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ПЕРЕДМОВА
Пропонований посібник написано відповідно до чинної програми
з математики для 5 класу.
У ньому подано тексти 31-ї практичної письмової роботи (ПР), що
мають прикладну спрямованість у засвоєнні теоретичного матеріалу.
Кожна з них (крім задачі ПР–31 — задачі на кмітливість) містить два
варіанти. Перший варіант можна розв’язати з учнями колективно, а
другий — доручити їм розв’язати самостійно (в класі або вдома).
Може бути і так: весь клас розв’язує завдання у 2-х варіантах і
два учні на відкидній дошці зі зворотного боку розв’язують ті самі
завдання, а потім відбувається звіряння. У такому разі з’ясовуються
причини появи помилок і шляхи для їх усунення.
Кожна робота може виконувати як навчальну, так і контролюючу
функцію. Її доцільно проводити і напівсамостійно. У процесі виконання такої роботи можливі елементи коментування. Варто окремі
записи робити на дошці.
Ці завдання вчитель на свій розсуд може використовувати на різних етапах уроку, серед яких:
а) перевірка домашнього завдання (якщо в домашній роботі
розв’язувалися завдання з підручника, подібні до завдань у посібнику);
б) мотивація навчальної діяльності;
в) формування навичок і вмінь;
г) систематизація й узагальнення матеріалу;
ґ) самостійна робота (перевірка знань і практичних умінь, необхідних у житті);
д) домашнє завдання.
Окремі завдання самостійної роботи практичного характеру можна давати для домашнього завдання.
Для виконання практичних робіт необхідно на кожній парті мати
даний посібник.
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ПР–1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА
Варіант 1

ПР–2. ПРОМІНЬ, ВІДРІЗОК, ПРЯМА

Варіант 2

Варіант 1

контроль

контроль

1. Перший квиток з номером 102456 кондуктор тролейбуса продав
на початку зміни, а останній з номером
102623
102713
у кінці зміни. Скільки квитків продав кондуктор тролейбуса за
зміну?

Квиток
тролейбус
№102623

Квиток
тролейбус

Варіант 2

1. Накресли відрізок МK завдовжки
12 см
14 см
Познач на цьому відрізку точки на відстані
3 см
4 см
одна від одної. Скільки їх може бути найбільше?
2. Яка з трьох точок А, В і С прямої лежить між двома іншими, якщо
АВ = 24 дм, АС = 25 м,
АС = 13 м 7 дм, АВ = 16 м,
ВС = 22 м 6 дм?
ВС = 23 дм?
Познач ці точки на рисунку.

№102713

2. З одного боку вулиці, де будинки мають парні номери, є 39 будинків. Який номер має
12-й
9-й
від початку вулиці будинок;
7-й
8-й
від кінця вулиці будинок?
2

4

6

78

3. Накресли пряму і відрізок на ній. Якої довжини може бути накреслений відрізок?
4. Накресли два промені АВ і CD так, щоб вони мали спільний:
а) відрізок;
б) промінь.

3. На ділянці завдовжки 60 м через кожних
3м
4м
потрібно поставити стовпи для огорожі. Скільки треба заготовити
стовпів?

5. Порівняй відрізки АВ і ВС, DK і ME на око. Потім виміряй їхні
довжини і запиши в зошит.
B
A
а)
a)
B
C
A

C
б)

б)
1

4

2

3

60 м

D K

M

E

K

D
M

E

?
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ПР–17. ПРАВИЛЬНІ І НЕПРАВИЛЬНІ ДРОБИ
Варіант 1

Варіант 2

1. Накресли відрізок завдовжки
12 см
6 см
та відрізки, довжини яких становлять:
1 1 1 1 2 5
1 1 2 1 4 5
, , , , ,
, , , , ,
2 3 4 6 3 6
2 3 3 6 6 6

від довжини загального відрізка.
3. Запиши площу кожної зображеної фігури (а-з). Які фігури мають
рівні площі? (Клітинка має розмір 5 мм × 5 мм.)

г)

в)

ґ)

а)

г)

б)

Варіант 2

Який з цих відрізків:
а) найдовший;
б) найкоротший?
Які з них рівні?

2. Накресли відрізок завдовжки 8 см та відрізки, довжини яких становлять:
1 1 3 5 7
1 1 3 7 9
, , , ,
, , , ,
2 4 4 4 4
2 8 8 8 8

б)

Варіант 1

1. Накресли чотири відрізки завдовжки
3
1
1
2
3
2
3
4
дм, 7 см,
дм,
дм.
дм, 4 см, ,дм,
дм.
4
2
4
5
5
5
5
5

від довжини загального відрізка.

а)

ПР–18. ПОРІВНЯННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

2. Накресли прямокутники площею
1
1
3
1
4
3
дм2,
дм2, 25 см2,
дм2.
см2, 2 см2,
дм2, 16 см2.
2
4
4
2
5
5
3. На рисунку зображено прямокутник. Накресли квадрат і ще один
прямокутник, які мають таку саму площу. Порівняй периметр
квадрата з периметрами прямокутників.
2

1 см

2

1 см

в)

ґ)

4. На рисунку зображено прямокутник. Накресли квадрат, який має
2
такий самий периметр. Порівняй площу квадрата
з площею пря1 см
мокутників.

20

21

ПР–19. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ
ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ
Варіант 1

Варіант 2

1. Накресли прямокутник зі сторонами
7
3
3
7
см і 3
см.
см і 2
см.
4
4
10
10
10
10

ПР–20. ДЕСЯТКОВИЙ ДРІБ
Варіант 1

Варіант 2

1. Виміряй довжину і ширину обкладинки
зошита
підручника
і запиши у
дециметрах.
метрах.

Знайди периметр цього прямокутника.
2. На рисунку зображено квадрат.
1 см2

1 см2

2

1 см

1 см2

2. Накресли числовий промінь. За одиничний відрізок візьми 10 клітинок зошита. Познач на ньому дроби:
0,3; 0,8; 1,1; 1,5; 1,7.
0,4; 0,7; 1,2; 1,6; 1,9.
3. Вирази у гривнях і запиши десятковим дробом:
347 коп.; 120 коп.; 135 коп.
36 коп.; 97 коп.; 156 коп.

Знайди довжину сторони квадрата та його периметр.
3. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює
9 см,
8 см,
а одна з його бічних сторін —
2
3
см.
3 см.
2
5
10
Знайди третю сторону трикутника.
4. Липовий цвіт при сушінні втрачає

3
своєї маси.
4

4. Вирази у метрах і запиши десятковим дробом:
а) 4 м 2 дм 6 см;
а) 3 м 5 дм 7 см;
б) 7 дм 9 см.
б) 9 дм 8 см.
5. Вирази у кілограмах і запиши десятковим дробом:
а) 1355 г;
а) 1240 г;
б) 1425 г;
б) 835 г;
в) 4 кг 326 г.
в) 2 кг 420 г.
6. За допомогою якої найменшої кількості грошових знаків, зображених на рисунку, можна скласти суму:
а) 2,75 грн.;
а) 3,25 грн.;
б) 1,22 грн.?
б) 2,35 грн.?

Скільки треба заготовити свіжого липового цвіту, щоб одержати сухого
8 кг?
12 кг?

22
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ПР–29. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ

ПР–30. ЗАДАЧІ НА ВСІ ДІЇ З НАТУРАЛЬНИМИ
І ДРОБОВИМИ ЧИСЛАМИ

Б. Домашня практична робота

Варіант 1

1. Зваж 50 г квасолі, полічи зерна. Знайди середню масу квасолини.
Заповни таблицю:
Маса квасолі

Маса однієї
квасолини

Кількість квасолин

Варіант 2

А. Класна практична робота

1. Ціна 1 кг ковбаси 18,7 грн. Скільки треба заплатити за 420 г ковбаси. Яку здачу можна отримати з 20 грн.?
2. Віднови зіпсований рахунок, якщо це можна зробити.
Назва

2. Протягом п’яти днів в один і той самий час вимірюй температуру
повітря. Визнач середню температуру за цих п’ять днів.
Дні

1

2

3

4

5

Температура
Середня
температура

(… + … + … + … + …) : … =

3. Визнач об’єм своєї кімнати й обчисли, який об’єм повітря припадає на одного члена твоєї сім’ї. Результат обчислення запиши в
таблицю:
Об’єм кімнати
Кількість членів сім’ї
Об’єм повітря, що припадає
на 1-го члена сім’ї

Ціна, Маса, Вартість,
кг
грн
грн

Гречка
Пшоно
Рис
Сума

2,4
2,2

73
82

213,2
516,0

Назва
Гречка
Пшоно
Рис
Сума

Ціна, Маса, Вартість,
кг
грн
грн
76
2,4
2,3

197,6

68
526,8

Б. Домашня практична робота
У таблиці подані назви приміщень квартири, в якій мешкає
учень. Заповни таблицю:
Приміщення
Кухня

Довжина,
м

Ширина,
м

Площа,
м2

Об’єм,
м3

І-а спальня
ІІ-а спальня
(дитяча)
Вітальня
Передпокій
(коридор)
Комірка
Площа всієї
квартири
На одного члена сім’ї припадає _______ м2.
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ПР-31. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
НА КМІТЛИВІСТЬ
1. Виріж із картону прямокутник і накресли на ньому 10 відрізків на
однаковій відстані один від одного (рис. а). Потім розріж прямокутник по прямій, яка сполучає верхній кінець першого відрізка
з нижнім кінцем останнього відрізка. Пересунувши розрізані частини на відстань між відрізками, побачиш, що один відрізок зник
(рис. б). Залишилося 9 відрізків. Поясни, чому так сталося.
а)

б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Склади з частин квадрата (рис. а) фігуру, зображену на рис. б).
Знайди площу фігури.
а)

б)

2
6
5

1
4
3

34
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ПР-31. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
НА КМІТЛИВІСТЬ
1. Виріж із картону прямокутник і накресли на ньому 10 відрізків на
однаковій відстані один від одного (рис. а). Потім розріж прямокутник по прямій, яка сполучає верхній кінець першого відрізка
з нижнім кінцем останнього відрізка. Пересунувши розрізані частини на відстань між відрізками, побачиш, що один відрізок зник
(рис. б). Залишилося 9 відрізків. Поясни, чому так сталося.
а)

б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Склади з частин квадрата (рис. а) фігуру, зображену на рис. б).
Знайди площу фігури.
а)

б)

2
6
5

1
4
3
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