
Г.М. Возняк, О.А. Фурман

Диференційовані 
навчальні самостійні роботи 

з

математики

5 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



3

ББК 22.1я72
 В64

Рецензенти:
старший викладач кафедри математики, 
фізики та інформатики Кременецького 

гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка
Бабій Н.В.

методист Бродівського районного відділу освіти 
Львівської області

Гула Р.Г.

Возняк Г.М., Фурман О.А.
В64  Диференційовані навчальні самостійні роботи з математики. 

5 клас. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. — 108 с.
ISBN 978-966-10-3338-1

У посібнику містяться тексти 49-ти короткочасних (10–20 хв.) 
самостійних робіт з усіх тем курсу математики 5 класу. Зміст ро-
біт відповідає програмним вимогам і підручникам 5 класу для 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Для вчителів і учнів 5 класу.

ББК 22.1я72

© Навчальна книга – Богдан, 2013ISBN 978-966-10-3338-1

Охороняється законом про авторське право. 
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

ПереДмова

Посібник написано відповідно до програми з математики 
для 5 класу і підручника «Математика. 5 клас».

У ньому подано тексти 49-ти самостійних письмових ро-
біт (СПР) по 10–20 хвилин та відповіді і вказівки до окремих 
задач. У кожній самостійній роботі є два варіанти, що склада-
ються з двох частин. Перша частина над рискою розрахована 
на початковий і середній рівні підготовки учнів, а друга — під 
рискою — на достатній та високий рівні підготовки.

Кожна письмова робота може виконувати навчальну 
й контролюючу функції.

При виконанні письмових робіт навчального характеру 
може бути різний ступінь самостійності. Так, після вивчення 
певної теми чи колективного розгляду задачі й накресленого 
плану її розв’язування учні можуть самостійно виконувати 
письмову роботу.

Може бути і такий варіант. Два учні на відкидній дошці зі 
зворотної сторони розв’язують певні завдання самостійної ро-
боти, весь клас виконує ті самі завдання, а потім звіряє їхнє 
виконання з дошкою. У такому випадку з’ясовуються причини 
появи помилок і намічаються вчителем завдання для їх усу-
нення.

Письмова робота може виконуватись і напівсамостійно. 
У процесі її виконання можливі елементи коментування. До-
цільно окремі записи робити на дошці.

Деякі завдання самостійної роботи учні можуть виконувати 
з коментуванням.

Самостійна робота контролюючого характеру проводиться 
з метою перевірки домашніх завдань, аналогічних тим, що є в 
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підручнику. Таку роботу можна проводити і після вивчення 
певної теми.

Зауважимо, що деякі самостійні роботи не є обов’язковими 
для всіх учнів. До них залучаються учні, готові до їхнього 
виконання. А інші можуть виконувати завдання на дошці з до-
помогою вчителя.

Під час виконання самостійної роботи учням дозволяється 
звертатись за допомогою до вчителя, підручника, зошита чи до-
відника. Доцільно також залучати учнів до взаємної перевірки 
самостійної роботи і відповідно оцінювати їхні результати.

Окремі самостійні роботи практичного характеру можна да-
вати для домашнього завдання.

Завдання підвищеної складності подані зі значком (*).

1. натуральні числа

сПр–1. натуральний ряд чисел

варіант 1

1. Розглянь ряди. Визнач, які з них є рядами: а) геометричних 
фігур; б)  чисел; в) натуральних чисел.
а) , , , …; 
б) 0, 1, 2, 3, …;
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6, …;
г) 1, 2, 3, 5, 6, … .

2. Заповни таблицю.

n 4 6 3103

n + 1 5 27

3. Кінцеві пункти автобусного маршруту — А і Б. Якщо їхати 
від А до Б, то зупинка К — сьома, а якщо їхати від Б до А, то 
зупинка К — восьма. Скільки всього зупинок на автобусно-
му маршруті?

4. Запиши три послідовні натуральні числа, серед яких най-
більше є найменшим чотирицифровим числом.
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варіант 2

1. Розглянь ряди. Визнач, які з них є рядами: а) геометричних 
фігур; б) чисел; в) натуральних чисел.
а) ∆, ∆, ∆, …;
б) 1, 2, 4, 3, 5, …;
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6, …;
г) 1, 2, 3, 4, 4, … .

2. Заповни таблицю.

n 5 29 1026

n + 1 6 38

3. Кінцеві пункти автобусного маршруту — А і Б. Якщо їхати 
від А до Б, то зупинка Д — п’ята, а якщо їхати від Б до А, то 
зупинка Д — сьома. Скільки всього зупинок на автобусному 
маршруті?

4. Запиши три послідовні натуральні числа, серед яких най-
менше є найбільшим трицифровим числом.

сПр–2. Позначення і читання натуральних чисел

варіант 1

1. Запиши числа у вигляді суми їхніх розрядних доданків:
а) 346899;
б) 306009;
в) 800089.

2. Запиши усі трицифрові числа, які позначаються цифрами, 
що не повторюються: 5, 0 і 7. Знайди суму цих чисел.

3. Продовж послідовність чисел (напиши ще чотири числа): 
199992, 199995, 199998, …

4. Запиши найбільше і найменше п’ятицифрові натуральні 
числа, використовуючи цифри: 2, 0, 3, 4 і 8. Знайди різницю 
цих чисел.
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варіант 2

1. Округли дроби:
а) 0,81; 17,52; 18,49 до десятих;
б) 0,3581; 1;3586; 1,3598 до тисячних.

2. Округли числа в таблиці до вказаних розрядів.

Число до 0,001 до 0,01 до 0,1
2,0372
0,2381
4,8565

сПр–35. Додавання і віднімання десяткових дробів

варіант 1

1. Знайди суму:
а)   б) 

2. Знайди різницю:
а)   б) 

3. Заміни зірочки цифрами:
а)   б) 

в)   г) 

4. Розв’яжи рівняння:
а) x + 3,084 = 12,8; б) (x – 5,4) + 3,084 = 12,8;
в) 7,2 – x = 5,3;  г) 7,2 – (x + 1,7) = 5,3.

5. Знайди в кілограмах суму та різницю:
а) 7,3 ц + 98,5 кг; б) 7,3 ц – 98,5 кг.
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варіант 2

1. Знайди суму:
а)   б) 

2. Знайди різницю:
а)   б) 

3. Заміни зірочки цифрами:
а)   б) 

в)   г) 

4. Розв’яжи рівняння:
а) 2,9 + x = 7,281; б) 2,9 + (x – 3,2) = 7,281;
в) x – 7,3 = 5,45; г) (x – 2,4) – 7,3 = 5,45.

5. Знайди в кілограмах суму та різницю:
а) 4,7 ц + 128,4 кг;
б) 4,7 ц – 128,4 кг.

сПр–36. Додавання і віднімання десяткових дробів

варіант 1

1. Учень розв’язав приклади правильно, але при їх записуван-
ні пропустив коми і дістав такі рівності:
а) 32 + 18 = 5;
б) 63 – 27 = 603;
в) 736 – 336 = 4;
г) 62 – 23 = 39.
Перепиши рівності і постав у потрібних місцях коми.

2. Одна сторона прямокутника дорівнює 4,6 дм, а друга — на 
1,7 дм коротша. Знайди периметр прямокутника.

3. Різниця двох чисел дорівнює 3,024. Чому дорівнювати-
ме нова різниця, якщо зменшуване буде зменшено на 0,3, 
а від’ємник збільшено на 2,04?

4. Дріт завдовжки 12,4 м треба розрізати на дві частини так, 
щоб одна з них була на 0,6 м довша від другої. Яка довжина 
кожної частини дроту?
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№ Варіант 1 Варіант 2
СПР-46 1. 1,72. 5. 22,1. 6. 4,7. 1. 789,1. 5. 22,1. 6. 7,68.

СПР-47 3. 162 км. 4. 30 км. 
5. 66,(6) км/год.

3. 486 км. 4. 50 км. 
5. 57,6 км/год.

СПР-48

2. 100 і 250 г. 
3. 21,4 млрд. т 
і 44,94 млрд. т. 
4. 27,5 млрд. т 
і 2,2 млрд. т.

2. 100 і 350 г. 
3. 21,4 млрд. т 
і 44,94 млрд. т. 
4. 27,5 млрд. т 
і 2,2 млрд. т.

СПР-49 2. 9,75 м3. 3. 3,75 год. 
4. 31,2 ц.

2. 14,55 м3. 3. 3,43 год. 
4. 31,2 ц.
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