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ПЕРЕДМОВА

Кожна сторінка математичного «тренажера» містить декілька числових 
виразів або рівнянь і одну задачу.

При розв’язуванні, крім кількості помилок, потрібно фіксувати час. По-
перше, швидкість роботи так само важлива, як і безпомилковість. По-
друге, для більшості дітей змагання на час надає такій звичній справі, як 
розв’язування прикладів і задач, додаткового інтересу.

Час, зафіксований на сторінках бліцконтролю, дозволяє учневі прослід-
кувати, чи покращуються його результати з кожною сторінкою, чи зростає 
його успішність. Сучасні психологи стверджують, що учні мають відчувати 
успіх, інакше ефективність навчання різко знижується.
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Якщо посібники використовуються на уроці, то фіксувати точний час ви-
конання завдання доволі складно. Але якщо учні здаватимуть свої вико на ні 
завдання відразу після закінчення роботи, а вчитель складатиме їх на куп-
ку в тому порядку, в якому вони до нього надходять, то приблизний час 
закінчення кожної роботи легко визначити. Цього буде цілком достатньо.

Символи-личка з різним виразом дозволяють з одного боку поставити 
оцінку, а з іншого боку зробити це в незвичній формі.

Бліцконтроль можна використовувати і на канікулах. Умовити учня з 
недос татнім рівнем навичок лічби затратити на математику всього п’ять 
хвилин на день набагато простіше, ніж посадити його за підручник. А ре-
зультат буде такий самий.

Завдання подані в такому порядку, в якому проходять теми протягом 
нав чального року.
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Слоненя допомогло перенести 64 кг вантажу. Карто-
плі він переніс 15 %, а кавуни і дині становили решту 
маси вантажу, але кавунів було в 2,2 раза більше, ніж 
динь. Скільки кілограмів кавунів перенесло слоненя?

Розв’язання
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Відповідь.______________________________
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Виêîíàйтå äії:

(–14 + 23) – 7,5 =       (15 – (–12)) + (–4,5) =

25,6 – (7,8 – (–3)) =      –78,6 + (–9,4) – (–16,4) =

–4,75 – (–6,5 + 4,25) =    –5,7 – (–2,8) + (–9,4) =

Зàпишіть у вигëяäі äîбутêу:

12xb + 3xc + 18x =
15ac + 5c2 + 30cd =

Зíàйäіть пëîщу зàштрихîвàíîї фігури:

а = 4 ñм; S = ?

89 Час: хв___с___   Кількість помилок ____
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Пîбуäуйтå грàфіê руху туриñтів, пîзíàчàючи íà îñі х чàñ руху, 
à íà îñі y — віäñтàíь віä турбàзи. Туриñти зàëишиëи турбàзу в 
6 гîä рàíêу, зà 2 гîä вîíи прîйшëи 15 êм, зà íàñтупíі 3 гîä — 
10 êм, à зà íàñтупíу 1 гîä прîїхàëи 10 êм, 4 гîä віäпîчивàëи і 
зà 2 гîä пîвåрíуëиñь íà бàзу. Визíàчтå, î êîтрій гîäиíі туриñти 
пîвåрíуëиñя íà бàзу.
км
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120 Час: хв___с___   Кількість помилок ____

Пîбуäуйтå грàфіê руху туриñтів, пîзíàчàючи íà îñі х чàñ руху, 
à íà îñі y — віäñтàíь віä турбàзи. Туриñти зàëишиëи турбàзу в 
6 гîä рàíêу, зà 2 гîä вîíи прîйшëи 15 êм, зà íàñтупíі 3 гîä — 
10 êм, à зà íàñтупíу 1 гîä прîїхàëи 10 êм, 4 гîä віäпîчивàëи і 
зà 2 гîä пîвåрíуëиñь íà бàзу. Визíàчтå, î êîтрій гîäиíі туриñти 
пîвåрíуëиñя íà бàзу.
км

0 2 4 6 8 10

10

20

30

12 14 16

120 Час: хв___с___   Кількість помилок ____



Áåäåíêî. 6 êëàñ. 2 чàñтиíà

У першій ванні було 340 л води, а в другій — 288 л. 
Швидкість витікання води з першої ванни дорівнює 5 л/хв, 
а з другої — 6 л/хв. Скільки часу потрібно для того, щоб 
у першій ванні залишилось води в 2,5 рази менше, ніж 
у другій?

Розв’язання
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Відповідь.______________________________
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