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Картки складено відповідно до навчальної програми з математики. Їх викорис-
тання полегшить роботу вчителя в ході поточної перевірки знань учнів.

Кожна картка містить два завдання, в яких вивчений матеріал поєднується з по-
вторенням. Запропоновано задачі та вправи різних видів: рівняння, вирази, геоме-
тричні завдання, перетворення іменованих чисел тощо.

Для учнів та вчителів других класів.
ББк 22.1я71
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ПЕРЕДМОВА

Картки призначені для поурочного використання на етапі “Письмове опитування”. 
Після перевірки домашнього завдання учитель роздає двом учням картки, а поки вони 
працюють самостійно, проводить усне опитування (індивідуальне, парне або фронтальне). 
Мета опитування (письмового чи усного) — перевірити знання і вміння учня та оцінити їх. 

Картки для письмового опитування складено до всіх уроків, за винятком кількох 
вступних занять, уроків контрольних робіт та їх аналізу. Кожній темі відповідає дві 
картки (з непарним і парним номером). Картка з непарним номером призначена для 
учня з середнім рівнем знань, а картка з парним номером — для учня з високим рівнем 
знань. Кожна картка містить два завдання, в яких недавно вивчений матеріал поєднаний 
з вивченим дещо раніше (задачі чи вправи інших видів: рівняння, вирази, геометричні 
завдання, перетворення іменованих чисел тощо). 

Записи відповідей учні виконують на самій картці. Перевірку виконаних завдань 
учитель проводить побіжно або після уроку. Виконана учнем робота оцінюється в балах.

Систематичне використання карток дає можливість: а) об’єктивно оцінити знання 
кожного учня; б) виявити рівень самостійності під час виконання математичних завдань; 
в) привчити учнів до умов систематичної самостійної праці, виробити у них почуття 
відповідальності за свою роботу; г) покращити якість математичних знань.
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КартКа № 109 (№№ 488-494) 

1. 28 + 34 =            32 + 45 =  

2. Для дитячих подарунків купили 28 кг цукерок “Ромашка”, 
а цукерок “Пташка” — на 13 кг більше. Запиши пояснення до 
виразів: 28 + 13; 28 + (28 + 13). 
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КартКа № 169 (№№ 738-746) 

1. З прикладу на множення 3•7 =  склади приклад на ділення. 

2. У першому ряду сидить 10 учнів, у другому — стільки ж, 
а в третьому — 8 учнів. Скільки всього учнів у класі? 

 Відповідь.

КартКа № 169 (№№ 738-746) 

1. З прикладу на множення 3•7 =  склади приклад на ділення. 

2. У першому ряду сидить 10 учнів, у другому — стільки ж, 
а в третьому — 8 учнів. Скільки всього учнів у класі? 

 Відповідь.
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КартКа № 170 (№№ 738-746) 

1. 3•(3 + 4) =     3•(21 – 13) =     (41 – 38)•2 = 

2. На дві сукні витрачають 6 м тканини. Від сувою завдовжки 
21 м відрізали кусок тканини на одну сукню. Скільки метрів 
тканини залишилося у сувої? 

 Відповідь.

 Вираз.
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Картки 165-166. Вирази з дужками на дії різного ступеня (№№ 723–729). 
Картки 167-168. Складання вправ з дужками (№№ 730–737).
Картки 169-170. Робота над числовими і буквеними виразами (№№ 738–746).
Картки 171-172. Складання таблиці ділення на 3 (№№ 747–754).
Картки 173-174. Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення 

на 3 (№№ 755–761).
Картки 175-176. Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій  

(№№ 762–771).
Картки 177-178. Розв’язування задач на дві дії різного ступеня (№№ 772–780).
Картки 179-180. Повторення вивчених таблиць множення і ділення (№№ 781–787).
Картки 181-182. Повторення вивчених таблиць множення і ділення (№№ 788–796).
Картки 183-184. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 4  

(№№ 805812).
Картки 185-186. Закріплення таблиці множення числа 4 (№№ 813–818)
Картки 187-188. Складання таблиці ділення на 4 (№№ 819–827).
Картки 189-190. Засвоєння таблиці ділення на 4 (№№ 828–834).
Картки 191-192. Закріплення таблиці ділення на 4 та раніше вивчених таблиць  

(№№ 835–842).
Картки 193-194. Поділ цілого на рівні частини. Половина, третина, чверть числа 

(№№ 843–852).
Картки 195-196. Складання таблиці множення числа 5 (№№ 853–863).
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