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Пропонований	 посібник	 відповідає	 навчальній	 програмі	 з	 математики	
і	призначений	для	оперативної	перевірки	знань	учнів	та	своєчасного	вияв-
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трьох	варіантів.
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Теми шкільної програми і ТемаТика 
самосТійної робоТи за карТками

Тема 1. Повторення матеріалу за перший клас
1. Нумерація чисел у межах 20. Прості задачі із зайвими даними. Знаходження значень 

виразів на дві дії в межах 10.

2. Задачі на знаходження суми чи невідомого доданка. Задачі на знаходження різниці 
(або дві прості задачі, об’єднані спільним сюжетом). Складання виразів за текстовою 
умовою.

3. Нумерація чисел другого десятка. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька 
одиниць. Знаходження відповідей за малюнками і числовими даними.

Тема 2. Табличне додавання і віднімання з переходом 
через десяток 

4. Складання і розв’язування прикладів за текстовою умовою. Задачі на знаходження 
невідомого доданка, на зменшення числа на кілька одиниць (або на різницеве порів
няння). Вимірювання довжини відрізків. 

5. Вирази з буквеним компонентом (складником). Задачі на знаходження невідомого 
від’ємника. Довжина ламаної.

6. Задачі на різницеве порівняння. Складання прикладів за числовою шкалою. Кругові 
приклади.

7. Задачі, які включають поняття «стільки, скільки». Табличне додавання і віднімання 
в межах 14. Різницеве порівняння довжини відрізків.

8. Порівняння взаємообернених задач (знаходження остачі і знаходження зменшуваного). 
Розпізнавання і побудова многокутників. Знаходження значень виразів на дві дії.

9. Задачі на дві дії. Складання і обчислення виразів на дві дії (цікаві рамки). Побудова 
відрізків (коротшого і довшого від даного).

10. Складання і ров’язування задач на дві дії. Вправи на знаходження суми та різниці.

Тема 3. Нумерація чисел від 21 до 100
11. Усна нумерація чисел першої сотні. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’я

зування простих задач з наступним порівнянням відповідей.

12. Нумерація від 21 до 100. Задачі на дві дії. Знаходження значень виразів з дужками.

13. Порівняння виразів. Задачі на дві дії, які включають поняття «стільки ж». Периметр 
многокутника.

14. Прості задачі з гривнями. Задачі на знаходження третього доданка. Кругові приклади.



Тема 4. Додавання і віднімання двоцифрових чисел 
без переходу через десяток

15. Розв’язування задач складанням виразу. Додавання двоцифрових чисел без переходу 
через десяток. Побудова прямокутника і знаходження його периметра.

16. Розв’язування задачі на дві дії складання виразу. Додавання двоцифрових чисел без 
переходу через десяток. Числовий лабіринт.

17. Задачі на дві дії. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

Тема 5. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел
18. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Письмове 

додавання і віднімання двоцифрових чисел. Задача, яка включає подвійне збільшення 
(зменшення) числа на кілька одиниць.

19. Задачі на дві дії (сюжет абстрактного змісту). Знаходження суми та різниці письмовим 
способом. Побудова квадратів і порівняння їх периметрів.

Тема 6. Додавання і віднімання двоцифрових чисел 
з переходом через десяток

20. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Задачі на одну і дві дії.

21. Розв’язування задач на дві дії (дії з іменованими числами).

22. Знаходження значення виразів з буквеним компонентом (складником). Задачі на дві 
дії. Знаходження відповідей за числовими даними до малюнків.

23. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві 
дії. Знаходження відповідей за числовими даними до малюнків.

Тема 7. Множення і ділення
24. Порівняння виразів. Задачі на дві чи три дії. Цікаві квадрати.

25. Приклади і задачі на дві дії різного ступеня. Знаходження відповіді за коротким за
писом задачі.

26. Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на дію ділення. Порів
няння периметрів двох трикутників.

27. Складання виразів за текстовою умовою. Задачі на дві дії різного ступеня.

28. Знаходження значень виразів на дві дії. Задачі на знаходження вартості. Гра в «Мов
чанку». Круг.

29. Задачі на ділення. Розв’язування прикладів. Вправи за діаграмою.

30. Задачі на ділення суми на число. Розв’язування прикладів. Задачі на основі малюнків.

Тема 8. Повторення у кінці року
31. Різницеве порівняння чисел. Утворення чисел з даних цифр. Заміна додавання мно

женням. Задачі на дві дії.

32. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом (складником). Задачі на дві 
чи три дії. Заміна додавання множенням. Геометрична головоломка.

33. Складання прикладів на множення. Задачі на дві чи три дії.


