
Тематична діагностувальна робота №1 

з математики (5 клас) 

 

Дані та ймовірність. Логічні та комбінаторні 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! 

 

 

 

 

 

Барна М., Гурська І.,  

Іваночко О., Черхавська Л.  
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Іваночко О., Черхавська Л.  

 

Тематична діагностувальна робота №1 

з математики (5 клас) 

 

Дані та ймовірність. Логічні та комбінаторні задачі 

           

1. Розглянь стовпчасту діаграму і визнач назви гір, висоти яких є меншими, ніж 1500 м. Обери 

рядок, в якому зазначена правильна відповідь. 

 

А  Маківка, Бужора, Яровиця 

Б   Бужора, Яровиця, Пантир 

В   Маківка, Бужора, Пантир 

Г   Яровиця, Брескул, Говерла 

      

 

                                                                       
 

 

 

(1 бал) 

 

2. Оленку зацікавили 5 маршрутів екскурсії «Замки   Закарпаття» та 6 маршрутів - «Замки 

Львівщини». Обери дію, якою можна обчислити кількість варіантів вибору одного 

маршруту.  

А  5 · 6 

Б  5 + 6 

В  6 – 5 

Г  6 : 5                                                                                                                                    (1 бал) 

  

3. Мама сказала Кості: «Усі українці знають українську мову». Костя подумав: «Джон зі США 

знає українську мову. Отже, Джон – українець». Чи правильно міркує Костя? 

А Так 

Б  Ні                              (1 бал) 

 

4. У 5 класі танцями займаються 5 дівчат і 4 хлопців. На танцювальний конкурс потрібно 

обрати одну дівчинку та одного хлопчика. Скільки існує варіантів вибору пари у цьому 

класі?  

А  5 – 4 = 1 

Б   5 + 4 = 9 

В  (5 · 4) : 2 = 10 

Г   5 · 4 = 20                                 (1 бал) 

 

5. Хортинг - сучасне українське бойове мистецтво. Стовпчаста діаграма показує скільки років 

займаються хортингом Богдан, Христина, Вікторія і Павло. Розглянь діаграму і заповни 

таблицю 1. 
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Таблиця 1 

  
      (4 бали) 

   

6. Максим займається риболовлею. У таблиці 2 подано кількість риби, яку хлопцеві вдалося 

зловити упродовж тижня. Побудуй стовпчасту або лінійну діаграму за наведеними у 

таблиці даними. 

Таблиця 2 

Дані про кількість риби, яку Максимові вдалося зловити упродовж тижня 

Дні тижня Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 

Кількість 

риби, 

шт. 

1 5 2 0 8 4 5 

 

 

   (4 бали) 
 

7. COVID-19 - інфекційна хвороба, вперше виявлена у людини в грудні 2019 року. Відтоді кожен 

навчальний заклад проводить моніторинг рівня захворюваності серед учнів. Розглянь лінійну 

діаграму, яка показує кількість хворих протягом пів року, і встав пропущені слова/цифри у 

текст відповіді.  
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 Відповідь: найбільша кількість хворих була у місяці _____________________, а найменша – у 

__________________. У грудні було на _______хворих більше, ніж у вересні. Загальна 

кількість хворих за пів року _____.                                                                                        (4 бали) 

 

8. «Нафтуся» — найвідоміша мінеральна вода міста Трускавець. Аналогів «Нафтусі» немає за 

межами України. Як за допомогою двох посудин об’ємами  3 і 5 літрів відміряти рівно 4 л 

мінеральної води? Запиши послідовність своїх логічних міркувань.  

 

 

 

 

 

 

(4 бали) 

 

9. Дано набір чисел 9, 11, 14, 18, 23, … Ірина проаналізувала дану числову закономірність і 

вважає, що наступним числом є 28. Чи правильною є думка дівчинки? Запиши свої логічні 

міркування. 
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Відповідь: думка дівчинки є ____________________, тому що ___________________________ 

_____________________________________________________________________          (3 бали) 

 

10. У таблиці наведено площі десяти європейських країн, серед яких Україна є найбільшою. 

Проаналізуй дані  таблиці. Зазнач  назви країн з сумарною  площею, максимально 

наближеною до площі території України.  Відповідь обґрунтуй. 

                                                Таблиця 3 
            Площі країн Європи 

 

Обгрунтування відповіді: Максимально наближеними в Європі до України за сумарною 

площею території є______________ __________, тому що 

_____________________________________________________________________ .         (3 бали) 

 

11. Розглянь рисунки і спрогнозуй ймовірності  події в залежності  від ступеня можливості  її  

здійснення (вірогідна, рівноймовірна, малоймовірна чи неможлива). Запиши із 

запропонованих видів відповідну назву до кожної з подій.  

 

На гральному кубику випаде 9. 

Подія _______________________. 

 

Після ночі настане день.  

Подія _______________________. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 Країна 
Площа, 

км² 

1  Велика Британія 24 482 

2  Іспанія 505 992 

3  Італія 301 318 

4  Німеччина 357 578 

5  Норвегія 385 155 

6  Польща 312 685 

7  Україна 603 628 

8  Фінляндія 338 145 

9  Франція 551 595 

10  Швеція 450 295 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom_(3-5).svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Spain.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Norway.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Finland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg


 

Навмання витягнута новорічна кулька буде жовтого кольору.  

Подія _______________________. 

 

Кільце буде закинуте на центральний стрижень.  
Подія _______________________. 

 

(4 бали) 

 

12. Богдан отримав сьогодні з математики та української літератури по 11 балів, а з 

англійської та німецької мов по 12 балів. Оленка стверджує, що Богдан відмінник. Чи 

правильні міркування дівчинки? Відповідь обґрунтуй. 

Обгрунтування відповіді: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________( 2 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 8-11 12-15 16 17-19 20-22 23-26 27-29 30-31 32 

 

Таблиця розподілу кількості балів за ГЗР 

 ГЗР 1 ГЗР 2 ГЗР 3 
Максимальна 

к-ть балів 
4 19 9 

Фактична 

к-ть балів 
   

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            


