
     Додаток 1  

 

Тематична діагностувальна робота №2 

з математики (5 клас) 

 
Відсотки  

________________________ 

дата 

 

Виконав/-ла 

 

Учень/учениця     5__ класу 

 

_________________________________ 

Назва  закладу 

_________________________________________ 

Прізвище та  ім’я 

 

 

 

 

Шановний /- на  п’ятикласнику/-це 

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! 

Барна М., Гурська І.,  
Іваночко О., Черхавська Л. 

 



Барна М., Гурська І.,  

Іваночко О., Черхавська Л. 

 

Тематична  діагностувальна   робота № 2 

з математики (5 клас) 
Відсотки 

 

1. Обери рядок, у якому відображено сутність 25%. 

А  
25

1
 

Б   
25

10
 

В  
25

100
 

Г  
25

1000
                                                                                                                               (1 бал) 

 

2. Розглянь фігуру, зображену на рисунку. Скільки відсотків фігури зафарбовано? Відповідь 

запиши  у відсотках  і словами. 

3.  

Відповідь:_________;  

«_______________________________________________». 

 

 

 

 

 

(2 бали)              

 

3. Перетвори десяткові дроби у відсотки і заповни таблицю. 
 

 

 

 

                    (2 бали) 

 

4. Обери рівність, у якій правильно записано перетворення відсотків у звичайні дроби. 

А  17% =
17

10
 

Б   17% =
17

100
 

В   17% =
10

17
 

Г    17% =
100

17
                                                                                                                 (1 бал) 

 

5. У ліцеї навчається 100 п’ятикласників. У 5-А класі навчається 34 учні,  у 5-Б – на 1 учня 

більше, а  решта -  у 5-В класі. Скільки відсотків ліцеїстів від усіх п’ятикласників 

навчається у кожному класі? 

Відповідь: у 5-А класі навчається ______% п’ятикласників, 5-Б - _____%, 5-В - ____%.   

                                    (3 бали) 

          

          

           

          

          

          

          

          

          

          

Десятковий дріб 0,51 0,07 

Відсотки   

                            

                            

                            

                            



6. Перетвори дріб  
𝟐

𝟓
  у відсоток, використовуючи зручну для тебе схему розв’язання.  

Відповідь: _______________                                                                                                (2 бали) 
 

7. Порівняй дріб та відсотки зручним для тебе способом. 

7

20
             32% 

                                                                                                                         (1 бал) 
 

8. У Вікторії на банківському рахунку було 2200 грн, з яких 15% дівчинка використала на 

придбання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь». Яка вартість книги? 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: _______________грн                                                                                          (1 бал) 
 

9. Олег планує провести свої літні канікули в ІТ-таборі у Франції. Вартість путівки становить 

60 000 грн. Хлопець зібрав 
𝟏

𝟏𝟎
  від вартості путівки. 40% суми йому оплатить призовий 

фонд конкурсу ІТ-проєктів, у якому школяр став переможцем, а решту суми дадуть батьки. 

Скільки грошей на подорож мають дати батьки? Розв’яжи задачу зручним для тебе 

способом. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                      

                      

                      

                      

                      

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



Відповідь: ______________________________________________                                 (5 балів) 

10.  Розглядаючи малюнок, п’ятикласники Марія, Софія та Марко розв’язували задачу, за 

умовою якої треба було обчислити скільки відсотків паркану покрито фарбою синього 

кольору. У таблиці 1 наведено відповіді учнів.  Поміркуй та обери ім’я учениці/учня, чия 

відповідь є правильною? Обґрунтуй свій вибір, виконавши відповідну дію.  

  Таблиця 1 

                                                                      Відповіді учнів 

№ 

з/п 
Імена учнів Відповіді 

1 Марія 20% 

2 Софія 30% 

3 Марко 60% 

Обгрунтування відповіді: відповідь _______________є правильною, тому що ____________ 

________________________________________________________________________________ 

    (2 бали) 

11.  22 березня – Всесвітній день води. Відомо, що міські мешканці  України споживають 

в середньому до 250 л протягом доби, хоча цей же ж  показник у ЄС  складає  150 л. 

Що треба зробити, щоб  привести показник добового споживання води міськими 

мешканцями України до європейського рівня? Висновок обґрунтуй. Відповідь 

запиши числом  і у відсотках.  

 

Обгрунтування відповіді: щоб  привести показник добового споживання води міськими 

мешканцями в Україні до європейського рівня, витрати води треба 

_________________________л, що становитиме  ________%.                                                                                                                                                

(2 бали) 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

12.  П’ятикласники вирушили у мандрівку за маршрутом «Трускавець – Моршин – Трускавець» 

довжиною 100 км. Для поїздки паливний бак шкільного автобуса «Богдан» місткістю 118 

л було заповнено на 20%. Чи вистачить даного палива на мандрівку, якщо середня 

витрата пального становить 14,5 л на 100 км? Склади схему розв’язування цієї задачі та 

розв’яжи її. Відповідь обґрунтуй. 

 

 
 

 

 

Обгрунтування відповіді: палива на мандрівку ___________________________________, 

тому що _______________________________________________________________________ 

(4 бали) 

 

Загальна кількість балів за діагностувальну роботу ____ 

Кількість балів за 12-бальною оцінною шкалою ________________  
 

Таблиця конвертації балів 

Оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бали 1 2-4 5-7 8-10 11-12 13 14-15 16-18 19-21 22-23 24-25 26 

 
 

Таблиця розподілу кількості балів за ГЗР 
 ГЗР 1/завд. №1-4 ГЗР 2/завд. №5-9 ГЗР 3/завд. №10-12 

Максимальна 

к-ть балів 
6 12 8 

Фактична  

к-ть балів  
   

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


