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До уваги вчителів!

Посібник містить дидактичні матеріали за новою програмою для перевірки рівня навчаль-
них досягнень учнів 7 класу з геометрії: 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт.

Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тематичної конт
рольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою.

Для самостійних робіт використано позначення «С», для тематичних контрольних робіт – 
«ТКР», поряд з якими вказано номер роботи.

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

Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до дер
жавної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено 
тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді), так і відкритої 
форми (з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, завдання на побудову та доведен-
ня). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1–3 в тематичних контрольних роботах є 
завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми.

Завдання кожного варіанта кожної самостійної роботи займає одну сторінку. Завдання кож-
ного варіанта кожної тематичної контрольної роботи розміщено на окремому відрізному аркуші.

Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15–20 хв. Залежно від рівня 
класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для виконан
ня роботи, і кількості балів для оцінювання кожного із завдань залишаються за вчителем.

Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формами завдань 
та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ 
зав

дання

Відповідність завдання 
рівню навчальних  

досягнень учня
Форма завдання

Кількість 
балів

1 Початковий рівень Завдання з вибором однієї правильної відповіді 3

2 Середній рівень Завдання з короткою відповіддю, завдання на по
будову або завдання на доведення

3

3 Достатній рівень Завдання з повним розв’язанням 3

4 Високий рівень Завдання з повним розв’язанням 3

Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок (45 хв).
Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може зменшувати кіль

кість завдань у кожній ТКР, при цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівнювати 12.
Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної роботи за рівнями складності, фор

мами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 2.
Таблиця 2

№ 
зав

дання

Відповідність завдання 
рівню навчальних 

досягнень учня
Форма завдання

Кількість 
балів

1, 2, 3 Початковий рівень Завдання з вибором однієї правильної відповіді По 1 балу

4, 5, 6 Середній рівень Завдання з короткою відповіддю  
(або завдання на побудову чи доведення)

По 1 балу 

7 Достатній рівень Завдання з короткою відповіддю 2 бали

8 Достатній рівень Завдання з повним розв’язанням 2 бали

9 Високий рівень Завдання з повним розв’язанням 2 бали



4

При оцінюванні роботи завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається вико
наним правильно, якщо учень указав лише одну літеру, якою позначено правильну, на його 
думку, відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 
записано правильну відповідь. Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним пра
вильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання (доведення) і дав правильну відпо
відь або в задачі на побудову виконав правильну побудову та обґрунтував її. При цьому вчи
тель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним 
розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально мож
ливої за це завдання.

Відповідь до кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді учні вносять у та
бличку, яку розміщено поряд з таким завданням, наприклад, у такий спосіб:

А Б В Г
×

У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткою 
відповіддю, для запису процесу розв’язування в завданнях з повним розв’язанням та для по
будови в задачах на побудову. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. 
Перевірка учнівських записів учителем у завданнях з короткою відповіддю не є обов’язковою.

У кінець зошита винесено «Таблицю успішності учня» і «Таблицю успішності класу», 
куди учень або вчитель можуть вносити результати оцінювання виконання самостійних та 
тематичних контрольних робіт з метою контролю і відстеження навчальних досягнень учнів 
та збору статистичних даних.

Зауваження і пропозиції щодо змісту, розподілу завдань та оцінювання їх автор просить 
надсилати на email: ister69@gmail.com. Сторінка автора в Інтернеті: ister.in.ua

Бажаємо успіхів!

Передмова до третього видання

Звертаємо вашу увагу!

Відповідно до нової навчальної програми тему «Основні задачі на побудову» включено до 
змісту навчального матеріалу. У зв’язку з цим варто опрацювати § 27 «Задачі на побудову та 
їх розв’язування» та обов’язково розглянути задачу про побудову трикутника за трьома сто
ронами на с. 151 підручника «Геометрія. 7 клас» (видавництво «Генеза», 2016 р.). Для на
лежного опрацювання зазначеної теми доцільно розв’язати запропоновані у § 27 підручника 
вправи та задачі №№ 680–685. Натомість матеріал § 26 уже не є обов’язковим, отже, його 
можна розглянути на факультативних чи індивідуальних заняттях або за наявності додатко
вих навчальних годин.
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата 


С-1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості Оцінка 

Варіант 1

1. За даним малюнком укажіть пару доповняльних променів.

А. ОА і ОС  Б. ОА і OD

В. OB i OD  Г. ОВ і OС

2. Накресліть відрізки АВ і СD такі, що АВ = 7 см 2 мм, CD = 6 см 8 мм. Порівняйте довжи
ни відрізків АВ і СD.

3. Промінь ОМ ділить ∠АОВ на два кути. Знай діть ∠АОМ, якщо ∠АОВ = 80°, ∠МОВ =  ∠АОВ.

4. Відрізок МN, довжина якого 16,4 см, поділено на три частини. Довжина однієї з них на 
2,4 см менша за довжину другої і втричі менша за довжину третьої. Знай діть довжину 
меншої із цих частин.

А Б В Г

Відповідь: 

Відповідь: 
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата 

С-1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості Оцінка 

Варіант 2

1. За даним малюнком укажіть пару доповняльних променів.

А. ОL і ОM Б. ОL і ON
В. OK i ON  Г. ОK і OM

2. Накресліть відрізки АВ і MN такі, що АВ = 6 см 7 мм, MN = 7 см 3 мм. Порівняйте до
вжини відрізків АВ і MN.

3. Промінь ОK ділить ∠CОD на два кути. Знай діть ∠CОK, якщо ∠CОD = 100°, ∠KОD =  ∠CОD.

4. Відрізок CD, довжина якого 15,3 см, поділено на три частини. Довжина однієї з них удві
чі менша за довжину другої і на 2,5 см менша за довжину третьої. Знай діть довжину мен
шої із цих частин.

А Б В Г

Відповідь: 

Відповідь: 
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата 


С-1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості Оцінка 

Варіант 3

1. За даним малюнком укажіть пару доповняльних променів.

А. ОВ і ОD  Б. ОD і OC
В. OA i OC  Г. ОA і OB

2. Накресліть відрізки CD і KL такі, що CD = 6 см 4 мм, KL = 5 см 7 мм. Порівняйте довжи
ни відрізків CD і KL.

3. Промінь ОL ділить ∠CОD на два кути. Знай діть ∠CОL, якщо ∠CОD = 120°, ∠LОD =  ∠CОD.

4. Відрізок AB, довжина якого 13,8 см, поділено на три частини. Довжина однієї з них утри
чі менша за довжину другої і на 1,8 см менша за довжину третьої. Знай діть довжину мен
шої із цих частин.

А Б В Г

Відповідь: 

Відповідь: 
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата 

С-1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості Оцінка 

Варіант 4

1. За даним малюнком укажіть пару доповняльних променів.

А. ОN і ОL  Б. ОN і OM
В. OK i OM Г. ОK і OL

2. Накресліть відрізки AB і EF такі, що AB = 5 см 9 мм, EF = 6 см 3 мм. Порівняйте довжи
ни відрізків AB і EF.

3. Промінь ОN ділить ∠AОB на два кути. Знай діть ∠AОN, якщо ∠AОB = 140°, ∠NОB =  ∠AОB.

4. Відрізок KL, довжина якого 11,6 см, поділено на три частини. Довжина однієї з них 
на 2,4 см менша за довжину другої і вдвічі менша за довжину третьої. Знай діть довжину 
меншої із цих частин.

А Б В Г

Відповідь: 

Відповідь: 
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Прізвище, ім’я  Клас  Дата 


ТКР-1 Елементарні геометричні фігури та їх властивості.  
Суміжні та вертикальні кути Оцінка 

Варіант 1

1. Яка з точок на малюнку належить як прямій с,  
так і прямій d?

A. K     Б. L      В. M     Г. N 

2. Укажіть кут, що є прямим.
A. ∠Р = 180° Б. ∠М = 20° 
В. ∠N = 110° Г. ∠F = 90°

3. Укажіть пару кутів, які можуть бути суміжними.
А. 13° і 177° Б. 144° і 26°
В. 155° і 25° Г. 54° і 125°

4. Точка M належить відрізку AB. Знай діть довжину відрізка MB, якщо AB = 6,3 см, 
AM = 2,7 см.

5. Прямі MN і АВ перетинаються в точці O, ∠MOA = 129°. Знай діть кут між прямими MN 
і АВ.

6. Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює 50°, та проведіть його бісектрису.

А Б В Г

А Б В Г

А Б В Г

Відповідь: 

Відповідь: 
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7. Точки K і L належать відрізку CD, довжина якого дорівнює 40 см. Знай діть довжину від
різка KL, якщо CL = 30 см, DK = 17 см.

8. Знай діть суміжні кути, якщо один з них на 22° більший за другий.

9. Точки M, N і L лежать на одній прямій. Знай діть довжину відрізка MN, якщо ML = 5,4 см, 
NL = 8,3 см. Скільки розв’язків має задача?

Відповідь: 

Відповідь: 

Відповідь: 
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