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УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71
К59

Корчевська О.П.
К59

Математика. Поточний бліц-контроль знань : 2 кл : в 2 ч. Ч. 2 / О.П. Корчевська, О.М. Гнатківська, Н.Р. Хребтова. — Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2013. — 128 с.
ISBN 978-966-10-3607-8
Картки складено відповідно до нової навчальної програми з математики
та підручника «Математика. 2 клас» (авт. Богданович М.В., Лишенко Г.П.).
Їх використання полегшить роботу вчителя в ході поточної перевірки знань учнів.
Кожна картка містить два завдання, в яких вивчений матеріал поєднується
з повторенням. Запропоновано задачі та вправи різних видів: рівняння, вирази,
геометричні завдання, перетворення іменованих чисел тощо.
Для учнів та вчителів других класів.
УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина даного видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

ISBN 978-966-10-3607-8

© Навчальна книга – Богдан, 2013

УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71
К59

Корчевська О.П.
К59

Математика. Поточний бліц-контроль знань : 2 кл : в 2 ч. Ч. 2 / О.П. Корчевська, О.М. Гнатківська, Н.Р. Хребтова. — Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2013. — 128 с.
ISBN 978-966-10-3607-8
Картки складено відповідно до нової навчальної програми з математики
та підручника «Математика. 2 клас» (авт. Богданович М.В., Лишенко Г.П.).
Їх використання полегшить роботу вчителя в ході поточної перевірки знань учнів.
Кожна картка містить два завдання, в яких вивчений матеріал поєднується
з повторенням. Запропоновано задачі та вправи різних видів: рівняння, вирази,
геометричні завдання, перетворення іменованих чисел тощо.
Для учнів та вчителів других класів.
УДК 51(075.2)
ББК 22.1я71

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина даного видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

ISBN 978-966-10-3607-8

© Навчальна книга – Богдан, 2013

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). В дужках після номера картки вказано
номери завдань з підручника «Математика. 2 клас» (авт. Богданович М.В., Лишенко Г.П.).
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 № 125 (№№ 547-555)
1. Порівняй вирази.
3+3+3

3 · 4		

3·6

3+3+3+3+3+3

2. Перший столяр виготовив 10 дверей, другий — на 3 дверей
менше, а третій стільки, скільки перший і другий разом. Скільки дверей виготовив третій столяр?

Відповідь.

Картка № 125 (№№ 547-555)
1. Порівняй вирази.
3+3+3

3 · 4		

3·6

3+3+3+3+3+3

2. Перший столяр виготовив 10 дверей, другий — на 3 дверей
менше, а третій стільки, скільки перший і другий разом. Скільки дверей виготовив третій столяр?

Відповідь.
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Картка № 185 (№№ 799-807)
1. Запиши вирази і знайди їх значення.
а) Різницю чисел 54 і 42 зменшити у 3 рази.
б) Число 35 зменшити на добуток чисел 6 і 5.

2. Купили 8 тарілок по 6 грн і скатертину за 35 грн. Скільки
гривень заплатили за покупку?
1)
2)
Відповідь.

Картка № 185 (№№ 799-807)
1. Запиши вирази і знайди їх значення.
а) Різницю чисел 54 і 42 зменшити у 3 рази.
б) Число 35 зменшити на добуток чисел 6 і 5.

2. Купили 8 тарілок по 6 грн і скатертину за 35 грн. Скільки
гривень заплатили за покупку?
1)
2)
Відповідь.
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Картка № 186
1. Перше число — 42, друге — 6. У скільки разів перше число
більше за друге? На скільки одиниць перше число більше за
друге?

2. Склади (усно) і розв’яжи задачу за коротким записом.
І — 6 кг
ІІ — у 5 разів більше

}

?

1)
2)
Відповідь.

Картка № 186
1. Перше число — 42, друге — 6. У скільки разів перше число
більше за друге? На скільки одиниць перше число більше за
друге?

2. Склади (усно) і розв’яжи задачу за коротким записом.
І — 6 кг
ІІ — у 5 разів більше

}

?

1)
2)
Відповідь.
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Картка № 247 (№№ 1051-1057)
1. Випиши вирази із значенням 23.
36 – 6 – 7

28 + 2 – 8

18 + 2 + 3

51 + 9 – 8

2. У коробці лежали цукерки. Коли з коробки взяли 6 цукерок, то
в ній залишилося 24 цукерки. Скільки цукерок було у коробці
спочатку?

Відповідь.

Картка № 247 (№№ 1051-1057)
1. Випиши вирази із значенням 23.
36 – 6 – 7

28 + 2 – 8

18 + 2 + 3

51 + 9 – 8

2. У коробці лежали цукерки. Коли з коробки взяли 6 цукерок, то
в ній залишилося 24 цукерки. Скільки цукерок було у коробці
спочатку?

Відповідь.
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Картка № 248
1. Постав знак «>» ,«<» або «=».
54 – (18 - 8)

36 + 8		

27 + 6

(29 + 3) – 4

2. Для спортивної школи купили 48 м’ячів: 18 волейбольних,
а решта — футбольні. На скільки більше купили футбольних
м’ячів, ніж волейбольних?
1)
2)
Відповідь.

Картка № 248
1. Постав знак «>» ,«<» або «=».
54 – (18 - 8)

36 + 8		

27 + 6

(29 + 3) – 4

2. Для спортивної школи купили 48 м’ячів: 18 волейбольних,
а решта — футбольні. На скільки більше купили футбольних
м’ячів, ніж волейбольних?
1)
2)
Відповідь.
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