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ПЕРЕДмОВА
У цьому посібнику запропоновано добірку завдань для проведен-

ня тематичного оцінювання:
тематичні контрольні роботи (надалі — ТКР) та завдання 

експрес-контролю (надалі — ЕК) з усього курсу математики 7-го 
класу відповідно до нової державної програми з математики для 12-
річної школи за чинними в Україні підручниками:  

Істер О. С. «Ал гебра-7», надалі [1]; 
Бевз Г. П., Бевз В. Г. «Ал гебра-7», надалі [2]; 
Кравчук В. Р., Янчен ко Г. М. «Алгебра-7», надалі [3]; 
Мерзляк А. Г., Полонсь кий В. Б., Якір М. С. «Алгебра-7», надалі [4]; 
Істер О. С. «Геометрія-7», надалі [5]; 
Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. «Геометрія-7», надалі [6]; 
Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., «Геомет рія-7», надалі [7]; 
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. «Геометрія-7», надалі [8].
Основна мета посібника — допомогти вчителю провести 

тематичне оцінювання в нових умовах. Автор сподівається, що 
посібник буде корисним також для учнів 7-го класу та їх батьків .

Кожна ТКР містить завдання, що відповідають як початко вому і 
середньому рівням навчальних досягнень (вони позначе ні кружеч-
ками), так і достатньому та високому рівням нав чальних досягнень. 
Усі завдання оцінено в балах таким чи ном, що максимальна оцінка 
за ТКР — 12 балів. Кожна ТКР розрахована на один урок (40-45 хв). 
Для зручності користу вання посібником у назві кожної ТКР відбито 
її тематику та пункти підручників, на які вона зорієнтована.

Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кіль кість 
ТКР, так і кількість завдань у кожній ТКР, змінивши при цьому оці-
нювання у балах таким чином, щоб сума балів дорів нювала 12. 

Кожний рівень завдань ЕК розрахований на 10-15 хв. Ці завдан-
ня призначені, в першу чергу, для учнів, які пропустили ТКР. Та-
кож завдання для ЕК можуть бути використані вчителем також для 
оцінювання учнів, які протягом теми стабільно виявляли високий 
рівень знань. В цьому випадку вчитель може запропонувати учню 
розв’язати завдання ЕК на високий рівень (гарантуючи  9 балів на-
віть у разі невдачі), не вимагаючи розв’язування всієї ТКР.

У посібнику відсутні відповіді. Тому вчитель, придбавши посібник 
на весь клас (або один примірник на парту), може використовувати 
його як дидактичний роздатковий матеріал.

Зауваження та пропозиції автор просить надсилати на 
е-mail:ister@i.com.ua.
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ДО ВЧИТЕЛß
Кожна ТКР наведена в чотирьох рівноцінних варіантах.
Автор пропонує на першому етапі оцінювати кожне завдання у 

звичній для вчителя математики терміно логії “плюс-мінус”:
“+” (плюс) — учень повністю розв’язав вправу;
“±” (плюс-мінус) — хід розв’язування вправи пра вильний, але до-

пущено помилки логічного або обчислю вального характеру, які при-
звели до неправильної відповіді;

“å” (мінус-плюс) — учень не закінчив розв’язування, але виконав 
не менш як половину завдання, обравши правильний шлях;

“–” (мінус) — учень почав розв’язування правильно (наприклад, 
зробив малюнок, записав фрагмент розв’я зування), але виконав за-
вдання менш як на половину;

“0” (нуль) — учень не починав завдання або почав не правильно.
На другому етапі вчитель переводить оцінку з системи “плюс-

мінус” у бали. Пропонується така шкала.
Максимальний 
бал за завдання

Оцінки в системі “плюс-мінус”. Переведення у бали
+ ± å –

1 1 0,5 0,5 0
2 2 1,5 1 0,5
3 3 2-2,5 1-1,5 0,5

Природно, що оцінкою роботи є сума балів, отрима на учнем за 
виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є неціле число (а 
саме — це число має п’ять десятих), то користуємося звичним прави-
лом округлювання (наприклад, 9,5≈10).

Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася ТКР, йому 
можна запропонувати рівневі завдання для ЕК. Автор пропонує вчи-
телю спочатку визначити середню поточну оцінку учня, яка враховує 
відповіді біля дошки, ведення зошита тощо; а потім запропонувати 
учневі завдання ЕК на один рівень вищій за рівень середньої  поточ-
ної оцінки. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досяг-
нень (середньому, достатньому та високому), містить завдання, сума 
балів яких дорівнює 3. Кожне завдання вчитель оцінює у системі 
“плюс-мінус”, а потім переводиться у бали (див. табл. вище).

   Якщо під час ЕК учень бездоганно виконав завдання на серед-
иній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому за-
вдання більш високого рівня.

    Сума середньої  поточної оцінки та балів,набраних під час ЕК, 
може враховуватися вчителем при виставленні оцінки за тему, як 
оцінка, отримана іншими учнями під час ТКР або якимось іншим 
чином на розсуд вчителя.

Сторінка автора в інтернеті: www.i.com.ua/~ister.
Бажаємо успіхів!
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ТЕмАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Ç АЛГЕБРИ

ТКР-1. Лінійні рівняння з однією змінною 
[1]: §1—§3, [2]: §1—§4, [3]: п.1—п.4, [4]: п.2—п.3

ВАРІАНТ 1
1° (1 бал) Чи є число 7 коренем рівняння:

а) x + 2 = 9;
б) 3x = 28?

2° (1 бал) Скільки коренів має рівняння: 
а) –2x = 9;
б) 0x = 0?

3° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:
0,3x – 1,5 = 0.

4° (1 бал) Чи рівносильні рівняння:
3x – 5 = 1 і 1,5x = 3?

5° (2 бали) У кошику яблук в 4 рази менше ніж у міш ку, а разом у 
кошику і мішку 40 кг яблук. На скільки кілограм у міш-
ку більше ніж у ко шику?

6 (3 бали) Розв’яжіть рівняння:
а) 4(x – 0,2) + 5 = 2(7 – x) + 0,1;

б) 2
3

1 7
4

1−
+ =

−
+

x x ;

в) 5x – (x + 1) = 4(x – 2).
7 (3 бали) Човен плив за течією річки 2,4 год і проти те   чії 3,5 год. 

Шлях, який човен пройшов за те    чією, на 4,7 км менше 
ніж шлях, який прой    шов човен проти течії. Знайдіть 
влас ну швид   кість човна, якщо швидкість течії 2 км/год.

 ВАРІАНТ 2
1° (1 бал) Чи є число 6 коренем рівняння:

а) x – 2 = 3;
б) 24 : x = 4?

2° (1 бал) Скільки коренів має рівняння: 
а) 0x = –7;
б) 2x = –11?

3° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:
0,4x + 1,2 = 0.

4° (1 бал) Чи рівносильні рівняння:
4x – 7 = 1 і 2,5x = 5?

5° (2 бали) Майстер і учень за зміну виготовили ра зом 42 деталі, 
причому майстер виготовив у 2 рази більше деталей ніж 
учень. На скільки деталей майстер виготовив більше 
деталей ніж учень?

6 (3 бали) Розв’яжіть рівняння:
а) 2(x – 0,3) + 7 = 4(4 – x) + 0,3;

б) x x−
+ =

−
+

3
4

2 5
3

2 ;

в) 6x – (x + 10) = 5(x – 2).
7 (3 бали) Катер плив за течією річки 2,2 год і проти течії 

2,8 год. Шлях, який катер пройшов проти течії, на 
16,4 км довший ніж шлях, що пройшов катер за те-
чією. Знайдіть швид кість течії, якщо власна швид-
кість катера 44 км/год.
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 ВАРІАНТ 3
1° (1 бал) Чи є число 5 коренем рівняння:

а) 3 + x = 7;
б) 2x = 10?

2° (1 бал) Скільки коренів має рівняння: 
а) 4x = –2;
б) 0x = 9?

3° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:
0,5x – 2,5 = 0.

4° (1 бал) Чи рівносильні рівняння:
2x – 3 = 1 і 3,5x = 7?

5° (2 бали) У кошику яблук в 3 рази менше ніж у міш ку, а разом у 
кошику і мішку 60 кг яблук. На скільки кілограм у міш-
ку біль ше ніж у кошику?

6 (3 бали) Розв’яжіть рівняння:
а) 2(x – 7) + 5 = 4(0,2 – x) + 0,1;

б) 3
4

3 5
5

3−
+ =

−
+

x x ;

в) 3x – (x + 2) = 2(x – 3).
7 (3 бали) Човен плив за течією річки 2,5 год і проти те чії 3,4 год. 

Шлях, який човен пройшов за течією, на 8,5 км ко-
ротший ніж шлях, який пройшов човен проти течії. 
Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії 
1 км/год.

 ВАРІАНТ 4
1° (1 бал) Чи є число 4 коренем рівняння:

а) 7 – x = 3;
б) x : 2 = 1?

2° (1 бал) Скільки коренів має рівняння: 
а) 0x = 8;
б) 4x = –5?

3° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:
0,6x + 1,8 = 0.

4° (1 бал) Чи рівносильні рівняння:
3x – 2 = 4 і 4,5x = 9?

5° (2 бали) Майстер і учень за зміну виготовили ра зом 25 деталей, 
причому майстер виго товив у 4 рази більше деталей ніж 
учень. На скільки майстер виготовив біль ше дета лей 
ніж учень?

6 (3 бали) Розв’яжіть рівняння:
а) 4(x – 4) + 7 = 2(0,3 – x) + 0,3;

б) 2
2

1 4
3

1−
− =

−
−

x x ;

в) 4x – (x + 3) = 3(x – 1).
7 (3 бали) Катер плив за течією річки 3,1 год і проти те чії 

3,8 год. Шлях, який катер пройшов проти течії, на 
15,6 км довший ніж шлях, що пройшов катер за те-
чією. Знайдіть швид   кість течії, якщо власна швид-
кість катера 42 км/год.
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ЕКÑПРЕÑ-КОНТРОЛЬ
Ç АЛГЕБРИ

ЕК-1. Лінійні рівняння з однією змінною
[1]: §1—§3; [2]: §1—§4; [3]: п.1—п.4; [4]: п.2, п.3

ВАРІАНТ 1

На середній рівень
1° (1 бал) Чи рівносильні рівняння:

x + 3 = 9 і x : 5 = 1?
2° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:

3(x – 0,2) + 1= x – 0,8.
3° (1 бал) Відношення двох чисел дорівнює 5 : 2. Знай діть ці чис-

ла, якщо їх сума дорівнює 35.

На достатній рівень 
1 (1 бал) Розв’яжіть рівняння:

3(5x – 4) – 5(2x – 7) = 4.
2 (2 бали) Одна сторона трикутника на 7 см менша за другу і 

у 2 рази менша за третю. Знай діть сторони трикутника, 
якщо його пери метр дорівнює 43 см.

На високий рівень 
1 (1 бал) Знайдіть всі цілі значення b, при яких ко рінь рівняння 

bx = –6 є натуральним чис лом.
2 (2 бали) Швидкість пішохода на 5,2 км/год менша ніж швидкість 

велосипедиста. За 3,5 год пі шохід проходить на 0,53 км 
менше ніж велосипедист проїжджає за 1,6 год. Знайдіть 
швидкості пішохода і велосипедиста.

ВАРІАНТ 2

На середній рівень
1° (1 бал) Чи рівносильні рівняння: 

7 – x = 2 і x : 6 = 1?
2° (1 бал) Розв’яжіть рівняння:

5x – 0,4 = 3(x – 0,3) – 0,7.
3° (1 бал) Сума двох чисел дорівнює 42. Знайдіть ці чис   ла, якщо їх 

відношення дорівнює 3 : 4.

На достатній рівень
1 (1 бал) Розв’яжіть рівняння: 

4(5x – 2) – 5(3x – 7) = 6.
2 (2 бали) Одна сторона трикутника на 10 см менша за другу і у 

3 рази менша за третю. Знай діть сторони трикутника, 
якщо його пери метр дорівнює 50 см. 

На високий рівень
1 (1 бал) Знайдіть всі цілі значення b, при яких ко рінь рівняння 

bx=–8 є натуральним числом.
2 (2 бали) Швидкість пішохода на 5,3 км/год менша ніж швидкість 

велосипедиста. За 3,6 год. пішохід проходить на 0,46 км 
менше ніж велосипедист проїжджає за 1,7 год. Знай діть 
швидкості пішохода і велосипедиста.
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 ЕК-2. Трикутник. Ознаки рівності трикутників. Рів-
но бедрений трикутник та його властивості
[5]: §11—§16, [6]: §9, §11—§14, [7]: § 10, §12—§15, [8]: п.7—п.12

ВАРІАНТ\ 1

На середній рівень
1° (1 бал) Знайдіть периметр рівнобедреного трикут ни ка, основа 

якого дорівнює 8 см, а бічна сто рона на 2 см менша за 
основу.

2° (2 бали) Доведіть рівність три кут ників 
KLM і NLM, якщо ∠KLM = 
= ∠NLM і ∠KML = ∠NML.

На достатній рівень
1 (1 бал) Одна сторона трикутника на 2 см більша за другу і на 

3 см менша за третю. Знай діть сторони трикутника, 
якщо його пе риметр дорівнює 31 см. 

2 (2 бали) У трикутника ABC висота AK є його бісек три сою. 
Доведіть, що AB = AC.

На високий рівень 
1 (1 бал) Периметр трикутника дорівнює 144 см. Знай   діть сторо-

ни трикутника, якщо вони про порційні числам 5, 6 і 7.
2 (2 бали) Дано: AB = AD, CB = CD.

Доведіть, що BDK — 
рівно бед рений.

 ВАРІАНТ 2

На середній рівень 
1° (1 бал) Знайдіть периметр рівнобедреного трикут ни ка, бічна 

сторона якого дрівнює 5 см, а ос нова на 2 см більша за 
бічну сторону.

2° (2 бали) Доведіть рівність три кут-
ників PQS і QPT, якщо 
∠SPQ = ∠TQP і ∠SQP = 
= ∠QPT.

На достатній рівень
1 (1 бал) Одна сторона трикутника на 4 см менша за другу і на 

3 см більша за третю. Знай діть сторони трикутника, 
якщо його пери метр дорівнює 37 см. 

2 (2 бали) У трикутника ABC висота AK є його медіа ною. Доведіть, 
що AB = AC.

На високий рівень

1 (1 бал) Периметр трикутника дорівнює 147 см. Знайдіть сторо-
ни трикутника, якщо вони про порційні числам 6, 7 і 8.

2 (2 бали) Дано: AB = AD, BK = KD.
Доведіть, що CBD — 
рівно бедрений.
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