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КартКа №1
1. Запиши цифрами числа: вісім тисяч триста 

двадцять чотири; п’ять тисяч сімсот; дві ти-
сячі два; шість тисяч шістнадцять; дев’ять 
тисяч дев’яносто.

2. Порівняй.
8966  8906  300  3000
2200  2000  7254  7254

3. Розв’яжи задачу.
Трьома машинами за 5 днів перевезли 
150 т вугілля. Скільки тонн вугілля пере
возила одна машина кожного дня?
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КартКа №2
1. Розклади числа на розрядні доданки.

5234 = 
7700 = 
3013 = 
4004 = 

2. Обчисли.
8000 – 2000 =  
3000 + 4000 =  
3000 · 2 = 
9000 : 3 = 

3. Розв’яжи задачу.
Двом коровам у зимовий період за 7 днів 
згодували 140 кг силосу. Скільки кілогра
мів силосу давали одній корові щодня?
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КартКа №3
1. Запиши цифрами числа: сорок тисяч шіст-

сот; сімнадцять тисяч чотириста один; п’ят-
десят дві тисячі триста дев’ятнадцять; три-
надцять тисяч тринадцять; сімдесят шість 
тисяч вісім.

2. Порівняй.
48 800  48 760  3000  50 000
70 088  70 888  99 011  11 099

3. Розв’яжи задачу.
За два дні три ткалі виткали 60 м полотна. 
Скільки метрів полотна ткала одна ткаля 
за один день?
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КартКа №4
1. Запиши суми як одне число.

3000 + 200 + 5 =   
5000 + 100 + 10 + 5 = 
4000 + 50 =   
10 000 + 1000 + 500 + 10 + 1 = 

2. Запиши дані числа в порядку спадання. Під-
кресли в кожному числі клас тисяч.
7500, 50 070, 2002, 3300, 82 000, 132 856.

3. Розв’яжи задачу.
За три дні в магазині продали а кг картоп
лі. Першого дня — 250 кг, другого — на 
70 кг більше. Скільки кілограмів картоплі 
продали в магазині третього дня? 

Склади вираз для розв’язування задачі та 
знайди його значення, якщо а = 710.


