
               Тематична  діагностувальна робота № 4  з математики ( 5 клас) 

 
Найпростіші геометричні фігури на площині. Сюжетні задачі з реальними даними. 

Переведення одиниць маси, довжини, часу, грошових одиниць.  

Задачі геометричного змісту.  Логічні задачі.     

 

________ 

дата 

 

 

Виконав/-ла 

 

Учень/учениця     5__ класу 

 

_________________________________ 

Назва  закладу 

_________________________________________ 

Прізвище та  ім’я 

 

 

 

 

 

Шановний /- на  п’ятикласнику/-це 

Запрошуємо  Тебе у  чарівний  світ  математики. 

Попробуй  продіагностувати свої знання. Читай  уважно  кожне  завдання. 

У  деяких  із них  потрібно вибрати  одну із  вказаних  відповідей, в  інших- 

записати повне розв’язання, пояснення  і  відповідь. Уважно  перевір  свої  записи. 

Успіхів  Тобі! Ти  все  зможеш! 

 

 

 

 

 

 

 

М.Барна, Л. Дутко 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 



                
М.Барна, Л. Дутко 

Тематична  діагностувальна робота № 4  з математики ( 5 клас) 
 

Найпростіші геометричні фігури на площині. Сюжетні задачі з реальними даними. 

Переведення одиниць маси, довжини, часу, грошових одиниць.  

Задачі геометричного змісту.  Логічні задачі.     

 
1. Побудуй за допомогою лінійки і косинця геометричні фігури          

   1- пряма; 2 - промінь; 3 -  відрізок; 4 - ламана           та познач їх буквами. 

                   
2. Побудуй за допомогою транспортира кути   45°  та 160°  і познач їх буквами латинського 

алфавіту. 

 
3. Розв’яжи задачу. Іринка і Богдан доглядають за квітниковими клумбами, що є   перед 

вікнами будинку. Перша клумба  - у формі прямокутника, одна із сторін якого дорівнює 

3 м, а друга – у формі квадрата зі стороною 4 м. Обидві клумби мають однакові 

периметри, по довжині яких діти запланували висадити декоративну квасолю (боби 

турецькі) з розрахунку 15 шт.  на 1 метр довжини. У процесі роботи виявилося, що 

сіянців не вистачило для їх висадки  вздовж двох довших протилежних сторін клумби, 

що має форму прямокутника. Скільки штук сіянців декоративної квасолі треба 

докупити дітям? Обери правильну відповідь. 
        

 

 

 

 

 

А 240  Б  90  В  150   Г 120    
 

                                                  
      4. Установи відповідність між трикутниками та їх периметрами: 

 

 

 

        
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

               

               

               

               

               

               

               

               

 



 

 

1. Трикутник ABC A 29 см 

2. Трикутник MNP Б 18 см 

3. Трикутник KLO B 15 см 

                        Г 12 см     

 

 

5. На трьох грядках присадибної ділянки  господарі висадили різні овочеві культури. 

Розглянь план  і визнач  площу, яку  займає  кожна овочева культура окремо. Запиши 

коротку відповідь. 

 

 

 
Відповідь: Площа грядки з морквою становить ______, із  салатом - _______, а із   

зеленою цибулею  - ________. 
 

6.  У  парку  культури  працюють  атракціони.  Вхід  на  деякі  з  них  дозволено  дітям,  зріст  

яких  не  менше  132 см. Розглянь  таблицю і  зазнач,   хто з дітей зможе відвідати  ці  

атракціони. Відповідь  обґрунтуй. 

Таблиця 1  

Дані про зріст дітей 
 

№з/п Імена дітей Зріст дитини 

1. Оленка 1м 30см 

2. Василько 1м 23см 

3. Андрійко 1м 42см 

 
Обґрунтування відповіді: Атракціони зможе відвідати _______________, тому що 

__________________________________________________. 

7. Переведи числа  в інші величини  і запиши в таблицю 2: 

 Таблиця 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

Числа 
Числа, переведені в інші 

величини 

24 год                        

2 км 140 м  

7 м 05 см  

10 діб  



 

8. Прямий  кут АОВ розділений за допомогою  променя ОС так, що кут АОС у 2 рази 

менший  за кут СОВ. Обери рядок, у якому правильно записані  градусні міри ∠ АОС і 

∠ СОВ.  Побудуй відповідний рисунок.   
 

                                        А  40° і 50°  Б  60° і 120°   В  30° і 60°  Г  70° і 20°                                            
  

 
9. Про трьох друзів  5-А класу відомо, що Петро нижчий від Романа, а Роман нижчий від 

Антона. Чи можна на основі цієї умови стверджувати, що Антон вищий від Петра? 

Змоделюй ситуацію. Відповідь обґрунтуй. 

 

Обґрунтування відповіді:________________________________________________   

_____________________________________________________________________ 
 

10. На  парті   у  Оленки  лежать  3 трикутники, 5  чотирикутників  і  2  кружечки. Запиши 

відповіді на кожне запитання/завдання: 

1. На  скільки  більше у  дівчинки  чотирикутників,  ніж  трикутників?  

2. Які  дані   для відповіді на це запитання є  зайвими? 

                  3. Сформулюй запитання так,  щоб  використати  всі дані  умови  задачі. 

Відповіді: 1.__________________________  2._______________________  

3.___________________________________________________________ 

 

11.  Оля придумала  три трицифрових числа, цифри у яких  НЕ повторювалися, а їх сума 

дорівнює 1008. При записуванні прикладу в зошит вона забула деякі цифри (2…. + 576 + 

…98 = 1008). Допоможи відновити їх. Помнож суму цих чисел   на таке двоцифрове 

число, щоб отриманий добуток ділився на 5. Запиши приклад, утворений тобою, і 

виконай відповідні дії.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                           

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



12. Знайди помилку у записах Антона про  відповідність між видами  кутів, які утворюють 

стрілки годинника,  і номерами зображених циферблатів. Відповідь  обґрунтуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблиця 3 

Записи Антона про  відповідність між видами  кутів, які утворюють                             

стрілки годинника,  і номерами зображених циферблатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обґрунтування відповіді:  Антон _________________ у своїх записах стосовно циферблатів 

годинника за номерами ________, тому що  на  циферблаті годинника під номером_________ 

стрілки утворюють _______________________ , а  під номером______- ___________________. 

 

 

 

 

 
  Оцінювальні судження з орієнтирами (за потреби) щодо покращення результатів виконання 

завдань  із зазначенням  рівня результату навчання (рівнева оцінка) ________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

  

 

 

  
 

Номер  

циферблата 

годинника 

Вид кута, позначеного на циферблаті  

годинника 

1 Прямий    

2  Тупий   

3   Розгорнутий  

4    Гострий 

1 2 3 4 


