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КартКа №1
1. Обчисли.

2614 + 1307 – 105 · 19 =  

2. Розв’яжи задачу.
Перший вертоліт пролетів 420 км, а дру-
гий — 700 км. Перший вертоліт був у по-
льоті на 2 год менше, ніж другий. Скільки 
годин був у польоті кожен вертоліт, якщо 
їх швидкість однакова?
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КартКа №2
1. Розв’яжи рівняння.
х + 871 = 640 384 : 32

2. Розв’яжи задачу.
Два електропоїзди одночасно відійшли від 
однієї станції у протилежних напрямках. 
Швидкість першого поїзда 130 км/год,  
а швидкість другого — на 30 км/год мен-
ша. Яка відстань буде між електропоїзда-
ми через 4 години?
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КартКа №3
1. Обчисли.

280 240 : 4 – (4751 – 949) =  

2. Порівняй.
4 км 300 м  700 м  
2 год 48 хв  12 хв
60 кг  80 кг
18 грн 50 к.  1850 к.

3. Розв’яжи задачу.
Перший садівник за три дні обрізав 150 
дерев, а другий таку ж кількість дерев — 
за 6 днів. За скільки днів обріжуть таку 
кількість дерев обидва садівники, працю-
ючи разом?
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КартКа №4
1. Обчисли.

53 010 : 3 – (4851 + 890) =  

2. Знайди 37 від числа 4200.

3. Розв’яжи задачу.
Ширина саду 30 м, а довжина — у 3 рази 
більша. 59 площі саду займають фруктові 
дерева, а решту — ягідні кущі. Яку площу 
займають ягідні кущі?


