6) 408 .2об.

1) 389.64 + 4361; 2) (878 - 694).4800.
96. Вкайдiть 8наченЕя вираву 28а * 548, ffкщо а: 42.
97" Виконайте дii:

689 .(24? "2а4 - 50 179) + 60Т -Т2.

98. Першого дня туристи рухались пiшки 8 год зi швидкiстю
4 км/год, 8 другого 4 год пдили катером зi швидкiстю
12 км/год. flкого дЕя туристи подOлал}I бiльший шлях
i на скiльки?

99. У KiнoTeaTpi е три зали для глядачiв. В одному залi
L2б мiсць, що в 4 рави менше,_ нiж у другому, i на 2ТО

мiсць менше, нiж у третьому. Скiльки всього мiсць
у трьох заJIах KiнoTeaTpy?

1ОО. 8 ОЛНОГО Еорт}r в iнший одЕочасно вийшли теплохiд
i катер. Швидкiсть теплOхода стаЕовить 32 км/год, а ка-
тера 48 кrи/год. Якою буде вiлстань мiжс Еими через
б год пiсля початку руху?

101" В одкOго MicTa в протилежних напрямах одночасЕо ви-

рушIIли два автомобiлi. ТТТвидкiсть одного з Еих дорiвнюе
72 км /rод, а другого -* 64 кмfгод. ,fiкою буде вiдстаЕь мiж
ними череs 3 год пiсля початку руху?

102. Мотоциклiст i велосипедист одночасЕо вирушили з двох
MicT Еазустlliч 0дин одному i зустрiлися чер ез 2 год пiсля
початку руху. Швидкiсть мотоциклiста дорiвнюе
76 кмiгод, а велосипедиста 16 км/год. 3найдiть вiд-
стань мiж мiстами.

Сполучна i розподiльна властивостi множення
103. Обчислiть у зручний спосiб:

1)4.31-2б;
Д}40.54,2б|

3) 5 .24. 4;

4} 12,,5 , 328 " 8.
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, 1О4. Спростiть вираз:

1)23,4х; 3)36,Ь,2; 5)38c,24bi
2) 6 "7у; 4)8k, 4р; 6) 8с ,4, Ь,3, с,

10б. Спростiть вираа 2Оа . бЬ i знайдiть Його значення, яКЩО

а.-48, Ь:4.
106. Розкрийте дужки:

1) 4 (х - 8) ; 4) (4а 'с) ,L2;

2r8(r + 3); 5) 9 (3с -T b + 8с);

3)(7 -r)"В; 6)(5r +8у -Sk),\2
107. Обчислiть найзручнiшим способошт значеЕЕя вираВУ:

1) 49 .362 + 51 . 362; 3) 394 , 268 + 394 ,232;

2}658. 29 -65Т ,29 4)64,2б8 - 64,39 -64, 19.

t08. Обчлrслiть rтайзруrкiшим способом зЕачеЕня вира3У:

1) 289r + Т11 , 36, якщо х - 36;

2) 968 Ь -68, 43,якщо Ь : 43.

109. Спростiть вираs:' 
1) 3r + 1 Lx; 61 26а + 38у - 42у;

21 25у * 74у; 7) 13& + 42k - L4;

3128а*а; 8)84Ь-Ь+18;
4}89 m * mi 9)64с+ 12c_L4c_28c.
5) 8х + 12х * ZLx;

110" Спростlть вираз i обчислiть його значеЕня:

1} 26а * 94п, якш{ о а: 4;

2) 67Ь - 3ВЬ, якщо Ь: 2Т;

3) 84с - 32с - 22с, fiкщо с: 2L6;
4) 38d + ]_ 4d - бd + 36, якщо d : I72.

Щiленкя

1,11. Виконайте дiлення:
1} 2SТ9 :61; 3) 9246 :23;

2) 4928 : 16; 4) 22 274.:43.

112. Внайдiть частку:

1) 19 4Та: 6; ts) SL Т2а : б2; б) 2б0 73]. : lLT;
2) 61 244: 61 ; 41 24L 248: 48; 6) 25 600,: 800.
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113" Виконайте дil:
L\ 442В * 4428; (3Т *- 4бh 2} 5\52 : ý2 + 32 832 : 54.

114. 3найлiть аначеýЕя вираsу 2 698 000 000 i х, якшцо:
' 

1} х: lС}0; 2rý : 10 000; 3} r : 1 000 000"

1 15. Розв'яжiть рiвняýЕя:
]-}х:19*26;
2) 408 : Jr : LТ;

3}(лс+8):Т:9;

4)g2,^х:3:13;
5) 56 : tx,- 6} : 8;

6)5S:х* 6:8.
116. За 9 днiв версталъник sвepcтaв L26 cTopiнoK пiдручн}Iка

s математики для 5 класу. Скiлъки cTopiнoK BiH аверстае
ва 14 дкiв, якщо ýрецюват}тме з тiею самою
Еродуктивнiстю?

117. Ia двох MicT, вiдстань мiж fiкIIми лорiвнюе 556 км, одfig-
ЧаСНО НаýУстрiч одиЕ сдному виiхали два автомобiлi
Й зУстрiлltея чере8 4 год пiсля початку руху" fШвидкiсть
ОДКСг0 3 fiих дорiвrтюе 67 км /rод. Вrтайдiть швидкiсть
другого автомобi Jyя",

118. IЗ дВох станцi.й, вiдстань мiж яжим}1 дорiвнюе 32 км,
ОДНочасfiо в Фдному rтапрямi вийrшли две rrоiзди, Позаду
ftшов поiзд зi шtsеrдкiстю 62 кмlrод , якхаtа через 4 год
пi*ля початку руху ЕаздФгнав поiвд; ш{о йшов жопереду-
Внайдiть IIIвидкiсть поiада, ш{о йr:rов ýOfiереду.

t 19. Андрiйко 3адуМа"в число. flкщо r{e число змеfiшит}I у 8 ра-
ЗiВ i Отриманий ревультат вiдкяти вiд 3Я, то отримаемо
18. ,fiке число вадумав Аждрiйко?

t20. Внайдj.ть ýначення вираву;

1} 69 481 + 1498 : L4 - 52,Ё}S * 24 S01;

2) 180S : {889 - 847) + (183 * 96} . 29.

LzL. Розв'яжiть рiвняýня:
L,)т(х-9):63;
2} 32 (r + 14} : 736;

3} 17 {8Jr * 16} : 238;

4}8t133* 5х}=864"
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L?.2. Вrrайдiть Kopiнb рiвrтяЕня:

1) 29х * 1tx : 504; 4)

2\ бх + 25-т : LбТ 4; 5)

3)х+3бх:280В; 6}

7х*9х*32:2Т2;
5у + Ту - 24: 2а4;

24х-l5х*4Т:1919.

123. IТлоща двох сшOртивних залiв сгановить 468 м*, причому

fiлоща шершого ваJIу в 2 рави бiльша, нiж площа другQг0.
Внайдiтъ площу другого залу.

L24.Шафа i стiл коштують разом 234О грЕ, шричому стiл

кошту€ у 3 рави менше, нiж шафа. Скiльки коштуе шафа?

L26. ýовжина шершого куска дроту в 5 разiв бiльша за дов-

жиЕу другOго. Внайдiть довжину другФго куска дроту,
якщо во}Ifl менша вiд довжиЕи Еершого на 188 м.

126. Маса Еершого чаtsужного вiдливка в 9 разiв бiльша 3а

масу другOго. Знайдiть ма.су першого вiдливка, fiкщо вока

на 64 кг бiльша за масу другого"

L27. На трьох IIоJIицях стоять 84 кЕижки. На другiй rтолицi

у 2 х}ази бiльше книжок, rтiж на rrершiй, а на третiЙ -
у 4 рави бiльтrте книжок, нiж на першiй. Скiльки кЕижок
стоiть жа кожхriй полицi?

128. Сашко, його сестра Оленка та iхкiй батько зlбрали 48 кг
шФлуниць. Сашко аiбрав у 3 рази бiльтце, нiж Оленка,

а батько стiльки, скiльки Сленка та Сашко ра3ом.
Скiльки кiлограмiв шолуЕиць зiбрала Оленка?

129. На заводi в трьох цехах працюе 626робiтникiв" У пер-

шому цеху шрацюе у 2разп бiльше люд€й, нiж у другому,
а в третьOму ýа 142робi.тлIики бiльше, нiж у другому
цеху. Скi,льки рсбj.тr*икiв тrрацюе в кожЕ{ому цеху?

130. Одка стороЕа трикутника на 14 см меЕша вiд другоi
i у 2 рази мекша вiд TpeTboi" 3найдiть сторони

трикУтникао flKIttro fтого fiериметр дорiвнюе 122 см. , ,: ,:,
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,Щiлення з остачею

131. Виконайте дiлення з остачею:

L32.3найдiть дiлене, якщо дiльник дорiвнюе L4, ЕеповIIа

частка-4rаостача-.3.
133. Виразiть дiлене через кеповну частку, дiльник i остачу

увиглядi piBHocTi а : bq + r, де а -- дiлене,Ь - дiльник,
q- неповна частк &, г- остача:

1)75:8; 2) 4L2 : L2.
134. Набiр олiвцiв коштуе 24 грн. fiку найбiльшу кiлькiсть

таких наборiв можЕа купити, маючи 200 грн?
135. Сашко подiлив число TL Еа деяке число tT отримав оста-

чу 8. На яке число дiлив Сашко?

степiЕь числа

1)68zб;
2) б43 : Т;

136. обчислiть:

1) 22 +82 ;

2rТ2-42;

3| Т2б : 42;
4) 918 : 43;

5) 985 : 70;

6) 1568 : 19.

137. 3найдiть ilЕачеЕЕя виразу:

t) х"2+4,якщо:а) х- 1;б) х* 10;

2) 4а' , 13 , якщо: а) у : а; Ф у 
|= 100.

138. обчислiть:

1) 33+ 43;

2) В3- 82;

S) 422:28 -52;
4) 422: (28 - Ь?}

3) ба:lВ2+33;

4) {24- 103 .103

ГIлоща. Гrлоща прямокутЕика l

139.Одна сторона Ерямокутника дорiвнюе 21 сшt, а сусiдня
на 9 см довша за не1" Обчrлслiть периметр i площу прямо-
кутника.

140. Периметр шряtvlокутника дорiвнюе t86 см, а одна з його

стtэрiн -- 32 см. Bнаtцлiть *усiдкю cтopoнil та II;тощу пря-
мокутникfi".
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Рис. 57 Рис. 5В

LLL Гtrериметр шрямокутх{ика дорiвкюс б м 30 см, а одЕа з його

cTopiн у 8 paaiB межша вiд сусiдньоi стOроЕ[и, Внайдiть
площу шрямокутника.

L42" Знайдiть площу квадрата, периметр якого дорiвнюе
212 см.

143" Обчислiть Еериметр i п"rIощу фiгури, зобраэrсеноi на ри-
сунку 57 (розмiри дано в сантиметрех).

L44. Виразiть:
1) у квадратних метрах: 8 га; 4 rа'{ а;32 а;

2tу гектарах: 2Та 000 м'; 43 км';9 **' 14 га;

.З) в арах: 31 га;9 га 11 а;65 500 м';4 км'14 га9 а;

а) у гектарах. i арах: 480 а; 36 800 *'.
L46. ГIоле ilрямокутrхоi форми мае площу 63 га, його шири-

на - 700 м. обпrислiть fiериш{етр шоля.

IIрямокутний шар еледепiпед " ГIiрамiла

LhB.E{a рисунку 58 зображtено прямокутний парале.петтiтtед

АDFКЕСВТ. Ук:аэrсiть:

1) yci ребра паралелешirrеда;

2) yci гранi шаралелепj.педа;

3) ребрfl, що дорiвнюють ребру СВ;
4} гранiо яким rтa,'Ie}TýиTb вершIина С;

5) гранi, для яких ребро ТЕ с спiльн}хм;

6) грань, що дорiвнюе гранi ДDСЕ.
!4'l . Вимiри Iтря,мокутного шаралелепiпеда дорiвнюють 20 см,

4б с:м i 34 см" I3lrаftдi,ть: 1} cyfuTy дав}киЕI y*iK йог,э ре#ер;

f; } п,ж +} LTцy ш i] вер к rr i Lt {,t p i*л *JI *: }т lýi ела -

в
I

I

_
I

-qс_дi\
\
\
\

л
Рис. 57
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/N
в(-fi-ý

ш"л-- Е
Рис. 59 Рис. 60

148" Ребро куба дорiвнюе 15 дм. 3найдi.ть:

1) суму довжин ycix ребер куба;

2) площу його шoвepxнi.

149. На рисуЕку 59 зображено пiрамiду DABC. Укежiт,ь;

1) основу rriрамiди;

2) вершиЕу шiрамiди;

3) бiчнi гранi пiрамiди i

4) бiчнi ребра пiрамiди;
б) ребра осЕови пiрамiди;

6) бiчнi гpaнi, для яких ребро DC е сгri;rъним.

1б0. На рисунку 60 зобра}кено пiраvriду SЛВСDЁ, бiчнi гранi
якоi - piBнocтopoHHi трикутники зi стороЕою 4 см" tIoMy

дорiвнюе сума довжин ycix ребер пiрамiди?

Об'ем прfiмокутного параледепiпеда

151. Обчислiть об'ем прямокутного паралелепiпеда, вимiри
якого дорiвнюють В см, 5 спt i 9 см.

152. ,ЩовжиЕа прямокутного паралелепiпеда дорiвнюе 14 дм,
шириЕа у 2 рази менша вiд довжини, а, БIIсота на 3 дм
бiльша за ширину. Внайдiть об'ем паралелепiпеда,

1б3. Користуючись формулою об'ему прямокутного паралеле-
пiпедаV : SEn обчислj.ть:

1) об'ем И, якщо S: 16 м' , Н: 7 м;

2) площу S осно ви, якщо V :16В см3, Н :8 см;

3) висоту Н, якл{о V: 256 
"*', 

S : 32 см2о

154. 3найдiть об'ем куба, ребро якого дорiвнюе 7 см.
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1б5. Виразiть:
1) у кубiчЕих саЕтиметрах: 3 дм3; б дм' LT4"*'; 5 м'4 д**;
2) у кубi.rЕих дециметрах: 8 м3; 3000 ***; 11 ** 3 дмu.

КомбiЕаторнi задачi

156. Укажiть yci трицифровi числа, дJIя запису яких викори-

стаЕо тiльки цифри (цифри не можуть IIовтOрюватися):

1)S,4i5; g)0,3i4.
Lб7. Скiльки рiаних двоци{эрових чисел мOжна скласти

з цифр О , 415 (цифри мсжуть пOвторюватися)?

158. У шкiльному буфет1 € чотири види coKiB i ц'ять влтдiв

пирiжкiв. Скiльки е способiв вибору соку з пирiжком?
159. Скiльки icнye рiвних прямокутникiв, fiлощi яких дорiв-

нюють 28 см2, & довжини cTopiн вираженi цiлим числом

саЕтиметрiв?
160. Yci трицифровi числа, якi. мо}кЕа ваписати за допомогою

цифр 1 i Т, розташували в порядку зростаЕЕ[fi. На якому
мiсцi в цьому рfiду cToiTb число 711?

flоrrяттfl звичайного дробу

161. Вапишiть у виглядi дробу число:
1) ciM дев'ятих; 3) тридцять шiсть сорOк вссьмих;
2) тr'ять сiмнадцятих; 4) дев'fiносто ш'ять сотих.

162. У вазi cToiTb 19 троflнд, з Еих 7 троянд - бiлоrо кольорУ.

Яку частитrу Bcix троянд становлять бi,лi троянди?

163. Виразiть у метрах: 9 см; 85 см; б дм.
164. Виразiть у годинах: 9 хв; 29 хв; 56 с.

165. Накреслiть координаттЕий rтромiIIь, 0диничкиЙ вiдрiаок

якого дорiвнюе 8 см. ГIозfiачте Еа IIьсму тOчки, що

вiдrrовiдають дробu* *, *, *, Ё

166. Скiльки градусiв становлять: 1) -Ж велич ини шрямOго

кута; 2) + величини розгорнутого кута?,1о
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167. У тролейбусному депо 24о тролейбусiв, 
+Ё з яких виiха-

ЛИ 3а своiми маршрутами. Скiльки тролеЙбусiв виiхали
а депо?

168. В аВтопарку е 136 автомобiлiв, з Еих * стаЕовлять ван-

ТаЖнi, а решту - легковi автомобiдi. Скiльки в автоIIарку
легкових автомобiлiв?

169. Три робiтники виготовили t 10 деталей. Перший

робiтник виготовив * ycix дета-цей, другий - * решти"

Скiльки деталей виготовив третiй робiтн пк?
170. 

'ЩовжиЕа 
прямокутЕого паралелепiпеда дорiвнюе 40 см,

шириЕа становить * довжиЕИ, а висота i шириЕи.
.*

Обчислiть об'ем паралелепiпеда.

171" Оператор набрав Еа комп'ютерi 36 cTopiнoк, що стаЕовить
q

, УСЬОГО РУкопису. Скiльки cтopiнoK у цьому рукописi?

L72. Ширина прямокутника дорi.внюе 60 см, що стаЕовить
дU

? його довжиIiи. Обчислiть шериметр i площу прямо-
D

L74.IЗ двох сiл одЕочасно Еаsустрiч один одЕому вийшли два
ПiШОХОди. ТТТвидкiсть одЕого пiшохода дорiвнюе
5 км/ГоД, щ0 становить * швидкостi другого. Через скiль-

a

ки годин пiсля початку руху вони зустрiнуться, якщ0
вiдстань мiж селами дорiвнюе 22 :кyfl

. 
Правильнi i неправильнi дроби. ПорiвЕякня дробiв

L75.3апишiть yci правильнi дроби зi знаменЕиком 10.

176. Ваrrишiть yci ЕепраtsильЕi дроби з чиселъником 10.
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L77 . Порiвняйте дроби:

1)* i ft; ц* ifl; з)*i rt; ц+ i 3.
178. Розташуйте в порядку спаданЕя дроби:

3 9 т 2423
Б,Б,Б,Б,Б,

179. Внайдiть yci натуральнi значеЕЕя а, при яких дрiб *
бiльттI пilт задрiб *.

180. 3найдiть yci Еатуральнi значеЕня а, прияких дрiб * буде

неправильним.

181. Внайдiть yci натуральнi значення а, при яких дрiб ft
буде правильЕим.

182. Порiвняйте числа:

1)*i1; з)#i1; 5)i*i{$;

2) r0 i 1; 4) #, iЁ3, 6) *+ i ++.

183.3нaйдiтьyciЕaтypaльнi3нaчeнEяlTL,ПPиякиxдpiб#

буде ЕеправильЕим.

,Щодавашня i вiднiмання дробiв з одЕаковими знаменникамш

184. Виконайте дii:

1) *+ft; 3)*+й-S;

z)}ъ-ft; 4) #-*++*-
18б. Першого дня туристи пройrrтли * усього шляху, а дру-

гого - * шляху. flку частиЕу шляху пройшли туристи

за два днi? 
i
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борошна бул0 продано за два тижнi?

187. Бригадi зв'язкiвцiв потрiбно ilрокласти 198 м кабелю.

3а rrерший деЕь прсклалII * уOього кабелю, а за дру-

гий *, 
* кабелю. Скiльки MeTpiB кабелю було

прокладеЕо за два днi?

188. Розв'яжiть рiвпяЕня:

1) * +x=}f ;
Q\ 29 х _L2
"' м-з4 -м'

Дробu iдiлекнfi катуральних чисел. Мiшанi чжсла

189. Ватrитrтiть число б у виглядi дробу з1 зЕаменником: 1) 1;

2) 5; 3) 2Т-

19О. Розв'яrкiть рiвнянЕя:

1) 
'*,

194" Виконайте дii:

1) B+S;

*} * u*,

s} s;a+Tfu;

.ý'} ,r+ 5$,

боротrтЕ&, а за

Скiльки тонЕ

u)w=4"

5) ,**3 -6#+afu;

6} r*#-*Й+в*.

2)#-(,-#) =fi;

1) *=х8;

191. Перетворiть нешравильний дрiб у мiшаке число:

1) +; 2} *; 3) f8; 4, +; 5} *?"

tgz" Вапитrriть частку у виглядi дрOбу та видiлiть s отримакого
i{робу цiлу i дробOву чАýтиЕи:

1) 17 :, 5; 2) ТО: 8; 3' б4; 13"

193. Ваrrиrшiть у вигJIядi Ееправильного дробу числс:

ry lff-6;

2| u*, з) u*3,
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195. обчислiть:

1) siЪ+Z}$;

2t Пt*rЁ,

з) 1-ý;

4)о-З$;

5) 9тЪ -n*,
6) rп#-ъff

196. Розв'яжiть рiвняЕня:
1) аfu+х=rоrЪ; ц т$-(,-r*) =4+*. 

,

197. У новому будинку * ycix квартир становлять двокiм-

HaTHi, * ycix квартир -_ одЕокiмкатнi, а решта -* три-

KiMHaTHi. flку частиЕу квартир у щьому будинку ста-
Еовлять TpиKiMHaTHi?

198. Ва перший день коректор перевiрив * всього рукошису,

а за другий -, решту 16 cTopiнoк" Скiльки cTopiнoK у ру-
коrrисi?

199. ,Що маrазину завезли партiю олii. У гrерший день було
|7

шродано f uorei олii, у лругиЙ - * остачi, а в третiй *
решту 64 л" Скiльки лiтрiв олii було вавезено д0 ма-
газину?

200. fiке rrайменше натуральне число задоtsольЕя€ HepiBнicTb

а>lш т*? 
10 '

аС1.8найдiть yci fiатуральrтi ffýfi,ченýя х, fiри яких буде шра-

вильноюжерiвнiсть6+<+*r*. ' '

бt
Уявленжя шро десятковi дроби

2а2. Запишiуь у виг"ц*lдi" десяткового лробу:

1) U*,

2\ nft,

ý} r+ffi;

4) ft;
5}ffi;

fi} Jý$*,- "' l0il0 '

т) *#о,

8) rBffi;

9}uЙ,

10) --1g .*" | 
]_il 000 '

11)ffi;

1 ,}\ -у- "-l"{Jя , 100 OGs
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203. Видi.лiть цiлу i лробову частини числв. та запишiть даЕе
число у виглядi десяткового дробу;

1) #, rl #3 ; s) ffi*; 4) ffi ; 5} ffi; 6) ffi.
2О4. Виразiть у дециметрах, записавши вiдповiдь у виглядi де-

сяткового дробу:

1) 16 см ; 2} 132 см; S} 8
20б. Виразiть у метр&х, записаtsши

кового дробу:

t) 7 дrот; 3) 67 см; S} 3 дм 2 см;

2) 4 см; 4) 12 мм; 6) б дм 1 сшl 3 мм.
206. Виразiть у тонн&х, ааfiис авши вiдповiдь у вI,Iглядi десят-

кового дробу:
1) 24б кг;
2} 13б8 кг;

IIорiвIIяжнfi десяткових лробiв

2О7. Порiвняйте числа:

t) 3,6 i 3,8; 4) 83,8? i 83,908;

2) 8,S i 4,8; ý} 0,02 i 0,0S9;

S} 16,В i 16,Т9; 6) 81,36 i 81,8602.
208. Розташуйте в IIсlрядку вростажня числ&: 6,4| T,Li 3,146;

6,38,r7r08; Т,2.

209. Внайдirь yci натуралькi 8}Iачеттх*я Ь, шри ,жких g fiравиль-
ЕOю HepiвKicTb:

1)6,38 <Ь { 9,43; 2}4,1 < Ь <L2"
210. fiKi цифри можна поставити замiсть зiрочки, щоб утвори-

лася шравильжа HepiBrTicTb:

3) 9 кг;
4)6ц;

см 1 мм; 4) 65 см 9 мм.
вiлповiдъ у виrлядi десят-

5} 21 ц;
6)8цSýкг.

t) g,61 > 3,6*;

2) б,84 < 5,*3;

211. Напишiть три числа,
i менше вiд 2,Т3.

3) 4,36 < 4,S*;

412n0*6>2,o54,?

кожне в JIких бiльше за 2,?1
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ФкругденЕя чшсел
2.L2. Округлiтъ:

1) до сотих] 3,251; 0,085; 9,0347;
2) до десý{тI{ж: ?,,LL?1" 6,28g; 0,2б;
3) до одиЕиць: 86,39; 4Т, 88; 26,839.

213. 0круrдlть:
1} до десяткlв: ].5'{;343; 4338; 26 598; 456 Вgts;

2) до сотежь: З156; 2681; S5В4;2649; 33 333;

3} до тIIсfrч: 5381; trб В25; 67 531; 2& 224i 4б319;
4) до мi-тlьйожiвz L2 S45 6''{2; 35 671 001; g5 б00 653"

2L4,8апишiть у тонЕI&хu IтоIIередньо скругливIтти до тисяч:

1) 3854 кг; 2) 6501 кг; 3) 24 389 кг.

Додав&fiжfi i вiлнiмажня десятксвих дробiв

216, Виконайте дOдавання:

1} 2,8 * 3,4; 4) 3S * 6,8; 7) 1 ,4 * 1б,129;
Ё) 6,7 * 8,&2; б) 4,368 + 0,8*1; 8) 0,8 * 0,932;
S) 12,38 * 6,9; 6} 1L,24 + 32,Т42'; 9) S ,2б + 3 ,Т5.

2I"6. Виконайте вiднiмаЕжя:

1} g,'{ * 4,ý; Ё}l 2Т * 26,8В; 5} 8,3 * 6,458;
2) t 4,5 * ?,S8 i 4} 1 2 "* 0,'8 ?L; 6) ý5,04 * 9, б.

zLT. Внайдiть значенкfr BIIpasy:

1} 6,49 + 8,38 + ]"1,4; 3' 2S2,16 - t0,6 +" ]_1,082;

2) 8,3tr"+ 1?,8 * 16,2481 4} t9 + 38,9Т + 24,651.
218" ,.Щовжишff. qlджогo куска дроту дорiвнюе 62,3 м, а друго-

rо - ка 16,88 м бlльшI& за довжину першог0. ,flKa заrальна
дов}Iсина двох KycKiB дроту?

219. У пожедiлок у шкiльнiй iдальнi використа-ти 4,2 кr бо-

рошна, ш{о Kfl, 3125 кr менше, тхiж у BiBTopoK" У середу
було використанс ще lG,7 кг борошна. Скiльки кiлограмiв
борошна викорIdстали за трж днi?

2ZO. Купилла 5,3 кг попяiдорi.в, що Еа 2,4 кr бiльше, нiж
куIIиJ{и огiркiв. Каrrуети купиJIи Еа Lr?кt мекше, нiж
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BapiaHT 3 91

помiдорiв та огiркiв разом. Скiльки всього кiлограмiв
оовочiв купили?

22L. Власна швидкiсть катера дорiвнюе 2Т,6 км/год, а швид-
KicTb течii рiчки - 2,1 км/год. Знайдiть швидкiсть катера
за течiею та його швидкiсть проти течii.

222.Швид*i"r" самохiдноi баржi за течiею рiчки дорiвнюе

власЕу швидкiсть баржi та ii швидкiсть проти течii.
223.3а три днi на овочеву базу надiйшло 984 Т ,24 ц моркви.

Першого дЕя надiйшло 328Т ,4 ц моркви, другого
на 164137 ц менше, нiж першого. Скiльки цеЕтЕерiв
моркви надiйшло третього дня?

224. Розв'яжiть рiвняЕЕя:
1) r + 3,82: Ti

2128,9- х-б,34Т;
22б. Внайдiть зЕачення виразу:

1) 14,38 - T,581 + 6,003 ; В,8503;
2){ 16, 4 - 9,806 + 3,04 Т) - (16 ,Т - g,431 - 0,89);
3) 828 ,4 - (256,3 * t6,031 * 28,49).

]VIноження десяткових дробiв
226. Виконайте множення;

3) r * 23,42Т :6,8Т3;
4) (81 * f,) + 27,8 : 39,156"

227 . Обчислlть значенкя вираву:

1) 4Т,6. 0,9 - 8,2| 4,gi
2) (38 - L4,53) . 0,08;

s) (0,65 + 6,2) . (8,832 * 4,9);

4}(9,33 * 9,8 . 0,35) . 6,1 + 14,8L;
б) 9 . (0,001 + 0,999) " (6 . 0n т -3) * ?.

228, Чому дорiвнюе добуток:

1) 6,8 . 3,2;

2) 8,6 . 9,36;

1) 6,89 . 10;

2} 6,Bg . 100;

3) 0,4g " 2,8;

4) 38,55" 0,8;

3} 6,89 . ]"000; 5)

4) 6,89 - ]"0 000; S}

5) бТ,2б . 4|

6) 0,085 , 0,48.

6,89 " 0,]-;

s,89 . 0,01?
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2Дg. Велосиfiедист ixaв по шосе 2,3 год зi швидкiстю
L4,6 км/год i 1,ý rод ýо rрунтовiй дорозi зi швидкiстю
10, ? км/год. JIку вiдстань подолав велосипедист?

2S0, Теrтлохiд рухався 4,5 год проти течii рiчки i 3,? год

за течiею. .fiкий шJIяк пOдолав теплохiд, якlцо його швид-
KicTb проти течii дорiвнюе 23,?км/год, а швидкiсть те-

чii - 1,5 км/год?
2S1. Обчислiть значення вираву

1) 5,6 " 0,4 . 2,б;

2} 0,125 . 9,В7 . 80;

232. Спростiть вираз i обчислiть
1) 0 ,?с. 0,8, якщо f : 0,3;
2} 0 ,25а - 0,4Ь, якщо а: 5, Ь
3) 6,Вр - 6,Тр, fiкщор: 19;
4) 4,8f -- 3,4t + 2,6f - 1,В, fiкш{о f :0,9.

233. З одного MicTa в тIротилежних, нашрfiмах одЕотIfr_ско ви-

iхали велосиýедист зi швидкiсткl L2,3 км/год i легковий
автомобiль зi" швидкiстю 71,2 км/гФд. ,fiкою буде вiдстань
мiж ними через 114 год пiсля пФча_тку руху?

234" 3 одкlеi стаrтцii в одIIому напрямi одЕочасно Rирушили

два глоiвди. Одиrт ia них рухався зi швидкiстло 64,7 кмlгод,
а другиiт. - 56,9 км/гOд. .flKol,c буле вi.дст,ань мiж ними

\ через 4,5 rод rri*ля початку руху?

*Щiленнfi десятItових дробiв
23ý. Виконайте дiлення:

найзручнiшим спос06ом :

3) 7 ,|2. 0,35 ;- 7 ,L2 . 0,65;
4) 1 ,2- 52,6 * 62,2 .L,2.

його зIIаченнfr:

_- 1,8;

236. Чому дорiвлтюg частка:

1) 98,8Т : 10;

2У 62: j.0;

1) 76 ,2 :6i
2' 24164 : Т;

3\ Т4,5 : 25;

4У 4,64: 8;

5i22:8;
6)3:S;

3)3:10;
4) В9,37 ; J.00;

7) 0,tr 656 : 23;

8) 49 ,2В; 16.

5) С,0969 : 100;

6) В3 : 1000 ?

237. Обчислiть зн&,чення вираsу:
1} {?,14 -. ýа,41} : 3? -l 3,21 " 1ý;

2} 4S,8S4 : "!.fi *- tr28,5 : 1ШtJ0 * ф,*1S,
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239. 3а 3 год автомобiль проiх ав 232,2 км. flкий шлях подолае
BiH за 5 год, якщо рухатиметься в тiею самою швидкiстю?

24О. Виконайте дiлення:

238. Розв'яжiть piBHrTHr*я:

1) 10х * 4х: 2,226;
2) бх + 2х + 2 ,352: 4,2;

1) 35,1 : 1,В;

2) 11,28 : 4,'l I

3) 70 : L,Тб;
24L 3найдiть частку:

1) 48,3 : 0,L;
2) 39 ,24: 0, L;

3) 7х - 10,36 : 6,б1;
4) 4,42 - 1 4х :3,3.

4) 9,6 : 0,08; Т) 0, L428: 0,068;
5} 3 Т ,6Т 4 : 0,18; 8) 2268 l 0, б4.

6) 129,'l2:18,4;

5) 4Т5,38 : 0,001;
6) 268 : 0,001.

242. Обчислiть значеЕня виразу:

L' 42l 0,t5 - 3,24 z б,4 - Т : 56 + 2,8 : 0,56;
2) (52,91 ] 1,3 - L,4T2 z 0,46) - 2,6 + 1,1,3;

3) 26 - (16,38 - 1,0043 : 0,083);
4) (5,136 - 1,128) ] 0n 48 - (4 - 2,65 -- 9,8) - 2,Т2;

243. 3тrайдiть Kopiнb рiвняЕня:
1) (2,08 - Х) ,2,8:5,1б2; 3) 16 _ х:4,5: 2,6i
2)2,Т3: (0,18 + r):3,5i 4) 168: х- 11,8:68,2.

244.Площа прямокутника дорiвнюе 5,g2cм2, а одЕа з його
cTopiH - 3,7 см" 3найдiть периметр прямокутника.

24б. Катер пройшов 100,1км за течiею рiчки i 99,47 км проти
течii. Скiльки часу витратив катер на весь тплях, якщо
Його вдасЕа швидкiсть дорiвнюе 36,4 км/год, а швидкiсть
течii - 2,1 км/год?

24В. Вiдстань мiж двома селами дорiвнюе 11,7 км. В цих сiл
Еазустрiч одиЕ одному одЕочасно вирушили два вершни-
KpI, якi зустрiлись через 0,6 год пiсля початку руху. Один
3 вершникiв рухався gi швидкiстю 10, 4 км/год. 3наЙдiть
швидкiсть другого верттIника.

247. Вiдстань мiж двома станцiями дорiвкк}е L4r4 км. 3 цих
станцiЙ в одноIшу напрямi. одночаено виЙшли два поiзди.

3) 59 i 0,01;
4) 0,67 : 0,01;
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IIозаду рухаtsся поiвд зi швидrtiстю 5g,3 км/год. Через

3r2 год гriсля початку руху BiH IIавдогЕав поiзд, який iшов
пOперелу" 3найдiть швидкiсть поiзда, який iTrroB

поfiереду.

248.3найдiть рiэкицю двох чисел, якЕdо вiд'емник дорiвнюе
9,S, i стахтOв}lть 0, 16 зменшуваIIого.

Середн€ арифметичIIе, Середне зн&ченкя величиЕи

249. Знайдiть середне арифметитIне чис ех 2 ,8; 42 ,3i Т ,4 i 16 ,5 .

250. Автомобiль iхав 5 rод зi швидкiстю 61 км/год i 7 год зi
швидлtiстю 73 км/год. 3найдiть середню швидкiсть авто-

мобiля протягом усього шляху.

25I". Середrýе арифметичке чисел б,2 i il дорiвнюе 4,&5"

Внайдiтъ число о.

262. Автомобiль проiхав шершу частину ш.JIяху за L,б rод

зi швидкiстю В4 км/год, а другу частиIIу за 2 год"

_3 якOю шв}тдкiстю автомобiль проlхав другу частижу

шляху, якщо середня швидкiсть протягом усього часу

руху станOвила 76 км lrад?

Вiдсотки. 3находжекня вiдсоткiв вiд числа

2б3. Внайдiть:

1} 4 % вiд t{исла 900;

2} 56 % вlд чисJIа 25;

3) 8 % вiд числа 48;

4) 110 % вiд числа 4а,

264. Будiве""lьники мали вiдремоýтувати 300 м IIтляхопроводу.

Ва шерший ти}кдень вони викожали 32 % запланованоi

роботr,r. Скiльки MeTpiB шляхопроводу вiдремонтували
будiвеJIьник и за перший тиждень?

2бб, Спfiав мiстrtть б % олова. Скiльки кiлограмiв олова

мiститься в 520 кг сплаву?

2б6. Бригада трактористi,в зорала ýоле площею 480,га ва два

дЕi. ýа перший день вона sорада 45 % шоля. Скiльки
гектарiв зорала бригада ва другий день?
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2б7 . Сплав мiстить 28 % мiдi , бб О/а залiза, а решту стаIIовить

нiкель. Скiльки кiлограмiв нiкелю мiститься в 1200 кг
iсплаву?

3находженнfi чисда 8а його вiдсоткамш

258. Внайдiть число, якщо:

1) 14 % цьOго числа дорiвнюють 84;

2) 32 % цього числа дорiвнюють 24.

259. У районнiй олiмпiадi з математики 42 ylнi стали при-

аерами, що стаIIовить 2L % ycix учасЕикiв олiмпiади.
Скiльки rIHiB ввяли r{асть у цiй олiмпiадi?

260. Банк сплачуе cBoiM вкладЕикам L2 % рiчних. Скiльки
грошей треба покласти в бапк, щоб через piK одержати
540 грн прибутку?

261. У процесi с:ушriння сливи втрачають 8S % cBoei маеи.
Скiльки кiлоrрамiв свiжих слив треба взяти, щоб
отримати I"5 кr сушеЕпх?

262. За тиждень туристи пройшли 100, ? км, що стаЕовить
106 % вiдстанi, яку вони плаЕували rrройти за цей час.

Скiльки кiлометрiв плаЕували пройти туристи?

263. Спортивнi вмагаЕIIя тривали три днi. ГIершого дЕя в Ilиx

узяли }цасть 34 % Bcix }цасЕикiв, другого дЕя 30 % ,

а третього - решта 108 cпopтcMeнiB. Скiльки всього було

}цасникiв змагань?

264. В однiй школi дiвчатка становлять б2 % ycix 1птнiв.

Вiдомо, що хлопчикiв у цiй школi на 28 M€тIп,TёI нiэrс

дiвчаток. Скiльки всього 1птнiв у цiй школi?

26б. Три вантажiвки переве8ли деякий ваЕтаж. Перша
вантажiвка шеревевла 4а % усього ваIIт&жу, друга - 26 %
того, що залиши.пось, а третя - решту 9 т, Скiльки тонн
вантажу було перевевеIIо трьома вантажiвками?
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BapiaKT 4

Вправи длff пoBTopeEIHfi матерiалу 1 - 4 кдасiв

1. Виконайте дii:
1) 56 + 32" t32 - 17}; 3) (506 - 429) - 6;

2)84: 7 + ].8 . 6; 4) (S93 + 29б) : 16.

2. На одкiй полицi cToiTb 36 книжок, а ка другiй
на ].8 книжок бiльт:де. Скiльки книжок cToiTb на двох IIо-

лицях?
3. У п'ятЕицю Мтлколка прочитав 16 cTopiнoK кЕижки,

а в суботу * у 4 рази бiльше. На скiльки менIче cTopiнoK
BiH прочитав у ш'ятницю, нiж у суботу?

4" В одному яш{ику 42 кг цвяхiв, fl в другому - у б paaiB мен-

ше" На скlльки бiльше кj.лограмiв цвяхiв у першому
ящику, нiж у другому?

5. обчислiть: 36'{2 ; 18 + zts - 1"4.

Ряд жатуральних чиеел. ,Щесfiтковий запис натураJIькжх чшсел

6. Вашишiть число, яке в натуральжому ряду eToiTb за чи-
сJIом: 1) 71; 2) 432,

Т. 8апишiть чисJIо, fiке в натуральному ряду передуе числу:

1) 69 i 2) 3120

8. Скiльки чисел cToiTb у натуральному р$тду пдiж числами
14 i 63?

9. Вапишiть щифрами чиело:

1) 54 мiльйони 413 тисяч 678;

2) 28 мiльйонiв 23Т тисяч 46;

3) 12 мiльйонiв 53 тисячi 7;

4} 7 мi.льйонiв 80 тисяч 16;

б' 4 мiльярди 506 мiльйонiв S тисяч 9 |

6) S48 мiльярдiв б9 мiльйонiв S Т2;

7) 67 мiльярдiв 844 тисячi;
8) 43 мiльярди 968;

9) 502 мiльярди 4"
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1О. Вапишiть цифрами число:
1) двадцять шiсть мiльярдiв чотириств^а п'ятдесят два

мiльйоЕи ciMcoT двадцять п'ять тисяч тр*ста дев'ят-
Еадцять;

2) триста дев'яЕосто чотири мiльярди двiстi шiсть
мiльйонiв сорок BiciM тисяч п'ятдесят п'ять; : 

:

3) BiciмcoT шiсть мiльярдiв шiстсот одинадцять тисяч сто;
4) десять мiльярдiв тридцять тисяч двадцять;
5) шiсть мiльярдiв три мiльйоЕи дваЕадцять тисяч ciM-

Еадцять;
6) дев'ять мiльярдiв одЕа тисяча два.

11. Вапишiть цифрами число:
1) ciM мiльйонiв ciMcoT сiмдесят ciM тисяч ciMcoT сiмдесят

ciM i

2) ciM мiльйонiв ciMcoT тисяч;
3) ciM мiльйонiв сiмдесят тисяч;
4) ciM мiльйонiв сiмдесят;
5) ciM мiльйонiв ciMcoT тисяч сiмдесят;
6) ciM мiльйонiв ciM тисяч ciM;
7) ciM мiльйонiв ciм.

L2. 3апишiть число, яке:

1) па 8 менше вiд наймеЕшого чотирицифрового числа;
2) ва б бiльше за найбiльше трицифрове число;
3) на 1 менше вiд тrайменшого семицифрового числа;
4) на 4 бiльше за найбiльше п'ятицифрове число.

ВИрiзок.,ЩовжиЕа вiдрiзка
13. 3апишiть yci вiлрiзки, зображенi на рисунку 61.

14. Накреслiть вiдрiзки КР i ОА так, щоб КР: 5 см 3 мм,
оА:8см8мм.
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кгс

Рис. 62 Рис. 63

Накреслiть вiдрiзок АВ завдовжки б см 7 мм, Поýначте

на ньому тOчку R т&,к, щоб ДR: 3 ем 4 мм. ,flка довжиЕа
вiдрiзка J?E ?

Вiдомо, щr; АС: Т2 см, вiдрiзок СР н& 28 см менший вiд

вiдрiз жа АС (рис . 62). Внайдiть довжину вiдрiзка АР.

Побудуйте ламану МЛrКS так, щоб МN: 18 мм,

дrк : 46 мм, KS : 32 мм. обчислiть довжину ламаноi.
Вiдоrшо, що ВА: rr дм, СК: 9 дм, АК: 22 лм (рис. 63)"

Внайдiть довж}Iх*и вiдрiзкiв АС i ВС.

ГIряма. Промiнь
Чи шеретинаIоться зображенi Еа рисунку 64:

1) промiнь СЕ i вiдрiзок АК;
2i промiнь СЕ i пряма МN;
f,} rтряма МЛrГ i вiдрiзок АК?
8апишiть yci вi"дрiаки, rrрямi та променi, зображенi на ри-

А

15.

16.

L?.

18.

19.

2о.

2L.

суýку 65.
м
\

Рис" 64 Рис. б5

Шкала. Ксординатниft промiнь

Внайдiть коордиЕати тOчок А, В, С, D, В Еа рисунку б6.
с Е DА в}-} ф l-,+ + +

01

Внаfiдiть кOординати точOк J), F, Н , К, Р на рисуЕку 67.

D F Е{ кр
t-{-{fi+ l } + t,l { | l *-{-ф-J-{-{- l ф,,|, +,+ l--t,-

t:"i0 16ff 20* ,4с
Рттс" fi 7

Рис. 65

22"

fi 4s ýýФ
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BapiaHT 4 99
23. Накреслiть ксординатний промiнь i пGвЕачте Еа ньому

точки, що зображають числа 0, 1, 6, Т, 11.
24. Накреслiтъ координатЕий промiнь i поаначте на ньому Bci

Еатуральнi числа, якi бiльтrтi за 5 i меншi вiд 11.
2б. Накреслiть координатний гrромiнь i повЕачте на ньOму

точки, вiддаленi вiд точки r (n на:
1) дев'ять одиничЕих вiдрiзкiв; 2} три одиýичних

вiдрiвки.
26. Накреслiть вiдрiзок sавдовжки 8 см. Над одним кiнцем

вiдрiзка Еапишiть число 0, а над другим 16. ГIодiлiтъ
Вiдрiзок на'4 piBнi частини. 3апишiть числа, якi вiдпо-
Вiдають кожЕому штриху Еодiлки. Позначте Еа отриманiй
шкалi числе 3, 6, 10, 13, 15.

IIорiвЕяння катуральних чисел
27. Порiвняйте числа:

1) 197 i 179; 4) 5 386 609 i 5 385 $87;
2)6509 i 6510; 5) 4 54б 394 873 i 4 545 393 8Т4;
3) 2Т 4ОТ i 2Т 411; 6) 101 000 236 000 i 101 000 362 008.

Ж. РоаташуЙте в порядку спадаЕЕя числа: 243, 496, 250, 399,
199.

29. 3апишiть yci натуральнi числа, якi:
1) бiльшi за 49Т i меншi вiд 505;
2),бiльшi аа 7 lgl 624 i меншi вiд Т б91 630;
3) бiльшi за L2 414 i меншi вiд |2 415.

30. 3аПишiть цифру, яку можна поставити замiсrь зiроrлки,

ЩOб Утворилася правильЕа HepiBнicTb (розгляньте Bci
можливi випадки}:
1) 629* > 6298; 3) 42L3 > 42*2;
2) 4бТ2 > 4бТ*; 4\ 5*96 < 520з.

31. МiЖ якими двома найблиЕtчими натуральними числами
Знаходиться число: 1) 34;2) 4б2? Вiдповiдь запишiть у ви-
глядi подвi.йноi HepiBHocTi

32. У 3аписi чисел замiсть кiлькох тдифр поставили зiрочки.
Порiвняйте цi числа;
1) 59 Яr*с* i 60 tk**. 2)99* i l**rf; 3) *t'fQ* i 96*"'
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33. Шорiвняйте:

1)9 KMi8?95M; 2')6км45 Mi6102 м; S)456кгi4ц 7кг.

ДодаванЕrI шатуральних чисел. BJt&сT}ttsФcTi додаваII}lfi
34. 3найдiть суму:

1} 34 796 + 40 2а4;
2) 6539 + 37 958;

5} 34 874 689
3б. Виконайте додав&цIIffl

чисJIень:

1) (3?4 + 978} -l- 626; 3} 2,42 + 537 + 358 + 263;

2| 793Т + 476 + б24; 4} {1S85 + 14 ?03) + (529Т + 2315}.

а6. У'тхершому кошику лежить 28 груш, а в другому ---- ýа
18 груш бiльше, нiж у Еершому, i r*a 19 грушI меЕш€, нiж
у третьому. Скiльки груш дежить у трьох кошиках разом?

37. Перша бригада прокJI€tла. 24 км rавоIIроводу, друга Еа

18 км бiльше, нiж шерша, & третя rta'9 км бi.льше, нiж
перша i дрyга бригади разом" Скiльки всьOго кiлометрiв
гавопроводу проклали три брига лw?

38. 'Сгrростiть вираа:

1) (r + 29) + 71;

2) 805 + {у + 195);

39. Внайдi,ть суму:
1)5м5см*7м52см;
2) 10 км 2Т8 м *" 3 км Тб9

40. 8aMicTb аiрочок шоставте
викоЕано Еравиýьно:

1) + 286*
2 5 * * 9
*,*6бs

ВiднiманЕя Еатуральши- ;-:-:"- 
*

4L. Внайдiть рiаницю:
1) 62 405 * 38 64Т; 4) 56 392 000 - 4S 452 187;

2) 19 030 - 18 ?56; 5) S3 000 2S1 * 6 6,91 893;

3) 33 434 - 356В; 6) 1 000 00t} 000 -- 356 947 298.

3) 291 843 + 348 725;
4) 2? 948 + 5 713 487;

5?g + т.б08 613 967.
обираючи врlплжий шорядOк об-

3) ?32 + 968 * с;
4)3186+d +2gL4"

3} 5 т б и,Т2кг * 1 т 7 ц 39 кг;
м; 4'} 2 гсд 24 хв + Т год 38 хв.
TaKi" ци{rри, щоб додаваЕ}Iя було

2) , бrt5T- 
Тъ ys 0 8 4-т- 

4 1 2 *
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12. На скiльки:
1) число 25 004 бiльше за чиело 21 8S6;
2) число 3902 менше вiд числа 32 0Т4?

-(З. обчислiть:
1) 64 362 + 15 819 - 4О 23Т;
2) б7 321 - 14 564 - 29 2'l б;

3) (T6?,,9 * 5?8в + 1906) * (20 000 - 16 54l]) + 10 808-
4u1. У новому будикку 204 двокiмнатких квартири, fl трикiм-

Еатних на 36 менше, нiэк двокiмнатких, Скiльки всього
двокiмнатних i трикiмýа?ких квff"ртир у будинку?

,45. У парку ростуть берези, липи та клеIrи. Берiв росте 33 де-

РеВа, лип Еа 16 дерев менше, кiж берiз. Разом берiз
i лиrr на 14 дерев бiльтrrе, нiж кленiв. Скiльки всього дерев
росте в парку?

46. 3а три днi магазин IIродав 2Т3 кг цукерок. За першIий день
ПРОдали 106 кг, що rTa 18 кг бiльше. нiж за другий. Скiль-
ки кiлограмiв цукерок було продано за третiй день?

17. У Сашка g 72 марки iз зображеЕням тварин. Марок iз
Зображеншям птахiв _- на 19 бiлъше, нiж iз зображенням
ТВаРИff, fl решта _. iз аображеfiням риб, причому марок iз
Зображенням риб на 28 мекше, нiж марок iз зобра}ýеннs{-
ми твариЕ i птахi.в paBoIvI. Скiльки всього,марок у Сашка?

48. До дитfiчого садка завезли 143 кг овочiв. 3 fiих g8 кг
становили картопля i морква, а решту *: кап,устfl,
причФму капусти було на 14 кг бiльше, нiж моркви.
Скiльки завезли кiлограмiв картоплi ?

49. 3найдiть рiаницю:
1)61 м56см"*43м38см; 8i'l"TxB&2c *Т хв 19с;
2)Sдмl см-5дмбсм; 4)5год25хв *2год4Вхв.

50. Замiсть зiрочок поставте TaKi циr{lри, Iцоб вiднiмання було
викоЕано правильно:
1) * з 4 *

-? t:a
1?k?T

1k}k318-"*ýiФ:
375ъ!srL

2у
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51. 3найдi"ть значення виразу, обираючи sручний порядок о6-

числеЕь:
1) (429 + 237) - 229; 3) 9L4 - (41Т + 31а);
2) (Т32 + 652) - 352. 4) б38 * (238 + 291).

Числовi i буквенi вирази" Формули

б2. Обчислiть зЕачення вираз}r m * Т46, якщо: 1) m:628;
2) rrъ: 42б4.

б3. Чому дорiвнюе значення виразу 636 z х, якщо: 1) х: 6;

2) х: L2?

54. Обчислiть значенЕя виразу (43 - Ь) , 15, frкщо Ь: 28.

55. Внайдiть зЕачеЕня виразу (16 495 + Ь) : с, якццо Ь : 41 609,

с:Т2.
56, У саду росте k дерев, з них L7 дерев стаЕовлять яблунi,

а решту - вишнi. Скiльки" вишневих дерев росте в саду?

б7. Ва t год теплохiд пройшов 76 км. В якою швиДкiстю

рухався теплохiд?
58. В автопарку б п легкових i р ваIIтажних автомобiлiв.

Скiльки всього автомобiлiв в автоIIарку? 3найдiть
значеЕня отриманого виразу при п - 38, р: 2б.

59. Турист ixaB велосишедом 4 год зi швидкiстю u км/год
i йшов пiшкп t год ai rr:видкiстю 3 км/год, причому пiшки
BiH шройшов менший шлях, нiж гrроiхав велосипедом. На
скiльклт кiлометрiв менше BiH пройшов пiшки, нiж про-

ixaB велосипедом? 3найдiть значеЕЕя отриманого вираву

приu-13,t:5.
60. Складiть числовий вирав i внайдi,ть його значенЕff:

1) добуток рiзниrtri чисел 43 i 37 та числа 14;

2) частка числа 96 та рiзнтлцi чисел 31 i 19;

3) частка добутку чисел 14 i 8 та числа 28;
4) добуток рiзнищi та суми чисел 21 i 9;

5) рiвниця добутку чисел L2 i 9 та частки чисел 56 i 8;

6) сума добутку чисел 4 i 9 та добутку чисел 13 i 11.

61. Обчис.тriть значення виразу а * Ь - с, якщо а : L42 516,

S *, L4T 484, с :1 76 398.
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62. На першiй дiлянцi росл0 78 кущiв смородини, Потiм о ку-

щiв перес адиIIkт на другу дiляжкуп а на щю" шосадили Ь но-

вих кущiв. Скiльки Kyr:triB ста"л0 на rтершiй дiлянщi? Об-

числiть вначежfiя стриманого вжразу, fiкщ Ф а : 23, Ь : 36.
63. 3а формулою шляху ý * uf анайдiть вj"дстань, яку проiде

автсмобiль gi швидкiстю 64 км/гол аа fi год"

М. 3а формуJIоIс шляху ý =* u* знайдiть IIIвидкiсть, ý якOю

поiзд rrроiде 464 км за В год.

65. Обчислiтъ значеýнJI у з8" формулою у : 4ж * 6, якщс;
1) r: 18i 2} х:26.

66. Оксана поставила Е{а б полиць Ес п кЕижок, i ще 12 кни-
жок у Hei заJIишилось. Складj"ть формулу для обчислеIIнfr

кiлькостi m книжок, якi € в Оксани, та обчислi.ть цю
кiлькiсть, ffкщо: 1 l m:18; 2l п: 24.

РiвняЕня
67. Разв'яжiть рiвнянЕ"fi:

1)х+43:92:'
2rLбB+ у* 304;

68. Розв'яжiть рiвняfiня:
1) (I"4 + х| - 35 * 41;

2ltх_.43)+64*S0;
3)(95-х)*13-55;

3}m-бВ4*426;
4} 3128 *, z "= 15О9.

4} 8Тб * {х * 761} * 328;
5) 703 - (S52 - к) : 566;

6) 888 * {х + 3S4) : 419.
69. Не розв'яззrючи рiвняння (88 х} L2 ': 39, ycтeкoBiTbn

яке з tIисел 50n В, 37 е rlоrо кOренем.
70. Розв'яжiть ва допомогою рi"вняжýя задачу,

Катрзrсfr задумела чис;iо, fiкщо до цього чи$J{&, додати 96
i отрима,ну суму вi.дняти вiд 400, тсl Фдержимо 2Т5" ,fiке

чиЁлс задумала Катруся?

Кут. fIозжачешнff KyTiB

71. Ваrхитrтiть yci кчти, аобtrrаженi ка ри- С

сунку 68.

Рттс" fi8
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fr: i:]
лк

Рис. 69

TL".flKi з пpOMeHiB, зображ(ених

сторону кууаАКЕ?
73. Накреслiть кут МNК i rтроведiть пpoмeнi }1А i Лrа мiж його

стороfiами. Заятишiть yci кути, що утворилися.
Вшдш KyTiB. Вимiрювання KyTiB

74. Накреслiть:
tr") пряпtий"куr АСВ;
2) гострий кут ЕFМ;
3) туrrжй кут О;

4) розгсрнутий кут КлD.S.
nrL" YKarKiTb жа ри*ужку 70 гострi, тупi, гrрямi кути.
?6- ,flKi з дажих KyTiB гострi, тупi, прямi, розгорнут i: /A:"94u ,

lC: 88о , ZO * 180u, /.Р : 90* , /-с - 156n, lE: 50о,

/" М * 90"?
77,На рисунку 7L ZЕfu{Ю * ]_43', & куу АIVID - рOзгорнутий.

обчислj.тз, Ееjтк'{иЕI}г кута АМ В 
"

7В. Обчислiть велIIчину кута АЛС, зобрfi"жеЕого на рисунку Т2,

якщо lАilР: 43", а кут РЮО *- IIря Nlиfr""

7S. Користуючись трансýортирOмо знайдiть градуснi MiptT K}i-

TiBo зображежих на рисунку ?3. ВизнатIте вид кожного
кута. о

8О. Накреслiть кут, гF&д}rска Mipa
2) \36О; 3) 90О; 41 165*" Визначте

якого лорiввюе: 1} 4В';

ю

}:}tтr: " 
r{я

^м
\

, ъ ь
F Е

Рис. 70

н& рисунку бg, шеретинаIоть

вид кожного кута,

J)

Фс
Рт{*" ? !
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н
клr

S

Рис. 73

Е1. 3 вершини Ерямог0 кут а DОR (рис. 74} ЕроведеЕо два про-

MeTTi ОТ i ОН так, тцо ZDOH : Т2О, л/.ТОR: 56О. Обчислiть
величIIну кута. ТОН "

82. Промiнь ()Д е бiсектрисою кут аАОС, LAOC *, 48О {рис. 75r,

Обчислiть градусЕу плiру кута BOD.

Многокутники. PiBHi фiгурк
83. Обчислiть периметр шестикутЕик&, сторФЕи якого дорiв-

Еюют ь Т см, 5 см, 12 см, 3 см, 4 см i 1]" см.
М. Одна зi cTopirr чотирикуткика дорiвнюе 8 см, друга сторOка

у 2 разч бiльш а за першу, а третя }Iff. 2 *м меýша вiд

другOi та на 10 см бiльша за четtsерту" Обчис.тriть периметр

чотирикутяика.
8б. Периметр чотирикутника дорiвнюе 45 см, сдн& в його сто-

..А.'лpiн дорiвнюе 9 см, дрiлга -* 8 см, а решта двi сторФши piBHi.

Внайдiть невiдомi сторони чотирикутжик&.

J?

ов
т5Рпс. Т4 Рис"
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Рис. 76

86. Нарисуйте фiгуру, Iцс дорiвнrое gображенiй rra рисунку 76.

Трикутник i його види

87. Одrrа сторожа трикутника дорiвнюе 42 см, що EIa 24 см
бiльше за другу сторону. Третя сторOна в 3 рази бiльша за

другу. Обчислiть периметр трикутника.

88. fIериметр трЕкутЕика дорiвнюе 30 см, одЕа його сторо-

Еа ._ с см, друга - Ь ем. Складiть вирав дJIя внахолженкя
TpeTboi сторонк трикутЕика. Обчислiть довжиЕу TpeTboi

сторони, JIкщо а - б, Ь: L2.

89. ГIериметр рi.втtобедреногФ трикутЕика дорiвнюе 70 см, а йо-

го бiчна сторона * 27 сшя. 3найдiть основу трикутника.
9О. Ва допомогсю лiнiйки i rранспортира побудуйте трикут-

Еик, янщо:

I") двi його сторони дорiвнюють 2 см i 4 см 5 мм, & кут мiж
ними -. 140О;

2) одна r?ого сторOжа дорiвнюе б см, а кути, що прилfl-
гають до цiеi сторони, по 40О. .

ГIрямокуткик

91. Побудуйте ,прfiмокутник, сусiднi сторGЕи якого дорiвню-
кэть 3 см i 5 см, обчислiть його периметр.

92. ГIобудуйте квадрат зi сторонOю 2 см,, обчислiть його пери-

метр.

93.,Щовжина однiеI ai cTopiн прямокутника дорiвнюе 39 см,

що на 12 см межше вiд довжики суеiдньоi сторони.
Вrтайдiть шериметр прямокутЕика. - 

:
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Мr*оження
94. Виконайте мЕоженЕя:

1) 358 -46i

2) ТО4. 69;
9б. обчислiть:

1) 736 . 42 + 6523;

3) 4t97 . 38;

4) 5672 .870;
5) 3524"346;
6) 608 . 505.

2) (893 - 534) . 4300.
96. 3найдiть значенЕя вираsу 24z - 236, якщо z - Т2.
97. Виконайте дii:

(138.30т - 4L 458).т26 + 406.83.
98. Теплохiд йшов б год рiчкою зi швидкiстю 28 км/год i 8 год

О3еРОм зi швидкiстю 22 км/rад. Який шлях, рiчкою чи
озером, був бiльшим i на скiльки кiлометрiв?

99. Кожен rIеЕь школи вивчае одну з трьох iноземЕих мов:
англiЙську, нiмецьку або французьку" АЕглiЙську мову
вивчають 1,.26 1r.rHiB, Що в б разiв меЕше вiд кiлькостi
1птнiв, якi вивчають нiмецьку мову, i на 28 учнiв бiльIце,
нiж тих, хто вивчаg францувьку. Скiльки всього 1плнiв
у школi?

1оо. 3 одного села в одномУ напрямi одЕочасЕо виiхали два
велосишедисти. Один ixaB зi швидкiстю 14 км/гоД, а дру-
ГИЙ __ 11 км /rод. flкою буде вiдстань мiж Еими черев
3 год пiсля початку руху?

101. 3 однiеi станцii в протилежних Еапрямах одночасЕо
вийшли два поiзди. Один рухаВся зi швиДкiстю 62 км/гоД,
а ДРУГlХfr" - 56 км/год. ,flкою будu вiдстань мiж Еими через
7 год пiсля початку руху?

102. Вiд двох пристаней одýочасно наsустрiч один одному ви-

РУШИли Два тешлоходи' i зустрiлись черев б год пiсля
ПОЧаТКУ РУХУ. ВкаЙдiть вiдстакь мiж пристаЕями, якщо
швидкiсть одноrо теплохода дорiвкювала 37 км/год,
а другого * 4б км,/год.

СПОлучна i розподiдыrа B"TacTlIBocTi *tно?кення
103. Обчислiть у зручнуtft сrдосiб:

1)4 .23.2б; 2)8. tr4, 125; S)5.48 . 4i
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104. Спростiть вирав:

1) 1 4 , 4Ь; 3) 34 . х - 10; б| 24m. 36n;
2)Та.6; 4)5а"1"6Ь; 6)3а.6.Ь.9.с.

10б. Спростiть вираз 8о , L25b i знайдiть'його значенЕя, якщо
Q-T4rb:6.

106. Розкрийте дужки:
1) 3 (8 + Ь); 4') 22 (Тх + 4h
2) 8 tx - Т); б) ? (3m*9п - 18р);

3) (8 - m). 15; 6| (2а - 5Ь + 3с) .Lzt
107" Обчислiть найзручнiшим способом значеЕЕя виразу:

1) 60Т .Т6+ 60Т . 24; 3) 2,43. 88 + 243.2L2;
2)б23. 5т.--522. 5т; 4|4т .34+34 . 26-71 .34.

108. Обчислiть ттайзруrшiшим способом вЕаченЕя виразу:
L)262, 18 * х, 738, якща x: l8i
2) 68у - 68 , 373, fiкщо у : бТ3.

109. Спростiть вираз:

1) 9с + 13с; 6) 53m + 12m - 36m;
2rl8r-4х; Т)14с+lТс*9;
3) 34Ь + Ь,; 8) 69р - 13р + 37;
4| 43а - а; 9}L4a - 8а * 45а * а.
5) 8r + 16r * L9x.

110. Спростiть вираз i обчислiть його вначеЕня:
1) 81Ь + 19Ь, якщо Ь:11;
2) 9 2х - 38r, якщо J( : 31;
3) 37а * L4a -. 1La, якщо Q - 294;
4) 18z - LZz * 4z - 1Т2, якщо z - 180.

.Щiленпя

11 1. Виконайте дiлення:
1) 3528: 84; 3' 5278 : 26;
2} 6902 : LT; 4) 18 564 : 78.

LL2.3найдiть частку:
1) 13 650:6; S) 19 840 z62; 5) 978 g28: 118;
2}4V 370 :4Y; 4} 115 ?48: SE; S} 17 60(}:8{i0.
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113. Виковайте дii:
1) бL32 - 6132 : (36 + 48);
2) 4346 : 82 + 45 066 :74.

114. Зпайдiть зIIачення виразу 23 060 000 z U, якщо:
L) у: 10i 2) у: 100; 3) у: 10 000.

1 1б. Розв'яlкiть рiвкянЕя:
1}х:19:24;
2) 2б2 : )( : 14;
3)(r+8):9:L2;

3) 16 (4х - 26) : 224;

4)9(152 -Тх):927,

4)14х-х-28:167;
5) 8с * 7а + 15: 42а;

6) 16у - Ту + 38 : 3683.

4)x:9-8:L2;
5) Т2: (r - 6) : L2;
6)72:x-6:L2.

116. Ва 7 год автобус шроiхав 434 км. Скiльки кiлометрiв про-

iде BiH за 12 год, рухаючись з тiею еамою швидкiстю?
LL7.Iз двох MicT, вiдстань мiж якими дорiвнюе 408 км, одно-

часЕо IIазустрiч одЕа однiй виiхали двi вантажiвки i ау-

стрiлись чер ев 4год пiсля початку руху. Швидкiсть однiеi
з них дорiвнюе 54 км/гсд. 3найдiть швидкiсть другоi ван-
тажiвки.

118. Iз двох сiл, вiдстаЕь мiж якими дорiвнюе g км, одночасЕо
в одЕому напрямi виiхали два вершЕики. Пошереду ixaB
вершЕик . зi швидкiстю Т км/год.. Через 3 год пiсля
початку руху його Еаздогнав другий вершЕик. Внайдiть
швидкiсть другого вершника.

119. Тарас задумав ч}Iсло. Якщо це число збiльшити у 8 разiв
i вiд результату вiдняти L2, то отримаемо б2. ,flке число
задумав Тарас?

12О" Внайдiть зIIачеЕня виразу:
1) 83 425 - 62 - 58 + 8470 : L4 - L2 643;
2)2О25: (843 * 768) +-(111 - 5S) -42.

LzL. Розв'яжiть рiвняЕня:
1) 8 (х - t3) : 48;
2) 1В (r + 14) :, 378;

L22. Знайдiть Kopiнb рiвrляння:
1) 11х * 8.r : 4б6;

2)38х*l4х:1608;
3)y+27y:1204i

п,
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123. .Що ма,гfi,зину з&везли 156 ц KaByHiB i динь, при.Iому диЕь
було в 5 разiв менше, нiж KaByHiB. Яка маса заI]езеЕих

динь?
t24. Площа двох дослiдних дiлянок дорiвнюе 264 а, причому

площа одттiеi ý fiих у 3 рази бiльшта ва площу другоi.
Вкайдiть шлощу бiльшоi дiлянкk["

125" В автошерку е автобуси i ваfiта,ясiвки, причому вантажi-
, Fок у 4 резrt бiльтr:е, нiж автобусiв. Скiлъки в автошарку

автобу*iв, ý{кщо ix ка 114 меllше, нiнt ваIIтажlвок?
126. У Василька в б разiв мекше марок, нiж у Михайлика.

Скiльки марок у Михайлика, якщо ix у нього на tOб
бiльше, нiж у Василька?

L27. У парку ростуть берези, дуби i клени. Дубiв у 3 раsи бj.ль-

ше, кiж берiз, а кленiв у 4ра8и бiльше, нiж берiз. Скiльки
дерев кожЕого виду росте в парку, якщо всього ix 368?

128. Вавод виготовив аа мi.сяць 180 приладiв трьох видiв. Гrри-

ладiв шершого виду було в 5 разiв менше, лтiж другого,
а приладiв третього - стiльки, скiльки першого i другого
видiв разом. Скiльки приладiв першого виду було виго-
товлено?

129. Мiж трьома школами розпOдiлили 350 тлумачних слов-

никiв yKpaiнcbKoi мови, причому в першу школу
вiдпраtsиfiи у 2 разп бiльше словIIикiв, нiж у другу,
а в третю на 150 словникiв бiльше, нiж у другу"
Скiльки слOвкикiв вiдправили в кожну шко"тIу?

13О" Олна сторона трикутЕика в 5 разiв менша вiд другоi
i на 28 дм меЕша вiд третьо1. Внайдiть сторони трикутни-
к&, якщо його периметр дорiвнюе 84 дм"

fiiленнrl в остачею
131. Виконайте дiлекня з оетачею:

1) 58 : 8; 3) 8Т2 :32; 5) 763 з 2б;
2) 14Т z9; 4) t842: 36; 6} 12Т4:17,

132. Внайдiть дiлене, якщо дiльжик дорiвнюе 14, неповжа
чЁ,етка -* 5, & сэст&ча - L2.
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133. Вирааiть дiлене черев неIIовну чаотку, дiльник i остачу

у виглядi piBнocTi а : bq * r, де а -- дiлеЕе, Ь - дiльник,
q- fiеповIIачастка, r- остача:

1) 75 : 8; 2) 390 :24.
134. Торт коштуе 2[i r,рн. .fIKy найбiльшу кiлькiсть TopTiB

можЕа купитрI, маIочи 300 грн?
135. Остап подiлив число 53 ка деяке число i отримав остачу 9.

На яке число дiлив Остап?

степiпrь чшсла

136. обчислiть:

1) 42 +32 ; S) 242 :L2-22 ;

2' 92 - Т2 ; 4) 242: fl2 -2'l .

137. Внайдiть значеЕня в}Iразу:

t) х,2 +7 , якщо: а) х - 1; б) х:10;
2) 2m2 -9 , якIцо: а) m:8; б) fтL:100,

138. обчислiть:

1) 25+53; 3) 43:82+23;

2) 63 - 62 ; 4) (51 4пз "103 .

ГIлоща. Г{Jtоща прямокутника

139" Оджа стороЕа прffмокутЕика дорiвнюе 45 см , а сусiдня
сторона в 9 разiв меЕша вiд Hei. Обчислiть периметр i пло-

щу прямокутника.
I.40. Периметр прямокутника дорiвнюе L28 м, одна з його сто-

piн 38 м. tsнайдiть сусiдню стороЕу та площу прямо-
кутника.

141. Периметр шрямокутЕ}Iка дорiвнюе 8 дм 4 см,,одЕа з його

cTopiн у 5 разiв менша, нiиt сусiдня сторона. 3найдiть пло-

щу прямокутника.
L42. Внайдiть плош{у квадрата, trёриметр якого дорiвнюе

180 см.

Е
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Рис. 7ВРис. ТТ

143" Обчислiть периметр i плOщу фiгури, зображеноi жа ри-
сунку 77 (розмiри даЕо в саЕтиметрах).

L44. Виравiть:
1) у кведратяих метрах: 9 га; 2 га 1Т а;32 а;

. 2rу гектарах; 560 000 м'; 28 км'; 6 ,r*' 11 га;
3) в арах: 19 га; 8 га 19 а; 36 8С0 м'; 2 км' 31 га 8 а;

а} у гектарех i арах: 780 а; 39 ?00 *'"
L*б"ГIоле прямФкутноi форми мае ýлощу 56 rа, його шири-

Еа - 400 м" "Обчислlть периметр шоJIя"

ГIрямскутжиft паралеJIепiпед. ГIiрамiда
L48"Ha рисуЕку 7В зображено ýрямокуткий паралелепiттед

МDFЕкРСд,r. YKa,жiTb:
1) yci ребра fiералелепiпеда;
2) yci гранi шаралелепiпеда;

3} ребр&, що дорiвттюють ребру FП;
4) гранi,, яким належить вершина Р;
5) гранi, для яких ребро МD е спiльЕим;
6) граЕь, Iцо лорiвнюе гранi F.D IаIE,

L47 . Вимiри прям(}кутнOго Еаралелеrriпеда дорiвнюють 40 см,
26 см i 52 см. 3rrайдiть: 1) суму дов}Itиý ycix його ребер;

I

I

J_
I

i
I

Ir

--rypl
l,

t

Рутс. 7Т
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Рис. Т9
3) бiчнi гранi пiрамiди;
4) бiчнi ребра пiрамiди;
5) ребра основи пiрамiди;
6) бiчнi гранi, для яких ребр а DЕе спiльним.

150' На РИСУНКУ 80 ЗОбражеЕо пiрамiду клвсD, оеЕовою якоiе прямокутн}Iк зi сторонами 4 cilг i б см, а бiчнимигранЯмй - рiВнобеДренi трикутники з бiчними стороЕамивавдовжки 8 см. Чому дорiвнюе сума дов}IсиЕ ycix ,;;;;пiрамiди?

об'ем прямокутного паралелепiпеда
151, обчислiть об'ем прямокутного паралелегriп€Д&, вимiриякого дорiвнюють 7 дм, б дм i 5 дм.152' ШирИЕа прЯмокуТЕого паралелепiпеда дорiвн хое 4см, ви_сота на 2 см бiльша sа шириЕу, а довхtина в з рази бiльшаза висоту- Знайдiть об'ем паралелепiпеда .153, Користуючись формулою об'ему прямокутЕого паралеле-пiпед aV: SE, обчислiть:

1) Об'ем И, якщо S : 23 *r, Н :20 м;
2) ШЛоrцУ S основи, якщ о V: 192 дм; , н: 12 дм;3) ВИСОТу.I{, якщо V ": 220 см3, ý : 44 суtr.lб4- внайдiть об'ем куба, ребро якого дорiвнюе 5 см.1б5. Виразjть:
1) у кубiчЕих мiлiметрах: 8 смs; 2 смs 146 ммs; 4 см* 15 ммr;2) у кубiчних сантиметрах: 9 дм3; 2000 мм3; 18 дм* 4 .**.

Комбirrаторнi задачi
трицифровi числа, длfi запис у ямих викори-

шrrс}эрИ {чиryри не моýtуть пов''орю*атис:я) 
;

f;}*,,4i5.

л F

tr 56. Укажiть yci
стано тiлъкrт
li4,5i7;

Рис. 80
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L57 " Скiльки рiзних двоrIифрових чисел можЕа скласти
з цифр 0, 5 i 8 (цифри щожуть псвторюватися)?

1б8. Крунtок художнього слова вiдвiдують 9 дiвчет i 8 хлоп-
чикiв. Скiльки е сшособiв вибору пари ведJ/чих шкiльного
ко$церту, яка складаеться а дiвчинки та хлоrrчика?

1б9. Скiльки icrTye рiзних шрямокутникiв, плоrrцi яких до-

рiвнюIоть ?0 см2 , а довжI{жк cTopiв виражеrri щiлим
числом саЕтиметрiв?

180. Yci трицифровi числа, якi монtн& зацисатI,I аfl" дошомогою

щифр 3 i 8, роаташували в порядку сшаданЕя. Era якому
мiсцi в цьому ряду cToiTt число 338?

fIоняття вýнчаiiного дробу
161. Вашишiть у виглядi дрФбу число:

1) ciM одикадщJIтих; 3) сорOк дев'ять дев'яностих.;
2) чотири дев'ятнадцятих; 4' двадцять дев'ять сOтих.

LВL..Щiвчижка аi.брала 85 грллбiв, з них 32 гриби були бiлi. flку
частину Bcix т,рибiв cTaHoB;гIяTb бiлi?

163. Виразiть у метрах: ? см; 34 см; 4 дм.
164. Виразiть у rодиках: 9 хв i 5'{ }rв; 38 с.

1"65. Накреслiть кOордиrта,тжиЁт промiýь, одиничний вiдрiзоrс

якого дорiвнюе 10 спд. Гrозн&чте Еа ньому тсчки, що
вiдlтовiдаютъ дробашz *, *, *, *.

166. Скiльки градусis станOвлять: 1) + величинII прf{мOгo
6

кута; 2) h велич инировгорýутого кута?"L2

16?" В автоýарку 210 автобусiв. У рейс вийшло }} ycix
14J

автобусiв, Скiльки автсэбусiв вийдшло в рей,с?

168. У парку ростуть 180 дерев, з нtrIх Ъ становлrIть KaLTITaTtиj

а решту ** тоýолi. Скiльки тополо no*re в II8,рку?

169" Гравцi одттiсi футбодьноr комаfiди Сергiй, Василь i lС}pifi

Эаб:tлЕ* рi}.lýсм ;+ft r:eý*}t i}2 :-r.ч;тлr, Сеtзr,il,t ;.i;;lýIIý -l] r,,сitt ;,Ф;ii$,
bj
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решти. Скiльки голiв у цьому сезонi забив

Юрiй?
17О. Щовжина прямOкутного паралелепiпеда дорiвнюе Т2 дм,

висота становить # довж ини, а ширина * висоти.

Обчислiть об'ем шаралелепiпеда.

L7L Ва деЕь робiтник виготовив б4 деталi, що становить *
завдання. Скiльки всього деталей мае виготовити

робiтник?
L72.Ширина прямокутЕика дорiвнюе 63 см, що становить

# його дов}ItиЕи. Обчислiть периметр i площу шрямо-

кутЕика.

173. Один ia додаЕкiв дорiвнюе 65, i BiH стаЕовIIть * суми.
9J

3найдiть другий доданок.
L7 4. Вiд двох причалiв одночасЕо назустрiч одиЕ одному

" . rlr T'"? .вiдiйшли два катери. Швидкiсть одного катера дорiвнюе
26 км/год, шIо стаЕовить ++ швидкостi другого. Череа

16

скiльки годиЕ rriсля шочатку руху воIIи зустрiнуться,
якщо вiдстань мiж причалами дорiвнюе 1Т 4 км?

Правилькi i rrеправильнi дроби. ПорiвняЕня дробiв

L7б.3аrдишiть yci правильнi дроби зi знаменЕиком 6.

176. Ваrrишiть yci Ееправильнi дроби з чисельником 6.

L77 . ГIорiвняйте дроби:

1)* 1*i ц*,i*,
178. Розтатrтуйте в порядку зростання дроби:

5 1 11 6 3
19'Б'19'19'19'

1?9.3найдiть yci натуральнi зЕачеЕня k, при яких дрiб *
менший вiд дробу * .

Е

z
ь

з)+*i*Ъ, 4) *i +.
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180. Внайдiть yci Еатуральнi зЕачеЕня Ё, при яких дрiб * буде

ЕеправильЕим.
181. Внайдiть yci Еатуральнi зIIаченЕя ft, шри яких дрiб в буде

184. Виконайте дii:
1) Ь-$;
2) *+ft;

3) *+*-rt;
l\ 2б L1 5*)п-п-а.

1) * +х=*, 2) (***,) -*+=ffi; 3) й-#d=*

1) 1;
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190. Розв'яжiть рiвнянЕя:

191. ПepeTBopiTb нешравильнпй дрiб у мiшане число:

1) f,; 2) f;; 3) {fi; 4) $; 5);8.
192. Вапишiть частку у виглядi дробу та видiлiть з отримаЕого

дробу цiлу i дробову частини:
1) 13:6; 2) 43: 5; 3) 70 : 11.

193. Вапишiть у виглядi Ееправильного дробу число:

3) nt,

1) t=L2;

t) 
'*,

194. Виконайте дii:
1) э*fi;
2) $+Ъ;

19б. обчислiть:

1) ?*+Brt;

2) 4iЪ+S{$;

Цry=lз,;

3) 4* +Zft;

4) 6* *r*,

3) r**,
4) +-t$;

з) 
"*Д =!2

4') rr*.

5) 9+**4* -r*,
6) ru* *2h-4'b

5) 6*-r*1 ,

6) rn* -rr#.

2) 
'*?,

196. Розв'яжiть рiвняння:
1) x+s*=L1; 2)5*-(,-r*) =1+*

п
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200. ,flке найбiльше rтaтypa;lbнe число задовольняе HepiBнicTb

a <149-zw' 
\4 ,'

201. Знайдi.ть yci Еатуральнi вIIачеЕня х, 1три якйх буде пра-

вильною HepiBHicTb U#.+.7-?" .

Уявленнfi про десятковi дроби
2О2. Вапишiть у в}II,JIядi десfiткOвого дробу:

1) 4*; 4} *; 7}'rffi; 10) rOffi;
2),r#; 5)#; 8} ru#., 11)ffi;
S) 1#; 6)#; 9)ffi; 12) *оЬ.

203. Видiлiть цiлу i дробову частиfiи числа та заIIишiть даЕе
число у виглядi десяткового дробу:

1) #, rуtr8 ; s) ffi ; 4) ffi ; ь\ffi ; 6) 
-*ьъъ'б 

.

2а4. Виразiть у дециметрах, записавши вiдповiдь у виглядi

десяткового дробу:
1) 69 см; 2' 282 см; 3) б см 9 мм; 4) 78 см 3 мм.

2аб. Виразiть у метрах, ffаписавши вiдповiдь у виглядi десят-
кового дробу:
1)4дм; 3)9см; 5)6дм4см;
2) 83 см; 4) 14 MMi 6) 2 дм 2 см 1 мм.

206. Виразiть у ToHHftx, ааписавши вiдшовiдь у виглядi десJIт-

кового дробу:
1) 45]. кг;
21 2473 кг;

3) 2 кг;
4)4ц;

5) 65 ц;
6)8ц47кг.
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209. 8найдiтъ yci fiатуральнi ;JHaTIetrHя с, ilри яких е правиль-
Еою HepiBнicTb:

1) 7,g2 {с < 11,1; 2) 9 < с -< 14,5.

21О. Якi цифри моiкна Еоставити замiсть вi,рочки, щоб утво-

рилася правильна HepiBHicTb:

Округленкя чисел

2l2. Округлiтъ:
1) до десятих: 3,14; В,3Т2; 0,76;
2) до сOтих i б,34Т i 6,892 i 9 ,345;
3) до одиниць: 35, 22; 4Т,842; 356,б"

2L3. Округлiтт,:

1) до десяткiв: g2T; 643 ; 3425; 24 б32; 296 4Т6;

2) до сотень:6248; 13Т|; б809; 9436; ТТ бб2;

3} до тисяч:2G 397;5Т3 846; 8499; 556б;67 390;

4) до мiльйонi"в: 4Т 659 432; 5 107 964; 680 f 62 239,
21.4.Ватrттшiть у цеЕтЕерах, fiсшередкьс округливши до сотекь:

1) 916 кг; 2) 448 кг; 3) 16б2 кr.

ýодавак}тя i вiднiманжf,I десяткOвих дробiв

2L б . Вк rc он аI-тте дод ав ання :

1) 4,7* > 4,78;

2rg,*'8 < 9,17;

211. Наrтишiть три числа,

ше вiд 5,18.

1) 4,9 + 3,8;

2) 9,5 * б,Т8;

3) I 4,{}S -t- 4,2;

zt.B. Вrякоrrайте вi"днiмilншя :

1_} 8,6 * iJ,7;

2} 14,5 - 8,Е7;

3) 7,6* > Т,66;
,1) 2,051 < 2,a*g ?

кожне з яких бiльше за 5,16 i мен-

4) 52 * 9,3; Т) 2,3 + 16,4ТТ;

5) 0 ,842 + 0,358; 8) 0,3 + С,9 64;

6) 1 4,бТ +, 2,3,65]-; 9) 4,46 ""|- 4; б4.

2L7 " Внайлiть зн&lченнsr вираау;

1 } S, ? ý + 9,4:J +- J" 2,6;

2} ;},{}fi4 "t- tr (i,fi " i $},?.L:

3) 19 - i;3,89;

4) ý - 4,354;
5} 7,]. - 5,389;
6) 59,03 * 14,т.

3} #4;_l,J ý * t4,{i85 + l.fr,Ч|

4 i i{i-,,iii' t- ý;i,g2,4 -i, i:{?,
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218. У першому контейкерi було 36,7кг яблук, & в другому -
на 19,7кг бiльше, нiж у першому. Скiльки кiлограмiв
яблук було у двох коЕтейнерах?

219. Стовбур дерева розпиляли Еа три колоди. 
'Щовжина 

пер-

шоi колоди,дорiвнюе L,T5 м, другоi - 0,9 м, що Еа 1,2 м
менше вiд довжиЕи TpeTboi колсди. ,fLкою була довжина
стовбура?

220. У гrершому автомобiлi було 2r4r ваЕтажу, що на L,Zy
бiльrrте, нiж у другому. У третiй автомобiль ЕаваЕтажили
g.а 2,5 т менше, .нiж у перший i другий автомобiлi разом.
Скiдьки всього тOнн Еаваýтажили в три автомобiлi?

22L. Власна швидкiсть човна дорiвЕюе 19, Т км/год, а швид-
KicTb течii рiчки - 1,4 км/год. Внайдiть швидкiсть човЕа
за течiею та його швидкiсть проти течii.

222. Швидкiсть тепл:охода проти течii рiчки дорiвнюе
2Т,8 км/год } а швидкiсть течii 1,8 км/год. 3найдiть
власfiу швидкiсть теплохода та його швидкiсть за течiею.

223. Три бригади трактористiв ворели 3б42,58 га вемлi.
Перша бригада зорала 1573 ,24rа, а третя -_ х.а 242,34rа
меЕше, нiж перша. Скiльки гектарiв землi BopaJIa друга
бригада?

2Z4. Розв' яжiть рiвняЕЕя:
1)r+5,T4=9;
2)5,4-х*3,82Т;

22б. Внайдiть зЕачення вира8у;
1) 15,083 + 9,4б - 5,005 - 4,0332;
2) tzg,9 - 9,93 * 0,92) + (15,007 * 8,9 * б,064);
3) 349,9 - (149,тз + 28,035 * 6,5)"

IVIножеккя десяткових дробiв
22в. Виконайте мЕожеЕrIIя: .

3) r - 5 ,2бТ -- 19, Т43;

4) (29,3 *-х) + б4 
= 

69,351"

227 . Обчислiть fi каченIIfi IJIIраву;

J }.9-4 - 0.8 +- 4,"fi , 2!,.,?з: 2} {ý8 -

t) 4,7 , 3,2i
2) 6 ,4. 5,23:

3) 0,38 . L,T;

4) 0,4" 29,15;

б) 29 ,4б. 6;

6) 0,бб . 0,014.

1ý-64} - CI,GTl
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3) (6,385 + 2,8) . (8,9 - 0,46r;
4) (7,g2 - 0,45- 3,4| . 2,Т * 1L,453;
5) 6 .(0,003 + 0,997).(5 .0,4+ 1,7) - 16,8.

228. Чому дорiвнюе добуток:
t)3,5T.10;
2) 3,5Т . 100;

3)3,бТ.1000; 5)3,б?.0,01;
4) 3 ,бТ , 100 000; 6) 3,5Т "0,0001 ?

22g. Автомобi.пь рухався 2,3 год зi швидкiстю 62,4 км/год
i 1,4 год зi швидкiстю 70,6 км/год. .fкий усього шлях
подолав автомобi лъ?

230. Човен плив 2,3год за течiею рiчки i 3,2год проти течii.
fiкий шлях Еодолав човен, якщо швидкiсть течiI дорiвкюе
2,6 км/год, & власЕа швидкiсть чов}Iа -- 1 g,T км/год?

231. Обчислiть аначеfiня виразу найзручнiшим способом:

232. Спростlть вираз i обчислiть fтого зIlачеЕЕя:
t) 0,9 .0,6d, fiкщо d: O,a2;

2) 0 ,О5х. 0,2у, якшIо х :, trO, у : 2,3;

3) 4,2h + 1б,Вh, якщо k: L,4;

L' 25 . 18,4. 0,04;
2) 0,05 " 9,L " 2i

1) 48,3 :7;
2) 31,Вб : 9;

S) .5Т,&:17:

3) 3 ,Т2. 0,32 + 0,68 . 3, Т2;

4) 6,5 . 2,46 - 2,44. б,5.

4' 5,04 : 6; 7) 0,1176 : 14;

5) 27 : 6; 8) 19 ,26: 18.

6}3;8;

п
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237 " Обчислiть аначеIlýfi вираву:

1) 6 ,54. 14 - (1 42 -- g0,56) :24;
2) 96,512 : Lб - 646,& : 1000 "t 0,39.

238. Розв'яжiть рiвнянЕя:
1) 12х * бх :3,192:
2) Тх*бх* 0,28:9,1i

3) бх - 14,Т з 22,аб;
4\ Y,48 - 16r : 2,68"

236. Чому дсрiвнюе частка:
1) 87,36: 10;

2} 93: 10;

3)2:10;
4} 58,76 : 100;

4) 4,8 : 0,03;

5)?0,952:0,L4i
6) 85,69 : 41,8;

3) 94 : 0,01;

4} 0 ,94: 0,01;

б) 0 ,О34; 1000;

6) 36 : 1000 ?

б) 249,5Т ] 0,001;
6} 947 ; 0,0tr.

239. Автомобiль rrроiхав 5С9,6 км за Т год, fiку вiдстань кроiде
BiH За 5 год, ffкщо рухатиIlIетьсfi з тiею самою шtsидкiстю?

24С. Виконайте дiлення:
1) б2,ý : 1,4;

2) 23,53 : 2,6;

3} 70 ] 1,Т6;
24L. Внайдiть частку:

1) 64,1 : 0,1;

2} 58,Sб : 0,1;

7) 0,L218 : 0,0б8;

8)3666:0,4Т.

242. Обчислiть 8наченЕя вира.зу:

1) S,k}i 0,6 + 24:0,?б - 3 :2б+ 28 ] 0о35;

2) (56,42 : L,4 - 1,536 ] 0,32) . 2,1 * 6,8;

3} 12а -(7,0056 : 0,0Т2+ 14,62h
4)(4. 1,L25- 4,5)"6,84 + (е,ý4 + 1,324' ] 0,Т6.

243. Внайдiть Kopiнb рiвняЕtlя:
1) (5,8 + х). 5,3:31,482; з) 12 * х i 2,5: 1,8;
2) 0,Т2: (0,8 - r): 1,5; 4} 128 : х * 16,9:23,1.

244.3найдiть шериметр fiрямокутникfl, якщо с}джа з його сто-

piн дорiвнюе 4r3 см, а ш.7IоIца S,03 **'.
24б.Тепдохiд пройшов 81,49 км за течj,ею рiчки i 113 ,62км

ПРОТИ ТеЧii. Власна швидкiсть теплсжода дорiвrтюе
26,4х<мfrод, а швидкiсть течii - ln? кшт/год. СкiJIъки часу
теплсхiд був у дtэ1l*rsi?
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24{i. Вiдстань мiж дв.ома пристаЕями дорiвнюе 88,2 км. Вiд
цих пристаней Еазустрiч один одЕому одночасно виру-
шили два моторних човни, якi зустрiлись через 1,5 год
пiсля початку руху. Один з них рухався зi швцдкiстю
28,3 км/год. 3найдiть швидкiсть другого човна.

24'I . Вiдстань мiж двома селами дорiвню€ 11,4 км. 3 цих сiл по

дорозi в однOму напрямi одночасЕо вирушили пiшохiд
i вершник. Пiшохiд iшов попереду зi швидкiстю
2r8 км/год. Через 1,5 год пiсля початку руху його
Еаздогнав вершник. 3найдiть швидкiсть вершЕика.

248.3найдiть рiзницю двох чисел, якщо вiд'емЕик дорiвнюе
6,5 i становить 0,13 зменшуваного.

Середн€ арифметичне. СередII€ значекня величини

249.Внайдiть середне арифметичЕе чисел 32,Т; 14,8; 15,3

i 21,6.
25О. Поiзд ixaB 5 год зi швидкiстю 62 км/год i 3 год зi швид-

кiстю 52 км/год. Внайдiть середЕю швидкiсть поiзда
протягом усього шляху"

25L. СередЕе арифметичне чисел 6,9 i Ь дорiвнюе 5,6б.

3найдiть число Ь.

252.Автомобiль проiхав першу частиЕу шляху за 1.,8год зi
швидкiстю бВ км /rод, а другу частину 8а 2,2 год.

3 якою швидкiстю автомобiль проiхав другу частиЕу
шляху, якщо середЕя швидкlсть протягом усього часу

руху стаЕовила '{5,7 км/год?

Вiдсотки. 3находження вiдсоткiв вiд числа
253.3найдiть:

1) 6 % вiд числа 800;
2) 24 % вiд числа бб;

3) Т % вiд числа 42;
4) 130 % вiд числа 30.

254. ,.Що магавиIIу завезли 400 кг картоrrлi" Першого дЕя було

продано 23 % завезеноi картоплi. Скiльки кiлограмiв
картоплi було продаЕо IIершого дня?

2бб.Сплав мiстить 36 % залiза. Скiльки кiлограмiв залiза
мiститься в 450 кг еплаву?

п
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25Е. На завод привезли 3200 кг металобрухту. 3а першиfл день
використали 45 % металобрухту. Скiльки кiлограмiв
металобрухту валишилось ?

2б7. Що магазиIIу завеали 1600 кг овочiв, з Ilиx 27 %

складають огiрки, 42 а/о 
- картсшля, а решту - капуста,

Скiльки кiлограмiв капусти завезли в магазин?

3каходжекшя чшсла 8а його вiдсоткамш

258. Внайдiть число, якщо:

L) |2 % цього числа дорiвнюють 96;

2' 28 % цього чисJIа дорiвнюють L26.

259. ABaHco}t робiтник одержав 3360 грно що становило 35 %
суми, f,ку BiH мае отримати за виконаЕу роботу. flку
шлату аа всю роботу ма€ отримати робiтник?

260. Мiдна руда мiстить 8 % мiдi. Скiльки руди треба взяти,

щоб отримати 18 т пдiдi?

261. ГIiд час тушкуваЕЕfr м'ясо втрачае 24 % cBoei маси,
Скiлъrси кiлограмiв сирого м'frса треба взяти, щоб
отримати 38 кг тушковаЕого?

262. Вкладник отримав у банку 13 500 грý, Iцо склало 108 %
суми KoшrTiB, яку BiH fiоклав у банк piK тому. Сrсj,льки

грошей поклав вкладник у баrтк piK тому?

2В3. Сергiйко з батьком i MaTip'Kr збирали гриби" Батько
зiбрав 46 % ycix грибiв, мати ._ 32 %, а Серriйко -* решт}r
44 гриби. Скiльки всього грибiв аiбра.пе ci"M'я?

264. ,Що магазиЕу завезли кавуни i динi, причому динi етаIIо-

вили 35 % заве8еного. KaByHiB було жа 420 кг бiлъше, нiж
динь. Скi.лБки всього кiлограмiв KaByHiB i диЕь завезли

до магазину?

2Вб" Лiтак долетiв з однOго MicTa в iнше за 3 год. Ва fiершу го-

дину BiH пролетiв 30 % всього шляху, у другу
60 % шu'Iяху, що залишився, а, в третю решту 58В км.
3найдiть вiдстань мiж мiстами.
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КOНТРОЛЬНI РОБОТИ

BapiaKT 1

КонтроJIька робота J\ib 1

Тема" Натп)альнi чиела

1.О Вапишiть цифрами число:

1) п'ятдесят шiсть мiльярдiв триста сiмдесят три мiльйо-
Ни дев'ятсOт сiмдесят двi тисячi п'ятсот сi"мдесят два;

2' сто три мi;rьйони шiстдесят ciM тис,fiч двадц5тть п'ять1
3) тридцять дев'ять мiльярдiв BiciM мiльйонiв

шIlстЕадцять тисfiч.

2.О ГIорiвняйте числа:

1) 2386 i 24L2; 2) 18324 506 i 18 324 51]. 
"

ýа ньоN[у3.о Накреслiть координатrrий rrромiнь i поажачте
тсчки, що вiдповiдають числам 1, 3о Т, L2.

4.о Накреслiть вiдрiзок МК, довжина яксrо дорiвнюе
7 см 4 мм, шоаfiачте на ньому точку Е" Вапишiть yci вiдрiв-
ки, що утворились Еа рисунItу, та вимiряйте iх довжиЕи.
Точка С Еалежить вiдрiаку АК, АС: 14 см, вiдрiзок СК
на 28 см бiлъший ва вiдрiзок /,С. Внайдiть довжину вiд-

рiзка АК.
6.' Запишiть цифру, яку можна шостаtsити BaMicTb аiрочки,

щOб утtsорилася шравиль$а нерiвлriсть (розгляньте Bci
можливi виIIадки}:

t} 468* р 4687; 2) 2т*3 < 2т46.
На вiдрlзку АВ 8авдовжки 23 см IIозIIачили точки С i D
так, що АС: 15 см , DB: 12 см. Чому дорiвнюе доtsжиЕа
вi,дрiака СD?

8." ГIорiвняйте:

1) 4 км i &867 м;

?-оо.

Ц.

2}502кг i 5ц.
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Контрольнi роботи

КоЕтрольна робота ЛЬ 2

Тема. ДодаваIIня i вiднiмання натуItальних чисел.
Чиеловi i буквенi вирази. Формули

1.о обчислiть:
1) 63L 4Т9 + Т9 853; 2, L7 200 314 - 4 386 253.

2.О Ва ПеРШИй деЕь зiбрали 32 кг лiкарських рослиЕ,. що
на t3 кг бiдьше, нiж за другий. Скiльки кiлограмiв лiкар-
ських рослин зiбрали sа два днi?

3.о Викоrrайте додаваIlЕя, обираючи зручний порядок об-
числень:
1) (354 + 867) + 646; 2) L82 + 371 + 429 + 218.

обчислеЕь:
1) (918 + 692) - 718; 2, 343 - (143 + 96).

1.о

2.о

2) кут ВОС, градусЕrа Mipa якого дорiвнюе 74О

Розв'яжiть рiвнfiЕIlя:
1)44*r:ТL;

мN
Рис. 81

3.о

2) 3Т2 - !): 23б.

www.4b
oo

k.o
rg



BapiaHT 1 L27

4.' Одна сторона трикутника дорiвнюе б см, друга - у 4рави

дOвша за першу, а третя Еа S см коротша вiд другоi.
8rtаi:tдiть ýериметр трикутЕика.

5.' Розв'яltсiть рiвняннfi:
1){r+Т4)-91 :35;

6.' 3 вершиfiи прямого кута
проведежо два rтроменi ОС

2)64-(х-19):3В.

I-AOD : Т4о, л/.ВоС: 66о. обчислiть
величиfiу кута COD.

7." Яке число треба пiдставити замiсть

щоб коренем рiвl*яЕня 41 - (а + х):
було число IT?

Рис " 82

АОВ (рис.82} А
i OD так, що

а,

16

1.о

оо
t9o

Контрольна робота }е 4
Тема" МноfiýеЕня i дiлення нетуральних чисеJf.

властивостi мноfiсеннfi
обчислiть:
1) 28 -3245;

2) 187 . 408;
3жайдiть значеЕня вI{разу

3) 16 632 : б4;
4) 186 000 : 150.

(23 . 34+ 338) : 16.
3.О Розв'яжiть рiвнянЕя:

1)х:16:19; 2) 336 : х: 14; 3) 16х - 7х:612.
4.О Внайдiть зЕаченЕя вираву кайвручнiшим способом:

1) 4-86 -2б; 2)8.39.12б; 3) 78 . 43 + 43 .22.

б.- Ва 5 гвоздик i 7 троякд заплатили 104 грн- Одна I.'воздика

коштуе 4 грн' Яка цiна oдHiei трOянди?

6.' В одного пункту одЕсчасЕо в протилежЕих Еаýрямах ви-

рушили велосипедист i жirт;охiд. Пirт:охiд рухався ai IIIвид-

кiстю 3 км/год, а велссрii]:t}дист зi швидкiстю в 4 рази
бiльшою. ,firсою буде вiдr:тань Mixt к}tми через 2 год пiсля
шочатку руху?

7.n' Скiлькома ну.;Iями аакiн.хуflтъся добут*к ycix Еату-

радьнI[;t ч}tсел rзiд 1Ё до .{{} вк..;lючнg?
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КонтроJIьЕа робота }ib ý

Тема. rЩi.,Т€IIня в остачеIо. Площа прямокутника.
прямокутший паралелепirrед i його об'ем.

Комбiнаторнi аадачi
1.О Виконайте дiленЕя з остачею:

43Т z L2.
2.О Одна стороЕа IIрямокутЕика дорiвнюе 54 см, а сусiдкя

стороЕа в 3 рази меЕша вiд fiei. 8найдiть площу прямо-
кутЕика.

S.". обчислiть об'gм i площу IIoBepxHi куба з ребром б дм.
4.' Ширина прямокутЕого шар8,лелепiпеда дорiвкюе 18 см,

довжина Еа 12 сМ бiльша за шириýУ, висота у 5 разiв
меЕша вiд довЕсиЕи. обчисдiть об'ем паралелепiпеда.

б.' Чому дорiвкюе дiлеЕе, якщо дiльник дорiвтrю ё Т, ЕеповЕа
частка - 9, Lостача- 4?

6"" ГIоле fiрямокутноi форми мае шлощу т2а, його довж ина -
90 м. Обчисдiть периметр пGля.

7." Ваrrишiть yci трицифровi числао Длfi запису яких
використовують тiльки цифри 0, 1 i б (цифри Ее можуть
Еовторюватися).

8." Сума довжин ycix ребер прfiмокутного шаралелешiпеда

дорiвнюе 96 СМ, два його вимiрЕ - 7 см i 12 см. Внайдiть
третiй вимiр паралелепiпеда.

КонтроJIьна робота ЛЬ 6
Тем&. 3вичайнi дробч

ГIорiвняйте чисда:

1)+*iffi; z'IiЪi*; s)li 3.
F'а

4r# i 1.

2.О Викокайте дii;
1 \ -1_9" .- 16 

-- _1J_ .L' 28 '28 2в'
2t 4+*-2*+r$;

3) 
'-э},

4} 4*- 2ý-
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3.* У хлOпчика. е 28 аошитiв, з Еих + стаЕовлять зошити

в клiтиЕку. Скiльки зошитiв у, клiтиЕку е в хлопчика?

4.О У саду ростуть 36 яблунь, що стаЕовIIть t ycix дерев.

Скiльки дерев росте в саду?
5.О Перетворiть у мiшане число дрiб:

1) Ь; 2t u*,

6." Турист планував ва перштай деЕь'пройти * маршруту,

аа другий деЕ{ь * маршруту, а аа трет!т? ; 7 . ЧиДД ,L1 '

зможе BiH редлiзуtsати свiй п;rак?

7.' 3найдiть yci Еатуральнi вЕаченЕя х, при яких е пра-

вильЕою KepiBнicTb 
'$ 

* f * 2* .

8." Внайдiть yci натуральнi значе I|atя, а, при яких дрiб 1fr.
буде Ееправильним.

КонтрольЕа робота ЛЬ 7

Тема. Уявленшя про десfiтковi дроби. IropiBняrrнff,
округленняl дод8ваЕня i вИнiшrання десяткOвих дробiв

1.' Порiвняйте;
1)19,4 i 19,398; 2)0,5384 L 0,539.

2.О Округлiтъ;
1) до десятих:. 6,7Bбi 0, б3924;
2) до сотих: 13,42'!,; 0,3659.

3.О Виконайте дii;
1) 6,67 + 24,793; 3) L2 - 6 ,256;
2) 88,LT .. 8,34б; 4) 1а,4 - (0,87 + 3,268).

4"О IIIвидкiсть теплохода проти течii рiчки дорiвнюе
24,8км/год, а швидкiсть течii 2,6 км/t"-од. 3найдiть
швидкiсть теплохода за течiею рiчки.
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130 Контрольнi роботи

а'
aa

8.n'

5.' обчислirь, ваIтисавшIи даrli величини в метрах:
L') 23,4 м - 82 см; 2) 3,4 пд + 630 см.
Ламана складаеться в трьOх лаЕок, Довжиýа першоi
ланки дорiвкюе V,4 еМ, що на 2,7 сух менше вiд довжини
другоi ланки i. на 3,В см бiльше ва довжину *peTboi. Чому
дорiвнIое лФвiItина, ламакоi?
Вапицтiть три числа, Ko}*dнe з fiких бiльше 8а 6,44 i пденше
вiд 6,46.
SIKi цифри можжа шо*т8,вити замiеть зlрочок, щФб утво-
РИJIася правилънff, нерiвнiстъ (у правiй i лiвiй частинах
HepiBHaeTi зiрочксю IIо8IIачеЕо оджу rt ту саму щифру)?
1) 0,*3 > 0,5*; 2) 0,*4 { 0,4*

Контрольжа робста ЛЬ 8
тема. }rноrкеЕiня i дiленнfi десяткових дробiв

обчислiть:
1) 6 ,25 "3,4; g,24,L: 1000; 5) Т,&1 : 3,4;
21 32,291 . 100; 4l Т: 28; 6) 18 ] 0,45.
Ввайдiть значенЕJI вираву

(20 * 22,.05 : 2,1) . 6,4 * 9,2.
Розв'яжiтъ рiвнянкя

6,4 {у * \2,8) * 3,2.
Вiдстань мiж двOý{а селами дорiвнюе 156,3 км. 8 цих сiл
одночасно в однOму нашрямi вирушиJlи вантажiвка i вело-
сипедист, шричсму велосишедIIст ixaB rдопереду" Через
3 год rriсля Еочатку руху вантажi.вка наздогЕала вело-
сиЕедиста. fiкою була швидкiсть велосипедиста, якщ0
швидкiсть вантаэжiвки дорiвнIоваJIа 64, 5 км/год?

5." Якщо в деякому десяткоtsOму дробi шеренести кому вIIраво
ЧеРе3 ОДНУ ЦИфрУ, Т<l BiH gбiльшиться fiа 65,8В" Внайдiть
цей дрiб.

1.о

Dо3с

3.'

4.'
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4.n

роа.

Контрольна робота }t} 9

Тема. Середнс арифметичне, ВЦсотки

Внайдiть середне арифметичЕе чисел 36,2; 38,6;
39,3.

3.о У будинку 51 двокiмЕатна квартирil, що становить LT %

ycix квартир. Скiльки квартир у будикку?

Автомобiль ixaB 3 год ai швидкiстю б8,4 км/год i 4 год
зi швидкiстю 61,2 км/год. 3Еайдiть середню швидкiсть
автомобiля IIа всьому шляху.

.ЩО iДаЛьнi заве злу{.150 кг овочiв. Капуста ст8,новила 4В %

ycix овочiв, MopKBEt , 24 %, а картопля - решту. Скiльки
кiлограмiв картоплi завезли до iдальнi?

6.n'3а перший мiсяць вiдремонтували 65 % дороги, за дру-
ГИЙ - бО О/о ОСТачi, а 3а третiй решту 28 км. Скiльки
кiлометрiв дороги вiдремоЕтували ва три мiсяцi?

Коктрольна робота }ib 10

Тема. Узагальнення i систематизацiя знань y.rнiB
з курсу математики 5 класу

1.О 3кайдiть значення виразу

(3,17 + а,ТТ : L,4) . 3,5 - 4,2L6.
ПОiЗД Проiхав 168,3 км за 3,4 год, Скiльки кiлометрiв BiH
проiде за 5,8 год з тiею самою швидкiстю?
Розв'яжiть рiвняЕня

Т,2х- 5,4х+ 0,46: 1.

,ЩовжиЕа прямокутного паралелепiпеда дорiвнюе 80 см.

його шириЕа становить * довжиЕи i 4а % висоти.

Обчислiть об'ем шаралелепiшеда.

2.о

3.'

П:

4.'
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132 Контрольнi роботи

5.' Вrrайдiть значенЕя виразу

15 : (ri#- r#) *(n, 2 -2*), n .

6:" Коли автомобiль шроiхав Оr2, а шотiм ,IIе 0,15 усього
шляху, то виявилось, що BiH шроiхав Ila 18 км менше вiд
IIоловиЕи шляху, який треба було проiхати. Скiльки
кiлометрiв мав проiхати автомобiль?
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BapiaHT 2

КонтрольЕа робота ЛЬ 1

Тема. Натуральнi числа

Вапишiть цифрами число:

1) вiсiмдесят чотири мiльярди триста п'ятдесят два
мiльйони ciMcoT шiстдесят девПять тисяч чотириста
шiстдесят дев'ять;

2) чотириста BiciM мiльйонiв сорок шiсть тисяч чотирЕа-

дцятъ;
3) двадцять один мiльярд ciM мiльйонiв дев'ятЕадцять.

2.О Порiвняйте числа:

1) 3451 i 3449; 2) 1 4 536 605 i 14 536 бL2.
3.о

4.?

Накресдiть коордипатний промiнь i
точки, що вiдповiдають числам 1 , 41 6,

Накреслiть вiдрiаок ЕТ, довжиЕа
6 см 8 мм, позначте на Еьому точку
вiдрiзки, що утворились на рисуЕку,
довжиIIи.

якого дорlвЕю€

А. 3апишiть yci
та вимiряйте ix

5.' Точка О Еадежить вiдрiзку CD, СО: 16 см, вiдрiзок OD
на 9 см менший вiд вiдрiзка СО. 3найдiть довжиЕу вiд-

a

рiзка CD.

6.' 3апишiть цифру, fiку можна поставити замiсть аiрочки,

щоб утворилася правильна HepiBнicTb (розгляЕьте Bci
:моЕсливi випадки):

1) 352* q 3522; 2) 6*89 > 66Т2.

7 " На вiдрiзку КМ завдовжки 34 см IIозIIачили точки А i В
так, що КА:21 см, ВМ: 18 см. Чому дорiвнюе довжиЕ&
вiдрiзка АВ?

8." Порiвняйте:

1)5987м 16км;

п

2)Тц i 703кг.
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134 Контрольнi роботи

Контрольна робота ЛiЬ 2

Тема. Додавання i вИнiмання натуральних чисел.
Чисдовi i буквенi вирази. Формули

1.о обчислiть:

1) 768 324 + 49 876;

2.о

3.о

2) 80 371 405 5 986 796.

В одному ящику лежить 24 у<r цвяхiв, що на ]" 7 $г менцте,

нiж у другому. Скiльки кlлограмiв цвяхiв в обох flщиках?
Виконайте додаванIlя, обираючи зручкий шорядок

обчислень:

1) 483 + (768 + 517); 2) 164 + 428 + 436 + 2,12.

Перевiрте, чи шравильна HepiBнicTb

5000 - (2893 - 1346) < 4841 - (L24T + 624).

Внайдiть вЕачення Ь за формулою Ь :8с - 17 при с: б.

Спростiть вираs 24Т * у + 3б3 i зrrайдiть його значення
ПРи а :195. ,

обчислiть:

4.'

7.'

-aь.

6.'

1)5м52см+2м64
8." Внайдiть зЕачеЕня

обчислень:

1)(S4Т + 459) -34Т;

см; 2)L?xB].5c-5xB39c.
виразу, обираючи зручний порядок

2) 569 - (269 + 83).

,о3о

3.о

Побудуйте

1) кут CDO, гр8дусЕа Mipa якого дорiв-
Еюе 43";

2) кут ВКА, градусна Mipa якого дорiвнюе
Розв'яжiть рiвняння:

в
Рис. 83

135".

с

1)х+38-64; 2)х-479:164.
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4,." Олlа сторона трикутЕика дорiвIlюо 15 дм, лруга - у 3 ра-
зи коротша вiд першоiп & третя * на 12 дм довIIIа за другу.
Обrдислiтъ периýдетр трикутЕика.
Розв'яжiть рiвнянжя:
1)(r+83)*92:,45 2)62-(r-23):34.
В Bepmlt:rlи розгорнутого кута АDВ т
(рис. 84} fiроведеЕо двi}. iTpoмeнi Л L D.У \ __F

так, шI0 ZАDF.= 164О , /ВDТ: 148О"

об"Iислiть величину кута ТDу. ;t D В
Рис. 84

1""'Яке чис-ао треба пiдставLIти замiсть а.,

щоб корешем piBHgtKжfI 56 - (r + g) : 28 було IIисло 23?

Itонтрольна робота ýh 4
Тема. hЛнOжсння i дiлення шатуралъних чисел.

властивостi мноэкекня
обчислiть:
1) 34 . 236б;

2) 2Т9 -306;

Внайдiть ýначення вирав}л

42 "(538 * В40 : 14).
3..' Роав'яжiть рiвняЕня:

1)х:12*17; 2} 561 : х: Х1; 3} 1Тх - 9Jг: бТ2.

4"о tнайдiть вЕачеflЕя вираtsу шайарlпrнiшIlтм способом:

t) 2ý . 98 "4; 2} 2. 59 - 50; в)3т.б4+б4.
Купилrт 9 кг картоплi та б кг цибулi, заплатившLt за
шокупку 87 грн. СкiльI{и коштуе ]. кг картоrtлi, якщо
]" кг цибулi дорiвнк)е ? грк?

g ОС"l.

ts одного шункту оджOчасЕ0 в lэдному натrрямi вирушихи
велосипедист i легковлтй автомобiль" Велосипедист ixaB
зi тrrвидкiстtо 14 км/год , а а,втомобiль зi швшдкiстю
в б разiв бiльшою. ffrсоrо буде вiдстань мiж ними через

3 год пiсля поцатку руху?
Скiлькома нулями закiнчуеться дсбуток ycix натураль-

них ч}Iсел вiд 18 до 45 включно?

1"о

i}) tg 536 : 48;

4} 243 000 : 18С.

2.о

63.

всю

цiна

6.'

Ii
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КоктроJIьна робота Ле б

Тема. *Щi.леfiня в остачеIо. Шлоща пряплOкуткика.
шряпfgоtýутний паралелепirrед i його об'смо

Комбiнаторнi задачi
1.О Виконайте дiлежня в остачею:

626: 1.4-

2.О ОДrrа стороЕа, fiрямокутника дорiвнюе 18 см, а су*iдня
СТОРOЕа в 4 рази бiлъша 8а Hei. 8х*айдiть fiлощу прямо-
кутника"

3.О Обчислiть об'ем i rтлоrr4у Еоверхшi" куýа а ребром 10 дм"
4.' Щовжина шрямокутного fiарале.тrеrтiпедfl дорiвнюе 24 см,

Ширина у б paaiB менша вiд довжини, а висот&. на 16 см
бiльша 3а шириIIу. Обчислiть об'ем шаралелеrriпеда.

5.' 'ЧомУ дорiвнюе дiлеýе, якщо дiльник дорiвню е 9, нешовЕа
частка - 6, & остача* 5?

6.' Поле прямокуткоi {эорми мае площ у 4бап його ширина -
50 м" Обчислiть Еериметр поля.

?.' Вапишiть yci трищиtРровi числа, для зашису яких
використовуIоть тiлькЕ щифри 0, З i 4 (цифри Ее моfiýуть
повторюватися}.

8"". СУМа доВжин 1zcix ребер прямокутЕого шаралелепiпеда

дорiвкюе ]"12 см, дв& його вимiри-* 14 см i g спд. Внайдiть
третiй вимiр fiаралелеrriпеда.

Контролыrа робота.Пh 6
Тема. 3вичайкi дроби

[Iорiвняйте чисда:

1}+а i {$; 2r#
Виконайте дii:
1) ш- 8 _tlL.

зт зт ' 3т'

2t g**6*-u*,

1-о

; g з)+*i1;Д 
2а' 

i 4r# i 1.

з) r**,

4} 58 -2f.

2.о
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3.О У КЛаСi 32 1пrнi, а них * вiдвiдують спортивнi секцii.

4.о

Скiльки учнiв цього класу вiдвiдують сшортивнi секцii?
Купили 12 кг шоколадЕих цукерок, що стаЕовить i ycix

куплеЕих цукерок" Скiльки кiлограмiв цукерок купили?
ГIеретворiть у мiшаЕе число дрiб:5.о

6.'

1)$;

Бригада

дорогу:

?,l

й дороги, а за третiй

реалiзувати свiй план?

Т.' Внайдiть yci Еатуральнi зЕачеЕIIя

Еою HepiBнicTb 
'?.t.2+ 

.

8." 3найдiть yci Еатуральнi значеЕЕя

буде правильЕим.

х) при яких е правиль-

Ь, при яких дрiб Ч*L
LT

КонтрольЕа робота }tb 7

Тема. УявлеЕня про лесятковi дроби. ПорiвнянЕff,
округлекЕя, дод8вання i вiднiмання лесяткових дробiв

1.О Порiвняйте:
1) 20,29Т i 2О,3; 2) 0,т24 i a,T 238"
Округлiть:
1) до десятих: 7,236; 0,85834;
2) до тисячЕих: 16,9264i 0,4566.

3.О Виконайте дii:
1) 4,98 + б2,462;
2) 36 ,4б - 6 ,TL4;

3) 38 - 4,9б2;
4) 34,т - (6,76 + 0,987).

4.О Швидкiсть катера за течiею рiчки дорiвнюе 34,2 км/год,
а власЕа швидкiсть катера -- 31,5 км/год, Внайдiть швид-
KicTb катера проти течi.i рiчки.

11
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138 Контрольнi роботи

б.' Обчислiть, записавши данi величиЕив метрах:

1) 1В,2 м - 67 см; 2) 2,7 м + 360 см.

6.' Ламана складаеться з трьох лаЕок" Довжина першоi
JIаIIки дорiвнюе 8,2 Gм, що на 3,7 см бiльше за довжиЕу
другоi ланки i на б,3 см менше вiд довжиЕи Tpeтboi. Чому
дорiвнюе довжиIIа ламаноi?

7.' Запишiть три числа, кожне з яких бiльше за 2181 i менше
вiд 2,83.

8." flKi цифри можЕа поставити замiсть зiрочок, щоб утво-
рилася правильЕа HepiBвicTb (у uравiй i лiвiй частиЕах
HepiBнocTi зiрочкою позЕачеЕо одЕу й ту саму цифру)?
1) 0,*2 > 0,6*; 2) 0,*б > 0,б*

КонтрольЕа робота ЛlЬ 8

Тема. Мно}кеЕЕя i дiлеЕIrя десrIткових дробiв

1.о обчислiть:

1) 8,43 " 5,Ti 3) 37,8 : 100;

50 - (22,95 i 2,Т + 3,4) - 2,8.

3"" Розв'яжiть рiвняЕЕя
8,4 (у - LT ,9) : 4,2"

4.' 3 двох стапцiй, вiдстаrть мiж якими дорiвкюе 2б,6км,
одЕочасЕо в одЕому Еапрямi вийшли два поiзди. Перший
поiзд iшов попереду зi швидкiстю б8,4км/год, i черев
4 год пiсля початку руху його ЕаздогЕав другий поiзд.
3найдiть швидкiсть другого поiзда.

5." ,fiкщо в деякому десятковому дробi шереЕести кому вIIраво

через одну цифру, то Biп збiльшиться на 44,46. 3найдiть
тдеЙ ,1Fiб?

5) 3,22:2,8i

6) 15 : 0,7б.
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2.о

Коктрольна робота Лi} 9

Тема. СередЕс арифметичне. ВЦсотки

Внайдiть середЕе арифметичне чисел 43,8i 4б,4i 44;
46,т.

У чередi було 200 тварин, а Еих 43 % стаЕовили вiвцi.
Скiльки овець було в чередi?

У розчинi мiститься 140 г солi. Чому дорiвнюе маса

розчиЕу, якщо впriст солi в IIьому стаЕовить 3б %?

4.' Велосишедиет ixaB 2 год зi швидкiстю 12,6 км/год i 4 год
зi швидкiстю 13,б км/rод. Внайдiть середЕю швидкiсть
велосипедиста на всьому шляху.

5.' Потрiбно було вiдремоЕтувати 140 км дороги. Ва перший
мiсяць вiдремоЕтув аJIи 36 % дороги, ва другий 34 а/о 

,

а за третiй - решту. Скiдьки кiлометрiв дороги вiдремон-
туваJIп за третiй мiсяць?

6." 3а перший деЕь було Еродано 60 % завезеноi до мага8ину
ткаЕинц, за другий 35 % остачi, а за третiй решту
78 м. Скiльки MeTpiB ткаЕиЕи завезли до магазину?

2.о

Коцrрольяа робота }tb 10

Тема. УзагальненЕя i систематизацiя внань учнiв
з курсу математики б класу

3найдiть значеIIЕя виразу

{2,78 + а,42 ] 0,35) - 1,5 - 3,82'|.

Автомобiлъ проiхав Lб2,6 км за 2,8год. Скiльки кiло-
MeTpiB BiH проiде за 4,2 год з тiею самою швидкiстrо?

Розв'яэкiть рiвняЕЕя

п

3.'

9,4х,- 7r8r * 0,52: ]..
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140 Контрольнi роботи

4.' ,Щовжина прямокутного паралелепiпеда дорiвнюе 60 см.

його висота стаЕовить 4а % довжини i i шириЕи.

Обчислiть об'ем паралелепiпеда.

б.' 3найдiть зЕачеЕЕя виразу

20,(u*-r*) -(r* -б,8) :5.

6." Коли лiтак шролетiв 0,4, а потiм ще Оr2бвсього маршруту,
' то виявилось, що BiB пролетiв Еа 24а км бiльше вiд

половиIIи того, що мав пролетiти. Скiльки кiлометрiв мав
шролетiти лiтак?
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