
Тематична діагностувальна робота № 1 

з математики (5 клас) 

 
Подільність натуральних чисел 

________________________ 

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., Дутко Л.,  

Іваночко О., Черхавська Л.  

 

 

 



Барна М., Гурська І., Дутко Л.,  

Іваночко О., Черхавська Л.  

Тематична діагностувальна робота № 1 

з математики (5 клас) 

 
Подільність натуральних чисел 

 

1. Обери рядок, у якому записані усі непарні  значення х, при яких є правильною 

нерівність      375  < х  <  384 

А 375, 379,381,383 

Б  376, 377, 381, 384 

В  377,379,381, 383 

Г  373, 377, 380, 383                                                                                                        (1 бал)

                                                                                            

2. Обери із запропонованих варіантів найбільший спільний дільник чисел 52 і 65. 

А  26 

Б  65 

В  13 

Г  52                                                                                                                                  (1 бал) 

     

3. Яблука,  що   лежать   у  коробці,  можна  поділити  порівну  між  двома   або трьома  

дітьми,  але  не  можна  порівну   поділити між чотирма   дітьми. Скільки яблук лежало у 

коробці? Обери правильну відповідь. 

А  48 

Б  60 

В  54 

Г  84                                                                                                                                  (1 бал) 
 

4. Продовжи речення. Число 4 для  натуральних  чисел 4 і 16  є  ____________, а  число  16  

-  _____________.                                                                                                               (2 бали) 

 

5. Обери рядок, в якому розклад числа 48 на прості множники є правильним. 

А    2∙2∙2∙6        

Б    2∙2∙3∙4        

В    2∙2∙2∙2∙3     

Г    2∙3∙8                        (1 бал) 
 

6. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 24 волошок і 32 

ромашок, використавши всі квіти? Зі скількох волошок і скількох ромашок буде 

складатися кожний букет?  

Відповідь:    Букетів можна скласти ________. Кожен з них складатиметься з _____   

волошок  і _____ ромашок.  

(3 бали) 

                           

                           

                           

                           

                           

                           



7. Запиши  всі  значення  х,  які  є  кратними  числам 3 і 5, і при  яких нерівність 14 ≤ х  ≤  69   

буде  правильною.  

Відповідь: ______________________.                                                                      (4 бали) 
 

8. Волонтерам небайдужі люди принесли  солодощі різних видів для відправки на фронт 

захисникам і захисницям  ЗСУ, зокрема  75  батончиків,  60  шоколадок  і  120  еклерів. 

Яку найбільшу  кількість подарункових  пакетів  можна  скласти, використавши всі 

ласощі?  Як поділити кожен  вид солодощів, щоб їх у пакетах  було порівну?   

Відповідь:  Подарункових пакетів  можна скласти ________. Кожен з них складатиметься 

з _____ батончиків, _____ шоколадок і ________ еклерів.                                           (4 бали) 

 

9. Крок батька дорівнює 72 см, а крок сина — 54 см. Знайди найменшу відстань, яку 

потрібно спільно пройти батькові та синові, щоб кожен з них зробив при цьому ціле число 

кроків. Запиши відповідь. 

Відповідь: ______________________.                                                                          (2 бали) 

10. Розглянь таблицю і зазнач види солодощів, які можна використати у кількості, вказаній 

в таблиці, для формування дев’яти однакових солодких боксів. Відповідь обґрунтуй. 

              Таблиця 1 

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 Вид солодощів Кількість, шт 

1 Карамель 218 

2 Зефір 126 

3 Льодяники 108 

4 Мармелад 119 

5 Шоколад 81 

6 Пряник 117 

7 Печиво 109 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



Обґрунтування відповіді: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(5 балів) 

11. Прочитай уважно задачу. До числа 34 допиши зліва і справа по одній цифрі так, щоб 

утворене число було кратне 45.  Скільки розв’язків має задача? Василько розв’язав 

задачу і  написав таку відповідь: Кратне 45 буде число 2340. Задача має один розв’язок. 

Порівняй отриманий Васильком результат зі своїм розв’язком та обґрунтуй його. 

Обґрунтування: Відповідь Василька є _____________________, тому що задача має 

_________ розв’язок(-ів).          (3 бали) 

 

12. Розв’язавши  завдання «Запиши найбільше чотирицифрове число, яке кратне 2 і 9», 

Марта  у відповіді записала  число 9996. Чи помилилася дівчинка?  Відповідь 

обґрунтуй.   

Обґрунтування: Марта ________________. Число 9996 ділиться на____, але ____ 

ділиться на_____, тому що_____________________________________________.    (3 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 5-8 9-11 12-14 15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-29 30 

 

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 
5 14 11 

Фактична  

к-ть балів  
   

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           


