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ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ!

Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних до-
сягнень учнів: 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт.

Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тема-
тичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіря-
ються цією роботою. Для самостійних робіт використано позначення «С», для 
тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказано номер роботи. 

Тексти всіх робіт складено у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності 
виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готува-
тися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінюван-
ня. У посібник включено тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї 
правильної відповіді), так і відкритої форми (на заповнення пропусків; з корот-
кою відповіддю або з повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у самостій-
них та № 1–4 у тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. 
Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. 

Завдання чотирьох варіантів кожної самостійної роботи розміщено на одно-
му відрізному аркуші, по два варіанти з кожної його сторони.

Завдання кожної пари варіантів ТКР № 1–4, 6 та 7 розміщено у двох колон-
ках на одному відрізному аркуші. Завдання кожного із чотирьох варіантів ТКР 
№ 5 та ТКР № 8–10 розміщено на окремих відрізних аркушах.

Кожну самостійну роботу розраховано на 15–20 хв. Залежно від рівня класу 
та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для 
виконання роботи, і кількості балів для оцінювання кожного завдання залиша-
ється за вчителем.

Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, фор-
мами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 1.

Таблиця 1

№  
завдання

Відповідність завдання 
рівню навчальних  

досягнень учня

Форма завдання Кількість  
балів

1 Початковий рівень Завдання з вибором однієї правиль
ної відповіді

3

2 Середній рівень Завдання з короткою відповіддю 3

3 Достатній рівень Завдання з повним розв’язанням 3

4 Високий рівень Завдання з повним розв’язанням або 
завдання з логічним навантаженням 
і короткою відповіддю

3

Кожну тематичну контрольну роботу розраховано на один урок (45 хв).
Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може 

зменшувати кількість завдань у кожній ТКР, змінюючи при цьому кількість 
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балів за деякі завдання у такий спосіб, щоб сумарна кількість балів за роботу 
дорівнювала 12. 

Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної роботи за рівнями 
складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано 
у таблиці 2.

Таблиця 2

№  
завдання

Відповідність завдання 
рівню навчальних  

досягнень учня

Форма завдання Кількість 
балів

1, 2, 3 Початковий рівень Завдання з вибором однієї правиль
ної відповіді

1 за кожне

4 Середній рівень Завдання з вибором однієї правиль
ної відповіді

1 

5, 6 Середній рівень Завдання з короткою відповіддю 1 за кожне

7 Достатній рівень Завдання з короткою відповіддю 2 

8 Достатній рівень Завдання з повним розв’язанням 2 

9 Високий рівень Завдання з повним розв’язанням або 
завдання з логічним навантаженням 
і короткою відповіддю 

2 

При оцінюванні робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважа-
ється виконаним правильно, якщо учень вказав лише одну літеру, якою позна-
чено правильну відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається викона-
ним правильно, якщо записано правильну відповідь (наприклад, число, вираз, 
корінь рівняння тощо). Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним 
правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання і дав правильну 
відповідь. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з 
короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, 
кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.

У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях 
з короткою відповіддю та для запису процесу розв’язування у завданнях з пов
ним розв’язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. 
Перевірка учнівських записів вчителем у завданнях з короткою відповіддю не є 
обов’язковою.

Зауваження і пропозиції щодо змісту, розподілу завдань та їх оцінювання 
автор просить надсилати на email: ister@i.com.ua. Сторінка автора в Інтернеті:  
ister.in.ua. 

Бажаємо успіхів!
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата  Варіант 
С-1 Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел Оцінка 

Варіант 1 Варіант 2

У завданні 1 необхідно обрати правильну відповідь із запропонованих (А–Г).

1. Запиши цифрами число

дев’ять мільйонів дванадцять тисяч 
триста п’ятнадцять.

дев’ять мільйонів двадцять тисяч трис-
та п’ятдесят.

} А. 9 020 315     } Б. 9 020 350     } В. 9 012 315     } Г. 9 012 350

2. Знай ди всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб одержати 
правильну нерівність

4952 > 495*. 4*29 < 4301.

Відповідь: 

3. Порівняй значення виразів, заповнивши пропуски знаками <, > або =.

37 ⋅ 8 + 11 ... (37 + 11) ⋅ 7 25 + 18 ⋅ 7 ... (25 + 18) ⋅ 4

4. Знай ди закономірність і продовж ряд чисел, записавши три наступних числа:

1) 3892; 3894; 3896; 3898;
2) 17 000; 16 997; 16 993; 16 988.

1) 5000; 4998; 4996; 4994;
2) 14 791; 14 794; 14 798; 14 803.

Відповідь:  1)  

     2) 



4

Прізвище, ім’я  Клас  Дата  Варіант 

С-1 Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел Оцінка 

Варіант 3 Варіант 4

У завданні 1 необхідно обрати правильну відповідь із запропонованих (А–Г).

1. Запиши цифрами число

сім мільйонів тридцять тисяч  
чотириста дванадцять.

сім мільйонів тринадцять тисяч  
чотириста двадцять.

} А. 7 030 420     } Б. 7 030 412     } В. 7 013 420     } Г. 7 013 412

2. Знай ди всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб одержати 
правильну нерівність

52*3 > 5274. 4671 < 46*2.

Відповідь: 

3. Порівняй значення виразів, заповнивши пропуски знаками <, > або =.

45 ⋅ 7 + 12 ... (45 + 12) ⋅ 5 27 + 32 ⋅ 6 ... (27 + 32) ⋅ 3

4. Знай ди закономірність і продовж ряд чисел, записавши три наступних числа:

1) 4788; 4791; 4794; 4797;
2) 12 000; 11 998; 11 995; 11 991.

1) 4000; 3997; 3994; 3991;
2) 17 494; 17 496; 17 499; 17 503.

Відповідь:  1)  

     2) 
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата  Варіант 
ТКР-1 Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. 

Додавання і віднімання натуральних чисел
Оцінка 

Варіант 1 Варіант 2

У завданнях 1–4 необхідно обрати правильну відповідь із запропонованих (А–Г).

1. Запиши цифрами число

3 мільйони 15 тисяч 30. 3 мільйони 150 тисяч 3.

} А. 3 150 030     } Б. 3 015 030     } В. 3 150 003     } Г. 3 015 003

2. Обчисли

37 892 + 45 341. 47 882 + 35 351.

} А. 83 233        } Б. 83 133         } В. 82 233         } Г. 73 233

3. Знай ди різницю

14 159 – 6287. 13 268 – 5396.

} А. 8972           } Б. 8872           } В. 7972           } Г. 7872

4. Визнач цифру, якою треба замінити зірочку в нерівності

45*8 < 4529. 73*6 > 7347.

} А. 3              } Б. 5              } В. 2              } Г. 4

5. Виконай додавання, обираючи зручний порядок виконання дій:

(418 + 329) + 582. (537 + 219) + 481.

Відповідь: 
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Варіант 1 Варіант 2

6. Розв’яжи задачу.

Віталій має 29 наклейок із зображен-
ням автомобілів, а Олег – на 12 накле-
йок менше. Скільки наклейок в обох 
хлопчиків разом?

До обіду в кафе продали 37 тістечок, 
а після обіду – на 13 тістечок менше. 
Скільки тістечок було продано в кафе 
протягом дня?

Відповідь: 

7. Склади найбільше і найменше чотирицифрові числа 

із цифр 4; 8; 0 і 1 так, щоб у кожному 
числі всі цифри були різними.

із цифр 5; 0; 7 і 2 так, щоб у кожному 
числі всі цифри були різними.

Відповідь: 

8. Знай ди значення виразу, обираючи зручний порядок виконання дій:

1) (539 + 672) – 239;
2) 3018 – (2018 + 130).

1) (372 + 619) – 519;
2) 4017 – (120 + 3017).

Відповідь: 1)  2) 

9. Порівняй числа, у яких невідомі цифри позначено зірочками:

1) **97 ... 10***;
2) 93** ... *298.

1) 12*** ... **98;
2) *397 ... 94**.
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