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I. Нумерація багатоцифрових чисел

а) Тренувальні вправи

1. Запиши числа цифрами.
Шістсот двадцять;
вісім тисяч;
тисяча п’ять;
вісім тисяч триста;
шість тисяч шістдесят;
сім тисяч сімнадцять;
чотири тисячі сім;
дві тисячі чотири;

шість тисяч сімсот сорок два;
вісім тисяч двісті п’ять;
сім тисяч дев’ятнадцять; 
дев’ять тисяч одинадцять;
дві тисячі чотирнадцять;
шість тисяч шість;
дев’ять тисяч сімдесят;
дві тисячі двісті.

2. Запиши числа цифрами.
Сімдесят тисяч п’ятсот тридцять два;
сімдесят тисяч п’ять; 
сімдесят сім тисяч;
вісімдесят тисяч двадцять;
вісімдесят тисяч вісімнадцять;
вісімдесят тисяч вісімсот вісімдесят вісім;
вісімдесят тисяч вісімсот;
вісімдесят тисяч вісімдесят;
двісті тисяч два.

3. Запиши числа цифрами.
Сто вісімдесят тисяч чотириста сімдесят вісім;
вісімсот тисяч двісті два;
двісті сорок одна тисяча сімсот п’ятдесят три;
шістсот тисяч триста три;
двісті дванадцять тисяч сто дев’яносто три;
двісті тисяч сімсот сім;

вісімсот одинадцять тисяч шістсот сорок два;
чотириста тисяч сто один;
чотириста чотирнадцять тисяч сто дев’яносто вісім;
сто тисяч чотириста чотири;
дев’ятсот сорок одна тисяча двісті вісімнадцять;
триста тисяч триста;
шістсот тисяч шістсот шість.

4. Запиши числа цифрами.
3 тисячі, 7 сотень, 5 десятків і 8 одиниць;
7 тисяч і 9 одиниць;
7 тисяч і 9 десятків;
5 тисяч, 7 сотень, 4 десятки і 3 одиниці;
4 тисячі, 3 десятки і 3 одиниці;
2 тисячі і 2 одиниці.

5. Запиши числа цифрами.
13 тисяч 255; 16 тисяч 80; 19 тисяч 900;
19 тисяч 19; 19 тисяч 9; 17 тисяч 17; 17 тисяч 70;
17 тисяч 1; 13 тисяч 526.

6. Запиши числа цифрами.
136 тисяч 854; 120 тисяч 61; 11 тисяч 2; 100 тисяч 20; 
299 тисяч 990; 300 тисяч 300; 300 тисяч 30; 300 тисяч 3.

7. Запиши числа.

5478, 4004, 5491, 6006, 7289, 4444, 5550, 5000, 5005,
5555, 3080, 9000, 7195, 2844, 1001, 4715, 9999.

Підкресли в кожному з них цифру, що означає, скільки  
в ньому сотень (десятків, одиниць, тисяч).
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13. Знайди значення невідомого, якщо х : 7 = 420.
а) х = 60  б) х = 427     в) х = 2940

14. Знайди значення невідомого, якщо х : 6 = 360.
а) х = 2160 б) х = 60      в) х = 366

15. Знайди значення невідомого, якщо х · 5 = 500.
а) х = 2500  б) х = 100    в) х = 505

16. Знайди значення невідомого, якщо х · 5 = 35.
а) х = 175   б) х = 40      в) х = 7

17. Знайди значення невідомого, якщо х : 500 = 5.
а) х = 2500  б) х = 450    в) х = 100

18. Знайди значення невідомого, якщо х : 80 = 8.
а) х = 10    б) х = 640    в) х = 88

19. Знайди значення невідомого, якщо 24 · х = 120.
а) х = 96  б) х = 144    в) х = 5

20. Знайди значення невідомого, якщо 960 : х = 30.
а) х = 32   б) х = 990     в) х = 930

21. Знайди значення невідомого, якщо х : 21 = 42.
а) х = 21      б) х = 882     в) х = 2

22. Знайди значення невідомого, якщо 630 : х = 21.
а) х = 651  б) х = 609    в) х = 30

23. Знайди значення невідомого, якщо 9 · х = 810.
а) х = 90    б) х = 819      в) х = 801

24. Знайди значення невідомого, якщо 148 : х = 37.
а) х = 185   б) х = 4      в) х = 111

25. Знайди значення невідомого, якщо 8 · х = 720.
а) х = 9      б) х = 728     в) х = 90

26. Знайди значення невідомого, якщо 288 : х = 16.
а) х = 18    б) х = 272     в) х = 304

27. Знайди значення невідомого, якщо 910 : х = 70.
а) х = 840    б) х = 13    в) х = 980

28. Знайди значення невідомого, якщо 60 : х = 15.
а) х = 75      б) х = 45     в) х = 4

29.  Знайди значення невідомого, якщо х : 16 = 40.
а) х = 24      б) х = 640     в) х = 56

30. Знайди значення невідомого, якщо 84 : х = 21.
а) х = 4   б) х = 105     в) х = 63

31. Розв’язком рівняння 307 – х = 154 є число…
а) 153      б) 461        в) 253

32. Розв’язком рівняння х + 456 = 600 є число…
а) 254         б) 244   в) 144

33. Розв’язком рівняння х + 8 = 640 : 80 є число…
а) 80         б) 0        в) 16

34. Розв’язком рівняння х : 6 = 128 – 43 є число…
а) 85      б) 91      в) 510

35. Розв’язком рівняння х : 30 = 120 є число…
а) 4         б) 40        в) 3600

36. Розв’язком рівняння  40 · х = 240 є число…
а) 9600    б) 60      в) 6

37. Розв’язком рівняння (280 + 130) : х = 10 є число…
а) 4100     б) 410     в) 41

38. Розв’язком рівняння х : 30 = 19 є число…
а) 11       б) 570       в) 49
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хх. Задачі в Непрямому відНошеННі

1.  Довжина відрізка АВ — 6 см, він у 2 рази довший за 
відрізок КМ. Яка довжина відрізка КМ?

2.  Комар робить крилами 1000 помахів за секунду — це в 
5 разів більше, ніж бджола. Скільки помахів крилами 
робить бджола за секунду?

3.  Металевий кузов автомобіля важить 96 кг — вдвоє біль-
ше від кузова з пластмаси. Чому дорівнює маса кузова 
з пластмаси?

4.  Юркові — 8 років. Він у 2 рази старший від своєї се-
стри Олі. Скільки років буде Юркові й Олі разом через  
4 роки?

5.  Перший доданок більший від другого в 4 рази. Чому 
дорівнює сума, якщо перший доданок — число 60?

6.  Від’ємник менший від зменшуваного в 5 разів. Чому 
дорівнює різниця, якщо від’ємник — число 15?

7.  Перший множник менший від другого в 3 рази. Чому 
дорівнює добуток, якщо перший множник — число 10?

8.  Ділене більше від дільника в 2 рази. Чому дорівнює 
частка, якщо ділене — 18?

9.  Довжина прямокутника 12 см. Вона більша від ширини 
у 2 рази. Яка площа прямокутника?

10. Бабуся подарувала Богданові 48 марок, це у 3 рази 
більше, ніж йому подарувала сестра. На скільки марок 
збільшилася колекція хлопчика?

11. Мама подарувала Тетянці 8 книжок, це у 2 рази більше 
від книжок, що їх подарував тато. На скільки книжок 
збільшилася бібліотека дівчинки?

12. Маринка знайшла 3 гриби, це у 9 разів менше, ніж 
знайшла Валя. Скільки ще грибів знайшла Валя, якщо 
додому вона принесла 40 грибів?

13. Ігор спіймав 12 рибин, це у два рази менше від кількості 
рибин, що їх спіймав Володя. Скільки рибин ще спіймав 
Володя, якщо додому він приніс 30 рибин?

14.  Віра, Ігор і Надійка знайшли 77 грибів. Віра знайшла  
у 4 рази більше, ніж Ігор. Скільки грибів знайшла На-
дійка, якщо Віра знайшла 32 гриби?
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