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ПЕРЕДМОВА

Посібник містить дидактичні матеріали за курс ма-
тематики 6-го класу відповідно до оновленої програми 
2017 року. Це 1645 вправ, 19 рівневих самостійних ро-
біт, кожну з яких подано в 6 варіантах (три рівні по два 
рівноцінних варіанти); 11 тематичних контрольних робіт, 
кожна з яких має 2 рівноцінних варіанти, та 10 наборів 
завдань для проведення рівневого експрес-контролю знань 
(кожен у двох варіантах).

Назви розділів та пунктів посібника відповідають наз-
вам тем програми, тому посібник легко адаптується до під-
ручників Істер О. С., «Математика-6», Тарасенкова Н. А. 
та ін. «Математика-6», Мерзляк А. Г. та ін. «Математи-
ка-6». Для зручності користування посібником, у назві 
кожної самостійної роботи, тематичної контрольної роботи 
чи завдання для експрес-контролю знань зазначено відпо-
відну тему. Наприкінці посібника є відповіді та вказівки 
до більшості вправ. До самостійних, тематичних контроль-
них робіт та завдань для експрес-контролю знань відповіді 
відсутні. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас 
(або один примірник на парту) може використовувати його 
під час будь-якого уроку (закріплення нових знань, пере-
вірки знань, експрес-контролю знань тощо).

Розглянемо деякі особливості посібника та роботи 
з ним.

1. Вправи. Посібник містить вправи для робіт в кла-
сі і вдома. Номери вправ, рекомендованих для домаш-
нього виконання, позначено на темному фоні. Задачі, 
позначені кружечком (°), відповідають початковому та 
середньому рівням навчальних досягнень; задачі без цієї 
позначки — достатньому та високому рівням навчальних 
досягнень. Достатня кількість завдань дасть змогу вчите-
лю використовувати посібник майже щоуроку та задава-
ти по ньому домашні завдання. Автор вирішив включити 
в посібник вправи на теми: «Ймовірність випадкової по-
дії» і «Циліндр. Конус. Куля», які було вилучено під час 
оновлення програми, та пропонує ці вправи розглянути на 
факультативних або додаткових заняттях.

2. Самостійні роботи. У посібнику подано добірку рів-
невих самостійних робіт. Їх позначено буквою С з відпо-
відним номером. Після номера вказано одну з літер А, Б 
або В (наприклад, С-2Б), що означає:

А — самостійна робота, що відповідає початковому та 
середньому рівням навчальних досягнень;
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Б — самостійна робота, що відповідає достатньому рів-
ню навчальних досягнень;

В — самостійна робота, що відповідає високому рівню 
навчальних досягнень.

Для кожного рівня подано 2 рівноцінних варіанти. 
Кожна самостійна робота містить 3 завдання і розрахо-
вана на 15–30 хв (залежно від теми). Самостійні роботи 
мають зазвичай навчальний характер і не призначені для 
оцінювання знань учнів. Якщо вчитель захоче оцінити ро-
боту, то за кожне завдання рівня А автор пропонує на-
раховувати 2 бали, рівня Б — 3 бали, рівня В — 4 бали. 
Отже, максимальна оцінка за роботу рівня А — 6 балів, 
рівня Б — 9 балів, рівня В — 12 балів. Під час оцінюван-
ня кожного завдання вчитель може застосовувати систему, 
подану нижче (для оцінювання тематичної контрольної ро-
боти). Рівень самостійної роботи, яку виконує учень, за-
звичай, визначає вчитель.

3. Тематичні контрольні роботи (надалі — ТКР). Кож-
на ТКР містить завдання, що відповідають початковому 
і середньому рівням навчальних досягнень (їх позначено 
кружечками), та завдання, що відповідають достатньому 
й високому рівням навчальних досягнень. Усі завдання 
оцінено в балах так, що максимальна оцінка за ТКР до-
рівнює 12 балів. Кожна ТКР розрахована на один урок 
(45 хв). Звичайно, учитель може збільшити або зменшити 
і кількість ТКР, і кількість завдань у кожній ТКР, змі-
нивши при цьому оцінювання в балах так, щоб сума балів 
дорівнювала 12.

Автор пропонує на першому етапі вести оцінювання 
кожного завдання в звичній для вчителя математики сис-
темі «плюс–мінус»:

«+» (плюс) — учень повністю розв’язав завдання;
«±» (плюс–мінус) — хід розв’язування завдання правиль-

ний, але допущено помилки логічного або обчислювального 
характеру, які призвели до неправильної відповіді;

« » (мінус–плюс) — розв’язування завдання не закінче-
но, але учень суттєво наблизився до повного розв’язання, 
виконавши, не менше від його половини;

«–» (мінус) — учень почав розв’язувати правильно (на-
приклад, зробив малюнок, записав фрагмент розв’язання), 
але виконав завдання менше ніж на половину;

«0» (нуль) — учень не починав завдання або почав не-
правильно.

На другому етапі вчитель переводить оцінку з терміно-
логії «плюс–мінус» в бали. Пропонується така шкала.
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Максимальний 
бал за завдання

Оцінки в системі «плюс–мінус».
Переведення в бали

+ ±   –

1 1 0,5 0,5 0

2 2 1,5 1 0,5

3 3 2–2,5 1–1,5 0,5

4 4 3 2 1

Оцінкою за роботу є сума балів, яку отримав учень за 
виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є не 
ціле число (а саме — це число має п’ять десятих), то ко-
ристуємося звичним правилом округлювання (наприклад, 
9,5 ≈ 10).

Безумовно, учитель може використовувати більш просту, 
інтуїтивно-зрозумілу для учнів, систему оцінювання кожно-
го завдання: якщо учень отримав правильну відповідь і на-
вів повне її обґрунтування, то завдання оцінюється макси-
мальною кількістю балів; якщо ж учень навів окремі етапи 
правильного розв’язування завдання, то — кількістю балів, 
меншою від максимально можливої за це завдання.

4. Завдання для експрес-контролю (надалі — ЕК). 
Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася ТКР, 
йому можна запропонувати рівневі завдання для ЕК. Ав-
тор пропонує вчителю спочатку визначити середню поточ-
ну оцінку учня, яка враховує відповіді біля дошки, веден-
ня зошита тощо; а потім запропонувати учневі завдання 
ЕК на рівень вищий за рівень середньої поточної оцінки. 
Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досяг-
нень (середньому, достатньому та високому), має завдан-
ня, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання вчитель 
оцінює в системі «плюс–мінус», а потім переводить у бали 
(див. табл. вище).

Якщо під час ЕК учень бездоганно виконав завдання на 
середній чи достатній рівень, то вчитель може запропону-
вати йому завдання більш високого рівня.

Суму середньої поточної оцінки та балів, отриманих 
під час ЕК, учитель може враховувати під час виставлення 
оцінки за тему, як оцінку, яку отримали інші учні під час 
ТКР або якимось іншим чином на розсуд учителя.

Відвідайте наші сторінки в Інтернеті 
http://www.ister.in.ua/ 

Бажаємо успіхів!
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ВПРАВИ

І. Повторення вивченого в 5 класі
1°. Порівняй:

1) 139 154 і 139 163;     2) 13 182 179 і 13 182 177; 

3)  і       4)  і 1;    5)  і 1;     6) 1 і  

7) 42,59 і 41,13;         8) 52,42 і 52,5;   
9) 0,276 і 0,2753.

2°. Порівняй числа:

1) 187 190 і 187 185;     2)  і       3)  і 1; 

4) 1 і       5) 15,39 і 16,01;    6) 29,37 і 29,365.

3°. (Усно). Обчисли:
1) 45 + 13;       2) 236 + 121;     3) 1,2 + 5,3; 
4) 1,8 + 4,5;      5) 198 – 105;     6) 1 000 – 23;
7) 1,8 – 0,5;      8) 3 – 0,2.

4°. Знайди значення виразу:
1) 435 792 + 19 580;       2) 3,795 + 14,1489;
3) 139 590 – 82 387;       4) 14,29 – 5,895.

5°. Виконай дію:
1) 513 792 + 85 183;       2) 4,189 + 15,4953;
3) 37 895 – 9 659;         4) 17,37 – 8,295.

6°. (Усно). Обчисли:
1) 100 ∙ 72;       2) 10 ∙ 7,29;      3) 5 ∙ 108;
4) 7 ∙ 0,9;        5) 5 100 : 10;     6) 6,7 : 100;
7) 4,8 : 4;        8) 3,2 : 8.

7°. Знайди значення виразу:
1) 37 ∙ 152;       2) 20 ∙ 37,5;      3) 0,32 ∙ 7,5;
4) 3 024 : 54;     5) 84,6 : 6;       6) 1,42 : 5.

8°. Виконай дію:
1) 49 ∙ 184;       2) 40 ∙ 39,5;      3) 0,42 ∙ 8,5;
4) 1 776 : 48;     5) 91,7 : 7;       6) 1,83 : 4.

9°. Накресли координатний промінь. За одиничний відрі-
зок візьми дві клітинки. Познач на промені числа 0, 
1, 3, 5, 7, 8, 10.
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10°. Обчисли зручним способом значення виразу: 
1) 318 + (473 + 582);     2) 3,72 + 2,97 + 1,03 + 1,28.

11°. Обчисли зручним способом значення виразу: 
1) 4,45 + (5,89 + 25,55);     2) 189 + 518 + 811 + 482.

12°. Розв’яжи рівняння:
1) 1,2х = 6,42;            2) х : 0,02 = 8,97; 
3) 5х – 2х = 13,5. 

13°. Знайди корінь рівняння:
1) 1,8х = 4,41;            2) х : 0,05 = 4,52; 
3) 7х + 5х = 43,2. 

14°. Обчисли зручним способом значення виразу: 
1) 2,5 ∙ 38 ∙ 40;           2) 3,7 ∙ 5,81 + 3,7 ∙ 4,19.

15°. Знайди зручним способом значення виразу: 
1) 25 ∙ 4,82 ∙ 0,4;         2) 4,19 ∙ 3,8 + 5,81 ∙ 3,8.

16°. Накресли кут, градусна міра якого дорівнює 100°, та 
проведи його бісектрису.

17°. Накресли трикутник АВС та виміряй його кути і сто-
рони.

18°. Виконай дії:

1)         2)   

3)              4)  

19°. У книжці 400 сторінок. Учень прочитав  книжки. 

Скільки сторінок має прочитати учень?

20°. Обчисли:
1) 20 % від 180;      2) 35 % від 5,7. 

21°. Сергій купив подарунок мамі за 12 грн, що становить 
60 % усіх грошей, які в нього були. Скільки грошей 
було в Сергія?

22°. 1) Морська вода містить 6 % солі. Скільки солі у 35 кг 
морської води?
2) Морська вода містить 6 % солі. Скільки треба води, 
щоб отримати 2,7 кг солі?
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23°. Шафа має форму прямокутного паралелепіпеда. Дов-
жина шафи 1,8 м, ширина — у 3 рази менша від дов-
жини, а висота — на 1,4 м більша за ширину. Обчис-
ли об’єм шафи.

24. Обчисли зручним способом, використовуючи властиво-
сті віднімання: 
1) (4739 + 5113) – 3739;     2) 5,17 – (4,17 + 0,21).

25. Розв’яжи рівняння: 
1) (5,19 + х) – 3,29 = 6,37;  
2) 5,72 + (х – 3,42) = 6,27.

26. Знайди корінь рівняння: 
1) 4117 + (5198 – х) = 7800;  
2) 6,72 – (х – 4,8) = 5,137.

27. Знайди значення виразу:
5 ∙ (3,42 + 0,04 : 0,125) – 5,2 ∙ 0,25 + 0,897. 

28. Виконай дії:
8 ∙ (4,5 – 0,09 : 0,225) + 4,3 ∙ 0,42 – 18,996. 

29. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 67,5 км/год, 
долає певну відстань за 11 год. За скільки годин він 
подолає цю саму відстань, якщо збільшить швидкість 
на 15 км/год?

30. Скільки різних трицифрових чисел можна утвори-
ти, використовуючи цифри 5, 3, 8, 7 і 1, якщо цифри 
в кожному числі не повторюються?

ІІ. Подільність натуральних чисел

Дільники і кратні натурального числа
31°. Укажи ті пари чисел, у яких перше число є дільником 

другого:
1) 3 і 12;      2) 7 і 9;       3) 15 і 5;      4) 1 і 195;
5) 7 і 22;      6) 32 і 8;      7) 19 і 19;     8) 7 і 49.

32°. У яких парах перше число є дільником другого:
1) 5 і 19;      2) 7 і 28;      3) 30 і 10;     4) 29 і 29;
5) 13 і 7;      6) 40 і 5;      7) 5 і 40;      8) 2 і 46?

33°. Перевір, чи є перше число дільником другого:
1) 25 і 300;    2) 449 і 32;    3) 125 і 875.  
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34°. Перевір, чи є перше число дільником другого:
1) 17 і 103;      2) 15 і 540;     3) 19 і 228.  

35°. Укажи пари, у яких перше число кратне другому:
1) 17 і 1;      2) 18 і 2;      3) 2 і 18;      4) 47 і 47;
5) 19 і 3;      6) 20 і 4;      7) 8 і 24;      8) 13 і 5.

36°. У яких парах перше число є кратним другому:
1) 29 і 29;     2) 17 і 3;      3) 14 і 2;      4) 27 і 3;
5) 14 і 1;      6) 19 і 18;     7) 3 і 15;      8) 4 і 7?

37°. Перевір, чи кратне перше число другому:
1) 302 і 12;    2) 168 і 14;    3) 905 і 25.  

38°. Перевір, чи кратне перше число другому:
1) 612 і 17;    2) 430 і 35;    3) 600 і 24.  

39°. Чи правильно, що:
1) 7 — дільник 49;       2) 9 — дільник 12; 
3) 15 — дільник 5;      4) 25 — кратне 10;  
5) 36 — кратне 2;       6) 7 — кратне 14?

40. Запиши всі дільники числа:
1) 15;    2) 17;    3) 28;    4) 36;    5) 64;    6) 80.

41°. Запиши всі дільники числа:
1) 13;    2) 18;    3) 24;    4) 32;    5) 50;    6) 90.

42°. Запиши п’ять чисел, які кратні числу: 
1) 7;     2) 12;    3) 29;    4) 50.

43°. Запиши чотири числа, кратних числу: 
1) 9;     2) 15;    3) 37;    4) 100.

44°. Запиши всі дільники числа 30 та п’ять чисел, кратних 
йому.

45°. Які із чисел 18, 25, 17, 30, 26, 35, 10:
1) кратні 5;      2) не кратні 2?

46°. Які із чисел 12, 15, 20, 6, 36, 41:
1) кратні 4;      2) не кратні 3?

47°. Треба розкласти порівну 18 помідорів у кілька коши-
ків. Скільки може бути кошиків?

48°. Треба поділити порівну між кількома дітьми 12 цуке-
рок. Скільки може бути дітей?



10

Вправи

49°. Чи можна дати решту 2 грн 30 коп. монетами:
1) по 10 коп.;     2) по 25 коп.?

50°. Чи можна дати решту 3 грн 25 коп. монетами:
1) по 50 коп.;     2) по 25 коп.?

51. Запиши всі:
1) двоцифрові числа, кратні числу 17;
2) трицифрові числа, кратні числу 150.

52. Запиши всі:
1) двоцифрові числа, кратні числу 19;
2) трицифрові числа, кратні числу 120.

53. Укажи яке-небудь число, яке є дільником чисел:
1) 10 і 15;    2) 12 і 16;     3) 17 і 34;     4) 25 і 36.

54. Укажи яке-небудь число, яке є дільником чисел:
1) 12 і 18;    2) 20 і 25;     3) 19 і 38;     4) 49 і 18.

55. Укажи яке-небудь число, що є кратним числом:
1) 7 і 14;     2) 25 і 15;     3) 7 і 8;       4) 35 і 49.

56. Укажи яке-небудь число, що є кратним числом:
1) 12 і 6;     2) 35 і 25;     3) 4 і 9;       4) 24 і 36.

57. Запиши значення а, кратні числу 4, для яких подвій-
на нерівність 24 < a < 39 буде правильною.

58. Запиши значення b, кратні числу 7, для яких подвій-
на нерівність 18 < b < 42 буде правильною.

59. Запиши значення х, що є дільниками числа 30, для 
яких подвійна нерівність 3 < х < 17 буде правильною.

60. Запиши значення у, що є дільниками числа 40, для 
яких подвійна нерівність 2 < у < 19 буде правильною.

61. Знайди:
1) найбільше чотирицифрове число, кратне 117;
2) найменше п’ятицифрове число, кратне 23.

62. Знайди:
1) найбільше трицифрове число, кратне 95;
2) найменше чотирицифрове число, кратне 108.

63. Запиши деяке чотирицифрове число, яке кратне числу 
427 і закінчується цифрою 5. 
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64. Запиши деяке чотирицифрове число, яке кратне числу 
389 і закінчується цифрою 3.

Ознаки подільності на 2; 5 і 10
65°. Як називають числа, які діляться на 2? Як називають 

числа, які не діляться на 2?

66°. (Усно). Які із чисел 1073; 896; 1048; 12 713; 14 152; 
18 137; 9001; 20 000 є парними, а які — непарними?

67°. Які із чисел 4972; 5745; 12 004; 17 250; 13 418; 2006; 
37 113; 1200; 13 017 діляться на:
1) 2;      2) 5;       3) 10?

68°. Які із чисел 1304; 1209; 14 975; 19 000; 4176; 1388; 
1380; 4179; 1002 діляться на:
1) 2;      2) 5;       3) 10?

69°. Запиши по два чотирицифрових числа, які діляться на:
1) 2;      2) 5;       3) 10.

70°. Запиши по три трицифрових числа, які діляться на:
1) 2;      2) 5;       3) 10.

71°. Запиши деяке:
1) парне число, яке не ділиться на 5; 
2) непарне число, яке не ділиться на 5.

72°. Припиши праворуч до числа 129 таку цифру, щоб це 
число ділилося на:
1) 2;      2) 5;       3) 10.

73°. Замість зірочки постав таку цифру, щоб число 38*:
1) було парним;      2) було непарним;
3) ділилося на 5;     4) ділилося на 10.

74°. Запиши деяке число, яке:
1) ділиться на 2, але не ділиться на 5;
2) ділиться на 5, але не ділиться на 10;
3) ділиться і на 2, і на 5.

75°. Запиши деяке:
1) парне число, кратне 5;  
2) непарне число, кратне 5.

76. Запиши значення а, для яких нерівність 511 < a < 523 
буде правильною і які кратні числу 2.
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Вправи

77. Запиши значення b, для яких нерівність 417 < b < 482 
буде правильною і які кратні числу 10.

78. Запиши значення у, для яких нерівність 314 < у < 322 
буде правильною і які не діляться на 5.

79. Із цифр 0, 1, 4 і 5 склади по три чотирицифрових чис-
ла, які діляться на: 
1) 2;      2) 5;      3) 10. 
(Цифри в запису кожного із чисел не мають повторю-
ватися).

80. Із цифр 0, 5 і 6 склади по два трицифрових числа, які 
діляться на: 
1) 2;      2) 5;      3) 10. 
(Цифри в запису кожного із чисел не мають повторю-
ватися).

81. Чи можна, використовуючи лише цифри 3 і 4, записати:
1) число, що ділиться на 10;      2) парне число;
3) непарне число;                 4) число, кратне 5?

82. З’ясуй на прикладах, парним чи непарним числом є:
1) сума двох парних чисел;
2) різниця двох непарних чисел;
3) добуток двох чисел, одне з яких парне, а друге — 
непарне;
4) добуток трьох послідовних натуральних чисел.

83. Використовуючи всі цифри від 0 до 9, тільки один раз, 
запиши:
1) найменше число, кратне 5;
2) найбільше число, кратне 2;
3) найменше число, кратне 10;
4) найбільше число, кратне 10.

84. Використовуючи кожну цифру один раз, запиши:
1) найбільше трицифрове число, кратне 2;
2) найменше чотирицифрове число, кратне 5;
3) найбільше чотирицифрове число, кратне 10;
4) найменше п’ятицифрове число, кратне 10.

85. Для якого найбільшого двоцифрового натурального 
значення а значення виразу а + 47 ділиться на 5?

Ознаки подільності на 3 та 9
86°. Заповни в зошиті таблицю:
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Самостійні роботи

САМОСТІЙНІ РОБОТИ
С-1. Дільники і кратні натурального числа.  

Ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 і 9.  
Прості та складені числа

Варіант 1
С-1А

1.	 Запиши	 всі	 дільники	 числа	 45	 і	 три	 числа,	 кратні	
йому.

2.	 Замість	 зірочки	 постав	 таку	 цифру,	щоб	 число	 581*	
ділилося:	
1)	на	5;			 	 	 	 	 	 2)	на	3.	

3.	 Доведи,	що	складеним	є	число:
1)	1378;		 	 	 	 	 	 2)	20	007.

С-1Б
1.	 Запиши	значення	х,	кратні	числу	6,	при	яких	подвій-

на	нерівність	37	<	х	<	59	буде	правильна.

2.	 Із	цифр	1,	5,	9	склади	два	трицифрових	числа,	кожне	
з	яких	ділиться	на	5	(цифри	в	запису	кожного	із	чисел	
не	повторюються).

3.	 До	числа	41	припиши	ліворуч	таку	цифру,	щоб	утво-
рене	число	ділилося	на	3.	(Знайди	всі	розв’язки).

С-1В
1.	 Знайди	найбільше	чотирицифрове	число,	кратне	13.

2.	 При	якому	найменшому	трицифровому	натуральному	
значенні	а	значення	виразу	а	+	193	ділиться	на	5?

3.	 Постав	замість	зірочок	такі	цифри,	щоб	число:
1)	17**	ділилося	на	9	і	на	10;
2)	3*2*	ділилося	на	3	і	на	5,	але	не	ділилося	на	2.
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Варіант 2
С-1А

1.	 Запиши	 всі	 дільники	 числа	 63	 і	 три	 числа,	 кратні	
йому.

2.	 Замість	 зірочки	 постав	 таку	 цифру,	щоб	 число	 542*	
ділилося:	
1)	на	5;			 	 	 	 	 2)	на	3.	

3.	 Доведи,	що	складеним	є	число:
1)	2794;		 	 	 	 	 2)	80	001.

С-1Б
1.	 Запиши	значення	х,	кратні	числу	7,	при	яких	подвій-

на	нерівність	29	<	х	<	60	буде	правильна.

2.	 Із	цифр	2,	5,	8	склади	два	трицифрові	числа,	кожне	
з	яких	ділиться	на	5	(цифри	в	запису	кожного	із	чисел	
не	повторюються).

3.	 До	числа	52	припиши	праворуч	таку	цифру,	щоб	утво-
рене	число	ділилося	на	3.	(Знайди	всі	розв’язки).

С-1В
1.	 Знайди	найбільше	чотирицифрове	число,	кратне	15.

2.	 При	якому	найменшому	трицифровому	натуральному	
значенні	а	значення	виразу	а	+	182	ділиться	на	5?

3.	 Постав	замість	зірочок	такі	цифри,	щоб	число:
1)	3*5*	ділилося	на	9	і	на	10;
2)	41**	ділилося	на	3	і	на	5,	але	не	ділилося	на	2.
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Тематичні контрольні роботи

ТЕМАТИЧНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

ТКР-1. Подільність натуральних чисел
Варіант 1

1°	(1 бал).	Чи	правильно,	що:	
1)	8	—	дільник	32;			 	 	 	 2)	19	—	кратне	3?

2°	(1 бал).	Які	із	чисел:	237,	118,	405,	230	діляться:	
1)	на	3;			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	на	5?

3°	(1 бал).	Знайди	найбільший	спільний	дільник	і	наймен-
ше	 спільне	 кратне	 чисел	 а	 і	 b,	 якщо	 а =	 2	 ∙	 5	 ∙	 7,	 
b =	2	∙	2	∙	5	∙	11.

4°	(1 бал).	Розклади	на	прості	множники	число:	
1)	36;		 	 	 	 	 2)	180.

5°	(1 бал).	Знайди	найбільший	спільний	дільник	чисел	35	
і	126.

6°	(1 бал).	Знайди	найменше	спільне	кратне	чисел	65	і	104.

7 (2 бали).	Чи	є	числа	510	і	119	взаємно	простими?

8 (2 бали).	Замість	зірочки	в	числі	4151*	постав	таку	циф-
ру,	щоб	отримане	число	було	кратне:	
1)	2;			 	 	 	 2)	9.	
Знайди	всі	розв’язки.

9 (2 бали).	 Артем	 розклав	 сливи	 порівну	 в	 12	 пакетів,	
а	потім	переклав	їх	теж	порівну	в	16	пакетів.	Скільки	
слив	було	в	Артема,	коли	відомо,	що	їх	не	менше	за	
92,	але	й	не	більше	від	137?
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Варіант 2
1°	(1 бал).	Чи	правильно,	що:	

1)	24	—	дільник	6;			 	 	 	 	 2)	7	—	кратне	15?

2°	(1 бал).	Які	із	чисел:	142,	630,	527,	783	діляться:	
1)	на	9;			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	на	2?

3°	(1 бал).	Знайди	найбільший	спільний	дільник	і	наймен-
ше	спільне	кратне	чисел	m	і	n,	якщо	m =	2	∙	2	∙	3	∙	11,	
n =	2	∙	3	∙	7.

4°	(1 бал).	Розклади	на	прості	множники	число:	
1)	30;		 	 	 	 	 2)	252.

5°	(1 бал).	Знайди	найбільший	спільний	дільник	чисел	45	
і	110.

6°	(1 бал).	Знайди	найменше	спільне	кратне	чисел	85	і	136.

7 (2 бали).	Чи	є	числа	390	і	91	взаємно	простими?

8 (2 бали).	Замість	зірочки	в	числі	17	30*	постав	таку	циф-
ру,	щоб	отримане	число	було	кратне:	
1)	5;			 	 	 	 	 	 2)	3.	
Знайди	всі	розв’язки.

9 (2 бали).	Марійка	розклала	яблука	порівну	у	8	пакетів,	
а	потім	переклала	їх	теж	порівну	у	12	пакетів.	Скіль-
ки	яблук	було	в	Марійки,	коли	відомо,	що	їх	не	мен-
ше	за	69,	але	й	не	більше	від	89?
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Завдання для експрес-контролю знань

ЕК-2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. 
Порівняння, додавання і віднімання звичайних  

дробів. Перетворення звичайних дробів у десяткові
Варіант 1

Середній рівень

1°	(1 бал).	Порівняй	дроби:	1)	 	і	 		 	 	 	 	 	 	 2)	0,4	і	  

2°	(2 бали).	Обчисли	вираз:	1)	 		 	 	 	 2)	  

Достатній рівень

1 (1 бал).	Розв’яжи	рівняння	  

2 (1 бал).	Порівняй	числа	0,88	і	  

3 (1 бал).	Протягом	першої	години	турист	пройшов	 	км,	

а	протягом	другої	—	на	0,8	км	менше,	ніж	протягом	
першої.	Скільки	кілометрів	пройшов	турист	протягом	
двох	годин?

Високий рівень

1 (1 бал).	Дріб	 	скоротили	на	6	і	отримали	дріб	 	Знай-

ди	а	та	b. 

2 (1 бал).	Округли	періодичні	дроби	до	сотих	та	обчисли:
3,(71)	+	2,(4)	–	4,0(5).

3 (1 бал).	У	трьох	ящиках	разом	міститься	 	кг	огірків.	

У	першому	й	другому	ящиках	разом	—	 	кг	огір-

ків,	а	в	другому	і	третьому	—	 	кг.	Скільки	кіло-

грамів	огірків	у	кожному	ящику?
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Варіант 2

Середній рівень
1°	(1 бал).	Порівняй	дроби:	

1)	 	і	 			 	 	 	 	 	 	 	 2)	0,6	і	  

2°	(2 бали).	Обчисли	вираз:	

1)	 			 	 	 	 	 2)	  

Достатній рівень

1 (1 бал).	Розв’яжи	рівняння	  

2 (1 бал).	Порівняй	числа	0,92	і	  

3 (1 бал).	У	першому	ящику	міститься	 	кг	апельсинів,	

а	в	другому	—	на	0,4	кг	менше,	ніж	у	першому.	Скіль-
ки	кілограмів	апельсинів	у	двох	ящиках	разом?

Високий рівень

1 (1 бал).	Дріб	 	скоротили	на	5	і	отримали	дріб	 	Знай-

ди	m	та	n. 

2 (1 бал).	Округли	періодичні	дроби	до	сотих	та	обчисли:	
4,(81)	+	3,(5)	–	6,0(4).

3 (1 бал).	 Протягом	 трьох	 годин	 велосипедист	 проїхав	

	 км.	 Протягом	 перших	 двох	 годин	 він	 проїхав	

	км,	а	протягом	останніх	двох	—	 	км.	Скіль-

ки	кілометрів	проїжджав	велосипедист	протягом	кож-
ної	години?
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