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Задачі на одну дію

1. На галявині росло 5 квіток. 2 квітки зірвали. 
Скільки квіток залишилося?

Розв’язання

Відповідь:

2. На торті горіло 6 свічок. Петрик задув 3 свічки. 
Скільки свічок залишилося горіти?

Розв’язання

Відповідь:

=    (к в.)

к в і т к и.

=    (с в.)

с в і ч к и .
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3. На дереві жило 5 мавпочок. До них приєдналося 
ще троє. Скільки тепер мавпочок на дереві?

Розв’язання

Відповідь:

4. На полиці стояло 2 книги. Поставили ще 3. Скіль
ки книжок стало на полиці?

Розв’язання

Відповідь:

5. На поні каталося 5 дівчаток і 4 хлопчики. Скільки 
всього дітей каталося на поні?

Розв’язання

Відповідь:

6. На небі було 3 хмаринки. Одна з них розтанула 
в повітрі. Скільки хмаринок залишилось на небі?

Розв’язання

Відповідь:

=    (м.)

м а в п о ч о к.

=    (к н.)

к н и ж о к.

=    (д.)

д і т е й.

=    (х м.)

х м а р и н к и.
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127. На підвіконні в кухні росло 4 фіалки, а на під
віконні в кімнаті — на 2 фіалки більше. Скільки 
фіалок росло на двох підвіконнях?

Розв’язання

Відповідь:

Відповідь:

128. Зустрілися два каравани верблюдів. В одному 
каравані 6 верблюдів, а в другому — на 2 вер
блюди менше. Скільки верблюдів зустрі лося?

Розв’язання

Відповідь:

Відповідь:

1)

2)

1)

2)
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129. У зоопарку народилося 9 ведмежат. Двох вед
ме жат віддали в інший зоопарк, а трьох —  
у цирк. Скільки ведмежат залишилося в зоопарку?

Розв’язання

Відповідь:

Відповідь:

130. Бабуся з внучкою поливали квіти. Внучка підлила 
3 квітки, а бабуся — на 1 більше. Скільки всього 
квітів полили бабуся з внучкою?

Розв’язання

Відповідь:

Відповідь:

1)

2)

1)

2)
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