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ПЕРЕДмОВА
	У	цьому	посібнику	запропоновано	повну	добірку	завдань	для	про-

ведення	тематичного	оцінювання:	тематичні контрольні роботи 
(надалі	—	ТКР)	 та	 завдання для експрес-контролю (надалі	—	
ЕК)	з	усього	курсу	математики	5-го	класу	відповідно	до	нової	держав-
ної	програми	з	математики		2013	року.	Для	зручності	користування	
посібником	у	назві	кожної	ТКР	чи	ЕК	відбито	 їхню	тематику,	тому	
посібник	легко	адаптується	до	будь-якого	з	діючих	підручників.

Основна мета посібника — допомогти вчителю провести 
тематичне оцінювання з математики у 5-му класі в нових умо-
вах.	Автор	сподівається,	що	посібник	буде	корисним	також	для	учнів	
5-го		класу	та	їхніх	батьків.

Кожна	ТКР	містить	як	завдання,	що	відповідають	початковому	та	
середньому	рівням	навчальних	досягнень	 (вони	позначені	кружеч-
ками),	так	і	завдання,	що	відповідають	достатньому	та	високому	рів-
ням	навчальних	досягнень.	Усі	завдання	оцінено	в	балах	таким	чи-
ном,	що	максимальна	оцінка	за	ТКР	дорівнює	12	балам.	Кожна	ТКР	
розрахована	на	один	урок.	Звичайно,	вчитель	може	збільшити	або	
зменшити	як	кількість	ТКР,	так	і	кількість	завдань	у	кожній	ТКР,	
змінивши	при	цьому	оцінювання	в	балах	таким	чином,	щоб	сума	ба-
лів	дорівнювала	12.

Кожний	рівень	завдань	ЕК	розрахований	на	10–15	хв.	Ці	завдан-
ня	призначені,	в	першу	чергу,	для	учнів,	які	пропустили	ТКР.	Також	
завдання	для	ЕК	можуть	бути	використані	вчителем	для	оцінювання	
учнів,	які	протягом	теми	стабільно	виявляли	високий	рівень	знань.	
У	цьому	випадку	вчитель	може	запропонувати	учню	розв’язати	за-
вдання	ЕК	високого	рівня	(гарантуючи	9	балів	навіть	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	надсилайте	на	адресу:	ister@i.com.ua.
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ДО ВЧИТЕЛя
Кожна	ТКР	наведена	в	чотирьох	рівноцінних	варіантах.
Автор	 пропонує	 на першому етапі оцінювати	 кожне завдання 

у	звичній	для	вчителя	математики	системі	«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	наполовину;

«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,	 отримана	 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	вищий	за	рівень	середньої	поточ-
ної	оцінки.	Кожен	із	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	переводить	у	бали	(табл.	вище).

Якщо	під	час	ЕК	учень	бездоганно	виконав	завдання	на	середній	
чи	достатній	рівень,	то	вчитель	може	запропонувати	йому	завдання	
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	учителя.

Відвідайте	наші	 сторінки	 в	 Інтернеті:	www.bohdan-books.com	 та		
www.i.com.ua/~ister.

Бажаємо успіхів!
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ТЕмАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ТКР-1. натуральні числа. порівняння натуральних чисел. 

додавання та віднімання натуральних чисел

Варіант 1
1° (1 бал).	 Записати	цифрами	число:

а)	тридцять	сім	мільярдів	триста	двадцять	п’ять	мільйо-
нів	вісімсот	сорок	дев’ять	тисяч	сто	десять;
б)	двісті	два	мільйони	п’ятнадцять	тисяч	один.

2° (1 бал).	 Порівняти	числа:
а)	752	000	і	749	999;	 б)	13	425	711	і	13	425	714.

3° (1 бал).	 Виконати	додавання:
327	725	+	92	396.

4° (1 бал).	 Виконати	віднімання:
17	300	715	–	8	486	664.

5° (1 бал).	 Обчислити:
а)	3	кг	250	г	–	1	кг	750	г;	
б)	2	год	23	хв	+	1	год	49	хв.

6° (1 бал).	 На	одній	полиці	було	37	книжок,	а	на	другій	—	на	11	
книжок	менше.	скільки	книжок	було	на	двох	полицях	
разом?

7 (2 бали).	 Обчислити	 значення	 виразу,	 обираючи	 зручний	 поря-
док	дій:
а)	(247	+	352)	–	252;
б)	758	–	(658	+	37).

8 (2 бали).	 Яке	 найбільше	 і	 яке	 найменше	 чотирицифрові	 числа	
можна	написати,	використовуючи	по	одному	разу	циф-
ри	9;	7;	2	і	0?

9 (2 бали).	 У	числах	кілька	цифр	замінено	на	зірочки.	Порівняти	
ці	числа:
а)	38***	і	35***;	 	 б)	9*7	і	1***.

Варіант 2
1° (1 бал).	 Записати	цифрами	число:

а)	сорок	два	мільярди	чотириста	сімдесят	один	мільйон	
вісімсот	тридцять	дев’ять	тисяч	п’ятсот	п’ять;
б)	триста	сім	мільйонів	дванадцять	тисяч	сім.

2° (1 бал).	 Порівняти	числа:
а)	328	000	і	325	999;		 б)	14	327	312		і	14	327	317.

3° (1 бал).	 Виконати	додавання:
473	836	+	46	285.

4° (1 бал).	 Виконати	віднімання:
11	400	715	–	8	486	664.

5° (1 бал).	 Обчислити:
а)	5	км	350	м	–	2	км	650	м;	
б)	3	год	37	хв	+	1	год	42	хв.

6° (1 бал).	 В	 одному	ящику	 було	 29	 кг	 цвяхів,	 а	 в	 другому	—	на	
12	 кг	 менше.	 скільки	 кілограмів	 цвяхів	 було	 в	 обох	
ящиках	разом?

7 (2 бали).	 Обчислити	 значення	 виразу,	 обираючи	 зручний	 поря-
док	дій:
а)	(535	+	492)	–	392;	 б)	639	–	(539	+	28).

8 (2 бали).	 Яке	 найбільше	 і	 яке	 найменше	 чотирицифрові	 числа	
можна	написати,	використовуючи	по	одному	разу	циф-
ри	8;	5;	1	і	0?

9 (2 бали).	 У	числах	кілька	цифр	замінено	на	зірочки.	Порівняти	
ці	числа:
а)	42***	і	43***;	 	 б)	2***	і	89*.
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ЕК-9. відсотки. Середнє арифметичне. задачі та 
приклади на всі дії з десятковими дробами

Варіант 1
Середній рівень
1° (1 бал).	 У	магазин	завезли	260	кг	овочів.	Цибуля	становить	12%	

від	кількості	усіх	завезених	овочів.	скільки	кілограмів	
цибулі	завезли	до	магазину?

2° (1 бал).	 Учень	прочитав	130	сторінок	книжки,	що	становить	20%	
від	загальної	кількості	сторінок	у	ній.	скільки	сторінок	
у	книжці?

3° (1 бал).	 Знайти	середнє	арифметичне	чисел:
2,7;	3,2;	5,4;	6,3;	7,5.

достатній рівень
1 (1 бал).	 середнє	арифметичне	числа	a	і	числа	5,2	дорівнює	6,8.	

Знайти	число	a.
2 (1 бал).	 Магазин	продав	480	кг	овочів	за	три	дні.	Першого	дня	

було	 продано	 35%	 усіх	 завезених	 овочів.	 Другого	 дня	
продали	90%	овочів,	проданих	за	перший	день.	скільки	
кілограмів	овочів	продали	третього	дня?

3 (1 бал).	 При	 сушінні	 гриби	 втрачають	 91%	 своєї	 маси.	 скільки	
треба	взяти	свіжих	грибів,	щоб	отримати	1,8	кг	сушених?

високий рівень
1 (1 бал).	 середнє	 арифметичне	 деяких	 трьох	 чисел	 дорівнює	

7,35,	а	середнє	арифметичне	інших	двох	чисел	дорівнює	
2,25.	Знайти	середнє	арифметичне	цих	п’яти	чисел.

2 (2 бали).	 Учень	витратив	першого	дня	30%	грошей,	які	мав,	дру-
гого	–	70%	остачі,	а	третього	–	решту	4,2	грн.	скільки	
грошей	мав	учень?

Варіант 2
Середній рівень
1° (1 бал).	 На	базу	завезли	240	кг	фруктів.	Банани	становлять	14%	

від	 кількості	 усіх	 завезених	фруктів.	скільки	кілогра-
мів	бананів	завезли	на	базу?

2° (1 бал).	 Учень	витратив	12	гривень	на	придбання	книжок,	що	
становить	 30%	 грошей,	 які	 в	нього	 були.	скільки	 гро-
шей	було	в	учня?

3° (1 бал).	 Знайти	середнє	арифметичне	чисел:
3,7;	4,2;	6,4;	7,3;	8,5.

достатній рівень
1 (1 бал).	 середнє	арифметичне	числа	a	і	числа	6,8	дорівнює	5,6.	

Знайти	число	a.
2 (1 бал).	 Поле,	площа	якого	становить	360	га,	було	засіяне	за	три	

дні.	Першого	 дня	 засіяли	 35%	площі	 поля,	 другого	—	
80%	площі,	засіяної	за	перший	день.	скільки	гектарів	
було	засіяно	третього	дня?

3 (1 бал).	 При	сушінні	яблука	втрачають	92%	своєї	маси.	скільки	
треба	 взяти	 свіжих	 яблук,	 щоб	 отримати	 2,4	 кг	 суше-
них?

високий рівень
1 (1 бал).	 середнє	арифметичне	деяких	двох	чисел	дорівнює	3,35,	

а	 середнє	 арифметичне	 інших	 трьох	 чисел	 дорівнює	
6,45.	Знайти	середнє	арифметичне	цих	п’яти	чисел.

2 (2 бали).	 Першого	 дня	 бригада	 зорала	 40%	 площі	 всього	 поля,	
другого	–	60%	остачі,	а	третього	–	решту	9,6	га.	Яка	пло-
ща	поля?
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