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1.
1. Записати число, яке при лiчбi передує числу 90; 70; 68.
2. Записати число, яке при лiчбi йде за числом 69; 37; 80.
3. Записати число, яке складається з...
1 дес. і 7 од.;
2 дес. і 3 од.;
5 дес. і 1 од.
4. Задача. В кошику було 48 кг яблук. З нього взяли 20 кг яблук.
Скiльки кілограмів яблук залишилося в кошику?
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1. Записати у виглядi виразів і дати вiдповiдi на запитання.
а) Як утворити число 75 з числа, що йому передує?
б) Як утворити число 49 з числа, що йде за ним?
в) Скiльки одержимо, якщо вiд числа 83 вiднiмемо число
його одиниць?
2. Записати числа 58, 16, 61, 44 у виглядi суми розрядних
доданкiв.
3. Задача. В буфет привезли 30 кг печива, 15 кг цукерок
і 10 кг вафель. На скільки кілограмів більше привезли печива,
ніж цукерок і вафель разом?

3.
1. Записати п’ять чисел, вiднiмаючи від числа 78 по 1.
2. Записати результати.
  	— Число 80 зменшити на 1.
  	— Число 39 збiльшити на 1.
  	— Знайти суму чисел 80 i 7.
  	— На скiльки число 89 бiльше від числа 80?
3. Довжина одного вiдрiзка 5 см, другого — на 3 см бiльша.
Визначити довжину другого вiдрiзка.

4
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5
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4.

8.

1. Записати вирази та обчислити їх.
  	— Рiзниця чисел 10 i 3; 82 i 8;
  	— сума чисел 25 i 5; 4 i 66;
  	— число 8 збiльшити на 12.
2. Записати і порiвняти числа: 36 i 30; 80 i 20; 4 i 40.
3. Задача. Учень обчислив 4 стовпчики виразів, по 3 вирази
в кожному. Скільки виразів обчислив учень?

1. Записати результати.
  	— Вiд якого числа потрiбно вiдняти 7, щоб одержати 27?
  	— Яке число треба додати до 43, щоб одержати 52?
  	— Яке число потрiбно вiдняти вiд 40, щоб одержати 13?
2. Знайти периметр трикутника зі сторонами завдовжки 5 см,
3 см, 2 см.

5.

1. Записати результати.
— Сума чисел 34 i 7.
  	— Вiд якого числа потрiбно вiдняти 6, щоб одержати 18?
  	— Невiдоме число збiльшили на 5 i одержали 23. Яке це
число?
  	— Число 8 менше за невiдоме число на 7. Знайти невідоме
число.
2. Задача. У хлопчика 73 гриби, а у дiвчинки — на 23 гриби
менше. Скiльки грибiв у дiвчинки?

1. Записати результати.
  	— Рiзниця чисел 50 i 4.
  	— Число 82 збiльшити на 8.
  	— Суму чисел 27 i 8 зменшити на 9.
2. Записати і порівняти вираз та число.
  	4 · 2 + 3

10

  	4 : 2 + 3
10
3. Задача. Двi бригади проклали 45 м шосе. Перша бригада
проклала 20 м. Скiльки метрiв шосе проклала друга бригада?

6.
1. Записати вирази та обчислити їх.
 	 78 – (38 – 20)
86 – 30 + 10
  	56 – (44 + 12)
2. Скласти i записати п’ять виразів з результатом 15.
3. Задача. До склянки чаю всипали 2 ложечки цукру. Скільки
ложечок цукру треба всипати до 8 склянок чаю?

7.
1. Збiльшити на 7 числа: 2; 0; 8; 31; 9.
2. Зменшити на 6 числа: 10; 6; 12; 15; 39.
3. Задача. За день хлопчик прочитав 4 сторінки книжки. Скільки сторінок він прочитає за 5 днів?

9.

10.
1. Записати результати.
  	— Сума чисел 38 i 17.
  	— Рiзниця чисел 42 i 9.
 	 — Зменшуване 52, вiд’ємник 17. Знайти рiзницю.
  	— На скiльки 72 бiльше від 40?
2. Побудувати квадрат зі стороною 3 см. Знайти його периметр.
3. Задача. 8 кроликам дали по 2 морквини кожному, а 4 нутріям — по 3 бурячки. Скільки всього овочів дали тваринам?

11.
1. Записати результати.
  	— Число 58 зменшити на 13.
  	— Число 39 збiльшити на 23.
  	— Вiд числа 70 вiдняти суму чисел 9 i 4.
  	— Рiзницю чисел 60 i 6 зменшити на 8.
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2. Записати рівність 92 – 90 = 2. Пiдкреслити зменшуване.
3. Задача. У трьох ящиках було по 4 кг яблук. 7 кг продали.
Скільки кілограмів яблук залишилося?

12.
1. Знайти рiзницю чисел.
  	49 – 9
60 – 18
81 – 18
57 – 38
2. Знайти невiдоме число.
		
х – 22 = 8
3. Задача. 9 груш розклали порівну на 3 тарілки. Скільки груш
поклали на кожну тарілку?

13.
1. Записати результати.
  	— Скільки днів у січні?
  	— Скiльки мiсяцiв у році?
  	— Скiльки мiсяцiв має кожна пора року?
2. Обчислити вирази.
  	2 · 2 		
2 · 7 + 16
  	14 : 2 		
18 : 2 + 25
3. Задача. У 5 коробок поклали по 2 олiвцi в кожну. Скiльки
всього олiвцiв поклали в коробки?

14.
1. Записати вирази та обчислити їх.
  	— До добутку чисел 2 i 9 додати 35.
  	— Вiд добутку чисел 3 i 4 вiдняти 12.
  	— Число 3 помножити на суму чисел 4 i 6.
2. Записати рівність 16 : 4 = 4. Пiдкреслити дiльник.
3. Задача. Хлопчик з паличок склав 6 трикутників і один квадрат. Скільки для цього він використав паличок?

15.
1. З кожного виразу на множення скласти i записати два вирази
на дiлення: 3 · 2; 2 · 9.

7

Тема 1

2. Записати вирази та обчислити їх.
  	10 : 2 + 25		
21 : 3 + 13		
32 : 4 + 3
  	18 : 2 – 9		
27 : 3 – 10		
24 : 6 + 26
3. Задача. 10 л молока розлили в глечики, по 2 л у кожний.
Скiльки глечикiв наповнили молоком?

16.
1. Обчислити.
2 · 2 + 9		
3 · 5 + 18		
2·6–4
3 · 3 + 31		
3 · 4 + 24		
3·7–8
2. Записати рівність 2 · 7 = 14. Підкреслити множники.
3. Задача. Оленка склала 6 букетів квітів, по 3 квітки у букеті,
і ще 2 квітки в неї залишилося. Скільки всього квітів було
в Оленки?

17.
1. Записати.
— Скільки місяців у році?
— Скільки тижнів у місяці?
— Скільки днів у тижні?
2. Розв’язати рівняння 81 – х = 19.
3. Задача. У першій бочці 36 л води, а в другій — 14 л. З другої
бочки відлили 9 л води. На скільки більше літрів води стало
в першій бочці, ніж у другій?

18.
1. Обчислити.
3 · 7 – 4		
3 · 6 – 18		
2 · 5 + 90
2 · 6 + 25
3 · 9 – 20		
2·9+2
2. Записати рівність 27 : 3 = 9. Підкреслити ділене.
3. Задача. На першій полиці 32 книги, на другій — на 9 книг
більше, а на третій — на 6 книг менше, ніж на другій. Скільки
книг на третій полиці?

