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1.
4.

yKPAiHcbKA мовА

Itоrumропъru& робоmа Лlё 1 Варiа,н.rп 7

Б. 2. Б. 3. Б.
2F-_._1

яблуко,/ I- - -ll--.=l
5. 3а скiлъки хвилин промilтъ СотlI1я досягае 3ем-

лi?
7, ,Я дуже люблю свое MicTo. Воно не ду}ке велике,

але красиве та рiдне для мене. Багато гарних бу-
динкiв у моему MicTi. Але бiльш за все MeHi подо-
баються парки та сквери. Я гуляю там зi своiми
друзями.

Itон,mропътLа робоmа JV 1 Варiан,m 2

2. Б. 3. в.
l=. _l _l1. Б.

4.
хом'як=- l- .-;Тl\ --.ý[_ * :; -l5. Яка температура на поверхнi Соriця?

7. Я живу практично у центрi MicTa. Моя вулиця
затишна та зелена. На нiй лише один багатопо-
верховий будинок - мiй. Ще на моiй рiднiй ву-
лицi е пошта та магазин. Моя школа теж{ розта-
шована на нiй. Я люблю свою вулицIо, бо я тут
вирlс, тут живутъ моl дру31.

I

]



1. в.
4.

2 укрАiнськА мовА
Коrutпропьruа робоmа М 2 Варi,ан,тп 7

2. 
^. 

3. Б.
дванадцять

сорок перший
дев'ятий

двiстi шiстнадцять
тринадцятий

сто друrий
Дуже мало; так голосно, як тiльки можеш; дуже
багато.
,Щержавним гербом нашоi краiни е тризуб. Його
зображують жовтим на блакитному тлi. Ще дав-
нiй символ влади HaTTToi краiни. Я неодноразово
бачила його в рекламi, по телевiзору. Але най-
частiше я його бачу на паперових грошах то мо-
нетах.

Еонтпропън,а роботпа М 2 Варiан,m 2
1. А.
4.

2.в. 3. в.
сто тринадцятий

двадцять \
п'ятдесятий -----ýякий?

дев'яносто шiсть
дев'gносто 

q

ciM
5. Дуже близъко; дуже повiльно; красиво.
7. Прапор Украiни - найкрасивiший у всьому cBi-

Ti. BiH жовто-блакитний. Жовтий колiр симво-
лiзуе поле, а блакитний колiр нагадуе небо. На
свята yci будинки мого MicTa прикрашенi дер-
жавними прапорами. Коли в нашiй KpaiHi вiдбу-

а.

7.
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t.

YKPAIHCЬKA МОВА

ваютъся вибори, то прапори всюди. А коли у Еас
було футбольне свято, то кожЕа машина у Mic-
Ti, кожен уболiвалькик i HaBiTb ми з татом були
прикрашенi жовто-блакитними прапорцями.

Itонrпропъruа робоrпа Лб 3 Ворiон,m 1

в. 2. в. 3. в.

несподiва но -"'--?r#Jo
послlдовЕо

.Щобуток, завдdння, посерtiдинi, сантимётр, чсi-
вен, чотирнdдцять
Я люблю дивитись мультфiльми. <Кота у чо-
ботях> ,а 4TTTpeKaD я дивлюсь майже кожного
тижня. У цих мультфiльмах багато героiв. Вони
дуже гарно Еамальованi. А ще мене дуже захоп-
люють сюжети. Ось чому MeHi TdK подобаються
мультфiльми.

Кон,mропън,а робоrпа Лб 3 Bapiat+m 2

Б. 2. в. 3. А.
потlм

незабаром-.1ор:
п13II1ше

Вiрптi, децимtiтр, одинdдцять, dленъ, yKpafH-
съкий, читdння.
Щъого року на день народження MeHi подарува-
ли дуже цiкаву енциклопедiю про мандрiвникiв.
Moi батъки знають, що я мрiю про подорож на-
вколо cBiTy. MeHi подобаеться вiдкривати для
себе HoBi свiти. 3араз MeHi дуже хочеться дiзна-

1.
4.

ь.

7.



4 УКРАiНСЬКА МОВА
тися ще щосъ про вiдкриття нових земель. Осъ
чому я люблю читати книжки про мандри i вiдо-
мих мандрiвникiв.

Коttпъролъна роботпа Jф 4 BapiaT+m 1

А. 2. Б. 3. Б.
синонiми\\__zпрацювати, лiнуватися
антонiми---\ arрuцювати, трудитися

Я прокидаюсь о сьомiй годинi. Через двадцять
хвилин снiдаю i йду до школи.
Я дуже боялася йти до першого класу. В школi
для меЕе все було нове та незнайоме. Але коли
я побачила свою вчительку, MeHi стало легше.
Вона дуже нагадувала мою любу TiToHbKy Олю.
Вона розмовляла зi мною як iз дорослою. Саме
перша вчителька допомогла MeHi полюбити мiй
клас. 3авдяки iй я швидко звикла до школи.
3араз MeHi подобаеться навчатися. Ось за що
я вдячЕа своiй першiй учителъцi.

Idонmропъна робоrпа N 4 Варiаttm 2

А. 2. А. 3. А.
синонiми ----------> радiти, веселитися
антонiми -----------> радiти, сумувати

Велика перерва у школi розпочиЕаеться пiсля
третъого уроку. Вона тривае п'ятнадцять хви-
лин.
Я люблю свЬю школу. Навчаюсь я iз задоволен-
Еям. Кожен день я дiзнаюсь про щось нове. Най-
бiльше MeHi подобаються уроки математики.
Якби щодня була б тiльки математика, я був би

1.
4.

5.

,l.

1.
4.

5.

l.



1. Б.
4. зi

УКРАiНСЬКА МОВА
абсолютно щасливим. Я завжди радiю KaHiKy-
лам, але сумую за улюбленим предметом.

Еонmропьн,а робоmа М 5 Варiан,rп 7

2. Б. 3. в.
мЕою ми

вони
я
воЕа

5. 3ранку, взимку, вночi, весело, добре.
7. Слово оберiг пiшло вiд слiв берегти, оберiгати.

Саме так я розумiю його значення. А оберiгае
мене моя родина, мiй дiм. Тому вишитий рiд-
ними руками рушник вважаеться оберегом. На
весiллях рушники використовують як обереги
молодоi ciM'i.

Коrurпропън,а роботпа М 5 Bapi,at+m 2

2. в. 3. в.1. в.
4.

х

l

i

у не1\ ми\ \ вони\ \вона
я

б. Ввечерi, влiтку, вдень, радiсно, гарно.
7. Вишиванкою називаютъ вишиту сорочку. Здав-

на украiнки прикрашали вишивкою одяг. Вва-
жаеться, що вишиванки оберiгають людину вiд
лиха. TaKi сорочки дарували близьким та рiд-
ним людям як символ любовi. Жiнки вкладали
у вишиванЕя всю свою майстернiсть, свою душу.



YKPAIHCЬKA МОВА

Кон"mропъruа робоmа М 6 Варiан,тп 7

1. в.
4.

2. Б. 3. в.

А. 2. Б. 3. в.
рух атися ------------> стояти

наближатися
рухливий

Школярi, розв'явуйте ребуси i кросворди, розви-
вайте свою кмiтливiсть.
На дачi у Moei бабусi е калиновий кущ. У бе-
резнi на кущi лише чорнiють cTapi кетяги ягiд.
Уже в KBiTHi. на нъому з'являються листочки.
А у TpaBHi калина зацвiтае нiжними бiлими KBi-
тами. Найкраще кущик виглядае восени. На
нъому червонiють розкiшнi кетяги ягiд. Перший
снiг укривае ix, немов пуховою хусткою.

б.

l.

будувати1 споруджувати

\ будiвельник
\руйнувати

Учнi, вчiться бути старанЕими й вiдповiдальни-
ми, намагайтеся виконувати cBoi обiцянки.
HaBecHi моя мама поставила у вазу гiлочки вер-
би. Спочатку на голих гiлках набубнявiли брунь-
ки. Потiм вони розкрилися. 3'явилися маленькi
cipi калачики. Майже на очах вони росли i пере-
творювались на прекрас}Iих бiлих котикiв. Так
я дiзналась, як цвiте верба.

Кон,rпропъlл& роботпа JVi 6 Bapiat+m 2
1.
4.

5.

l.
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YKPAIHCьKA МОВА
Itоrumролъruа робоrпа М 7 Варiаl+m 7

А. 2. А. 3. Б.
клен
туман

_ голос
ЯСНИИ=ч----> ffeнb

конверт
олiвецъ

Солов'iна пiсня в саду лунала нiжно, трепетно,
неповтоРно. ТiльКи одиН спiваК замовкав, а iH-
ший уже розпочинав cBoi трелi.
MeHi дуже подобаеться свято Трiйцi. Його вiд-
значають у червнi. Напередоднi свята ми з моею
бабусею рвемо зелену травичку, молодi гiлки ку-
щiв i полъовi квiти. Потiм цiею зеленню прикра-
шаемо нашу домiвку. В YKpaiHi Трiйцю назива-
ють ще зеленими святами. 3елена трава i квiти
символiзують життя.

Коruтпропъruа робоmа М 7 Варiан,m 2
в. 2. Б. 3. в.

камiнецъ
зубр

--чХЛiбсвlжии-
диваII
горобецъ
чайник

ТТТпак схохiий на чорного дрозда, але cTpoKaTi-
ший. У наших садках шпаки виЕищують шкiд-
ливих комах, личинок, гусiнъ.

D.

7.

1.
4.

5.

i
i



I/KPAIHCЬKA мовА

7. Узимку, вiдразу пiсля Нового року, вiдзначають
Рiздво. I-{e дуже давЕе свято. Наша сiм'я зби-
раеться ввечерi за столом. На ньому cToiTb два-
надцятъ рiздвяних страв. Коли сходитъ перша
зiрка, ми розпочинаемо вечерю. Пiсля вечерi ми
з братом несемо нашим хрещеним батькам кутю.
А потiм iз друзями йдемо колядувати. MeHi ду}ке
подобаеться Рiздво!

Еоltпlропъt+а робоmа ЛД 8 Варiан,rп 7

в. 2. в.
Тут MeHi завждIl радi. (Б.)

1.
3.
4.

1.
3.
4.

ь-

l.

iздити 
-=<2I 

дiсвiдмiна
стрибати--/ ----s,11 

дiевiдмiна
5. Вiд сiмдесяти вiдняти п'ятнадцять дорiвнюе

п'ятдесят п'ять.
7. Мене звати Настуся. Моя родина не дуже вели-

ка. У меЕе е братик Руслан. Йому ще не виповЕи-
лося трьох рочкiв. Моя матуся Лариса - домо-
господарка. Татусъ Олексiй - бiзнесмен. У нас
дуже дружна й весела сiм'я.

Itон,тпропъна робопtа ЛД 8 Варiан,тп 2

Б. 2. А.
Зi мною завжди були друзi. (Б.)

миТи ---_--...>I дiевiдмiна
носити --_------> II дiевiдмiна

.Що п'ятдесяти додати шiстнадцять дорiвнюе
шiстдесят шiсть.
У нашiй ciM'i дуже люблять свята. Ми вiдзна-
чаемо днi народження ycix рiдних. Але бiльш за



1.
4.

ь.

7.

yKPAiHcbKA мовА 9

все я люблю свiй денъ народження, коли MeHi да-
рують багато подарункiв. У цей день до Еас при-
ходятъ yci Moi родичi та друзi. Мама Еакривае
святковий стiл. Потiм yci разом танцюють i див-
ляться фейерверк. Иого завжди влаштовуе мiй
татусь.

Itоrumропъна робоmа М 9 Bapial+rn 7

Б. 2. в. 3. в.
Мовч ати =\=__,7 байд ики бити

лiнуватися_-/--:s-тримати язик за зубами
Переповнений радiстю, задоволений зустрiччю,
посипаний сiллю, материЕською любов'ю.

Моя бабуся завжди сварить мене за неввiч-
ливiстъ. Вона говорить, що Ее можна казати:
<,Привiт, ба!> Iй узагалi не подобаютъся Moi слiв-
ця. Але MeHi здаеться, що вона просто вiдстала
вiд життя. Я знаю, що лiтнiм людям треба допо-
магати. Я завжди радiсно вiтаюсь зi знайомими.
Я поважаю дорослих. Осъ чому я вважаю себе
ввiчливим.

Коruтпропъruа робоmа Nё 9 Варiанm 2

1. А. 2.в. 3. Б.
4. смiятися --____<_2обливати брудом

tаньбитп ---- --=*шкiрити зуби
Повернутись зi здобиччю, покритий мiддю, ди-
вився з неIIавистю, рiдною матiр'ю.
Щодня я бачу добрих людей навколо себе. I_{e моя
родина, яка дбае про мене. Ife i Moi однокласни-
ки. Нещодавно, коли я захворiв, мене вiдвiдав

5.

7.

/
-.--..--_-/



10 YKPAIHCьKA МОВА
мiй товариш. BiH вирiшив доilомогти
тематики, бо я почав вiдставати вiд
декiлъка днiв займався зi мною. Ось
добрий учинок.

мен1 з ма-
класу. BiH
справжнiй

1.
4.

КоrurпропъIdа робоmа М 10 Варi,антп 7

Б. 2. в. 3. А.
снiг
краплина

падае -------> наголос
камiнецъ
листок

Братовi .Щмитру, учителевi IBaHy Сергiйовичу.
У мене дуже спортивнi друзi. Я зустрiчаюсь iз
ними майже кожеЕ денъ. Коли дозволяе погода,
ми граемо у футбол. Влiтку ми з друзями к}zпа-
емося в рiчцi. Якщо Еа вулицi холодно або йде
дощ, ми зустрiчаемось у когось удома. Тодi ми
най-частiше граемо у комп'ютернi iгри.

Коruпърапъна робоmа М 10 Варiанm 2

Б. 2. Б. 3. Б.
курча
заець

хов аеться 
---_--} 

гриб
дiвчинка
котйк

Учневi Сергiю, лiкаревi Олегу Васильовичу.
Я спiлкуюся з багатьма дiтьми. Але найкра-
щою подругою вважаю лише одну дiвчинку.
Ми дружимо з дитячого садка. Оленка стала

а.
7.

1.
4.

5.
1.



YKPAIHCЬKA МОВА 11

для мене справжнъою
на подiлитися i горем,
мене не зрадить.

сестрою. 3 нею мож-
i радiстю. Вона нiколи

а.

7.

1.
4.

5.

7.

Коrum,ропьн,а робоmа М 11 Bapial+m 1

1. Б.
4.

2.в. 3. в.
Фр анчiя ---__=___-z, - ський
По лт ава --/- -----х -r"rr" -

У чистому вранiшньому повiтрi раздиздJtисfl чу-
довi пахошi трав i KBiTiB.
Про свое здоров'я треба пiклуватися з дитинства.
По-перше, необхiдно загартовуватися. fI щоден-
но гуляю на свiжому повiтрi. ,Щвiчi на тиждень
я вiдвiдую басейн. По-друге, необхiдно iсти тiль-
ки корисну iжу. Я намагаюся не споживати чiп-
си i газованi напоi. Ще я дотримуюся режиму
дня.

Еоrumролъt{& роботпа N 11 Варiаl+rп 2

в. 2. А. 3. А.
Запорiжжя --_____2 -ськиЙ

Польщg---/ ----s-r"*"'

Високi гори пiд яскравим сонячним промiнням
акризjuодьgд позолотою й блиском.
Щоб нiколи не хворiти, треба загартовуватися.
Ще i щоденнi прогулянки на свiжому повiтрi, i за-
няття спортом. KpiM того, влiтку я обов'язково
купаюся в Mopi або рiчцi. А взимку iз задоволен-
Еям катаюся Еа лижах. Ще добре загартовуютъ
холоднi обливання або обтирання.
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Кон,тпролъfuа робоmа М 12 Ворi.ан,rп 7

в. 2.в. 3. в.
влiтку

раптом
Всюди чКУДП?

вниз -/
(Хто?) мешканцi (що роблять?) п'ютъ,
мешканцi (якi?) лiсовi,
п'ють (звiдки?) в джерела,
п'ють (що?) воду.
Першим, кого приручила людина, був собака. Це
найрозумнiша тварина. Собака дуже вiдданий
своему хазяiну. Коли у людиЕи неприемностi,
собака це вiдчувае. BiH ластитъся до хазяiна, той
погладитъ свого улюбленця i заспокоiться. Гарно
вихований пес нiколи не зрадить свого хазяiна.
Ось чому собаку називаютъ другом людини.

Еоrurпропън.а робоrтъа JФ 12 Варiан,m 2

в. 2. Б. 3. Б.
сумно
Вчора -......----*коли?
вдома
назад

(Що?) хмарки (що роблять?) пливуть,
хмарки (якi?) кучерявi,
пливутъ (де?) у небi,
пливуть (як?) повiльно.
Чимало людей дуже люблять KoTiB. Вони спо-
стерiгають за поведiнкою cBoix улюбленцiв. Yci
породи KoTiB дуже вiдрiзняються. Коти HaBiTb

1.
4.

с.

7.

1.
4.

а.
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yKPAiHcbKA мовА 13

однiеi породи мають абсолютно рiзнi характери.
У цьому вони схожi на людей. KiT е повноправ-
ним членом ciM'i. BiH привносить тишу, спокiй
та затишок у будъ-яку домiвку. Ось чому люди
тримають удома KoTiB.

Itонmропъruа робоmа М 13 Варiаrum 7

в. 2.в. 3. в.
смачна
лiтня

гвз етв. --_----__-__> свiжа
мiцна
черства

ПрийЙов до нього, побачила у тебе, запитав про
вас, подякувати iй.
MeHi Ее дуже подобаетъся ociHb. .Щнi стають корот-
шими. На вулицi холодно. Сонечко вже не грiе.
Часто дме холодний BiTep. Восени в мене часто
бувае сумний настрiй. Ось чому я не люблю ociHb.

Еон,mропъruа робоm,а ltё 13 Варiан,m 2

1.
4.

ь.

t.

1. Б.
4.

хлlо

2. А. 3. Б.
старий
родючий
новий
цiкавий
духмяний

5. Вибрав для Hei, одержала вiд нас, звертатися до
Hei, запрошувати вас.

7. MeHi дуже подобаеться весна. Iз кожним весня-
ним днем вiдступае сувора зима. Природа почи-
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нае оживати. Тануть снiги. .Щень стае довшим.
Рослини прокидаються вiд зимового сну. Птахи
радiсно повертаються на батькiвщину, сповiща-
ють про прихiд,весни радiсним спiвом. Я люб-
лю цi чудовi змiни в природi. А rце саме навес-
Hi я вiдзначаю свiй день народження. Ось чому
я люблю весну.

Коrumропъruа робоmа Jfi 14 Варiаrum 1

1. Б. 2. Б. 3. Б.
4. рослина \-\_ __--vl'-\"\ П

з апашна --5---* a-\,,\, П
5. Лiтнiм ранком, сонячним променем, пiзньою по-

рою, погожими днями.
7. MeHi дуже пOдобаеться олень. I-\ей звiр вважа-

еться однiею з найкрасивiших тварин лiсу. В на-
ших лiсах теж мешкають цi чудовi тварини.
Оленi дуже довiрливi. Вони майже ручнi, з ними
легко потоваришувати. Ще найшляхетнiша лiсо-
ва тварина.

Еон,тttропън,а роботпа М 14 Варiатtrп 2

А. 2. А. 3. А.
KBiTKa ----><-l'-\ "'\, П

пролiски/ ---t--хa-Х"Х,a

.Щорожнiм знаком, смачним насiнням, лiтньою
зливою, хорошими людъми.
Я люблю Bcix тварин. Але у мене живутъ лише
рибки. Вони чудовi! В моему aKBapiyMi е i гупi,
й меченосцi, i скалярii. MeHi подобаеться роз-

1:
4.

5.

7.
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YKPAIHCЬKA МОВА

дивлятися ix. Ще окремий пiдводний cBiT зi cBoiM
життям, звичками та потребами. Мешканцi цьо-
го cBiTy яскравi та грацiознi, а я нiби заглядаю до
Еих через портал та переношусь у казковий cBiT.

ItottmpoпbrLa робоmа Nа 15 Варiан.m 1

Б. 2. в. 3. А.
ГОРа ---= ____=-_--а ГОРЮВаТИ
горе 

- 

----Ё гористиЙ
5. Привiтати ix, подякувати вам, зустрiвся з ним,

приготував для меЕе.
7. PiK тому я xoTiB стати, як папа, фiнансистом.

Учора я мрiяв про море i xoTiB бути моряком.
Съогоднi я ще не зЕаю, ким стану. Але впевне-
ний, TTI9 хочу бути розумною, доброю людиною.' 
Я обов'язково добре закiнчу школу. I за мене Hi-
коли не буде соромЕо MoiM рiдним i друзям.

Еон,mропъruа робоmа М 15 Варiан,m 2

Б. 2. в. 3. А.

5. 3ycTpiB ix, подiлюся з тобою, чекае на нього,
зверЕувся до мене.

7. Скоро канiкули. Я мрiю провести ix весело та цi-
KaBo.I поiхати зi сЁоiми батъками на море. Потiм
хочу провiдати бабусю у селi. Там гарна глибока
та чиста рiчка, де. я люблю купатися. I залюб-
ки щодня зустрiчався б iз друзями. ТТТ,е про-
читав би багато цiкавих кни}кок, награвся б на

, комп'ютерi i до вересня забув би про школу.

15
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Itоrutпропъruа робоmа М 1 Bapial+m 7

В. 2. Ь. 3. А. Мiж татом i Катрусею.
А. 5. Б.
Фарби тодi робили з лушfiинЕя цибулi, з буряка,
.ropHoi шовковицi, HaBiTb з бур'яну.
У сРарби майстринi додають курячий жовток.
Малюютъ пензлем, зробленим iз котячоi шерстi,
кiнчиком зрiзаноi рогозини, навiтъ пальцями.
Ще оповiдання також можна назвати <,Краса пет-

рикiвського розпису>. У ньому розповiдаетъся про
давнi традицii украrнського народного малюван-
ня. Майстринi селища Пётрикiвка прикрашали
посуд, меблi, скринi та iншi предмети домашнього
вжитку надзвичайно гарнйми i яскравими вiзе-

рунками. Кожний TBip петрикiвсъких майстринь
е неповторним у своiй Kpaci.

Кон,tпропъruа роботпа N 1 Варiанm 2

А. 2. в. 3. Б. 4. А. 5. Б.
Зiрки, мов стиглi вишнi; бiле листя, наче памо-
розь надворi.
.Щiвчатка знайшли в бабусинiй скринi зiрчасту
плахту, стрiчки, крайки, сорочку та рушЕики.
Ще оповiдання також можIIа IIазвати <.Чарiвна
piKa украiнського вишивання,>. У Еъому розпо-
вiдаеться про стародавнi традицii yKpaiHcbKo-
го вишивання, що передаються iз поколiння
до поколiння. Iсторiя yKpaiHcbKoi вишивки на-
гадуе народження й розвиток рiчки. Почалася
вона з прадавниrrи i протягом BiKiB багатiшала
Еовими мотивами, набирала силу у своiй Kpaci.
Як у чистiй водi повноводноi рiчки можна поба-

1.
4.
6.

7.

1.
6.

l.



читАння
чити вlддзеркалеЕня навколишнъого cвlTy, так
i в украiнсъкiй вишивцi вiдображаетъся вся ic-
торiя Еашого народу.

Itон,mролъна робоmо М 2 Варiан,m 1

1. А. 2. в. 3. в. 4. Б. 5. А.
6. А шпаки прилiтають разом з жайворонками.

Вони негайно займаютъ cBoi квартири i ну сла-
вити пiснею весну! Чорнi, ворухливi. Непоси-

. дючi! Вони спiвають голосами багатьох пташок
i працюють з пiснею. Уже тягнуть у cBoi хатки
ToHeHbKi прутики, волосiння, пiр'ячко.

7. Але ось вдень вiйнув BiTep, хмари закрили сонце,
i посипалася з неба шорстка крупа. Через пiвго-
дини - знову тепле сонце. А потiм задрiботить
косий дощ iз мокрим снiгом. Так змiнюеться по-
года разiв десятъ Еа день.

8. Ще оповiданЕя також можна Еазвати <Прихiд
весни)). У нъому розповiдаетъся про подii, якi вiд-
буваютъся протягом першого весняного мiсяця -
березня. Iз коr*сним березневим днем вiдступае
сувора зима, природа починае оживати. Танутъ
снiги, день стае довшиi\I, рослини ттрокидаються
вiд зимового сну. Птахи радiсно повертаються на
батъкiвщину, сповiщають про прихiд весни радiс-
ним спiвом. Тож березень - весни початок.

Itон,tпропьн,а робоmа М 2 Варiан,m 2

1. в. 2. Б. 3. в. 4. А. 5. Б.
6. Щей шелест опадаючого листя будитъ зайцiв, що

сплять пiд деревом, вони прокидаються i поспi-
шають кудись iз лiсу.

L7
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У TBopi йдеться про ociHb.
Берiзки зсипають остаЕне свое золото. Бiлки
й шишкарi лущать ялинковi шишки, добувають
собi смачне насiннячко. Чую, як шепочуться,
падаючи, ociHHi листочки.
Ще оповiдання також можна назвати <OciHb
хазяйнуе в лiсi>. У ньому автор розповiдае про
свою прогуляЕку ociHHiM лiсом. У лiсi в цю
пору надзвичайно цiкаво. Можна цобачити,
як ociHb прибирае з дерев останне золото, за-
стеляе землю теплим килимом iз листя. Годуе
ociнb бiлочок та шишкарiв смачним ялиновим
насiнням. А от зайцям неспокiйно. Поки осiнъ
в лiсi хазяйнуе, шелестiЕня сухого листя ля-
кае ix, вони на сторожi.

Конmропън,а робоmа ЛД 3 Варiаrum 7

А. 2. Б. 3. Б. 4. в. 5. А.
Метелика: На крильцях - справжня веселка
i чорнi, жовтi, коричневi розволи на червонува-
тому тлi, блакитна мережка. Розгорнув криль-
ця - у повiтря знов злетiла барвиста KBiTKa.
Гадюку: Вся чорна, без единоi свiтлоi плямочки.
1),fк змiнився весняний лiс?
2) Яку розмову ведуть лiсовi птахи HaBecHi?
У своему оповiданнi <,В гостях у весЕи,> Степан
Мацюцький розrтовiв про весняне пробудження
лiсу вiд зимового сну. ПисьмеIIник завiтав до
лiсу i побачив там багато цiкавого. Весна розбу-
дила струмочки, прикрасила яскравими фарба-

t.

8.

1.
6.

7.

8.
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ми природу. Птахи радiють свосму поверЕенню
до рiдного лiсу й радiсно спiвають на Bci голоси.
Yci лiсовi мешканцi також уже прокинулися.
Весна госfiодарюе в лiсi, BiTae cBoix гостей чудо-
вими змiнами в природi
Пiд час прогулянки автор побачив життя птахiв,
комах i тварин HaBecHi. Тому оповiдання Степа-
на Мацюцького можна також назвати <.Веснянi
зустрi.чi>.

Кон.mролън,а робоmа ЛД 3 Варiанm 2

Б. 2. А. 3. Б. 4. в. 5. А.
Коли починаються першi морози, можна зустрi-
ти жайворонкiв, перепiлок, зябликiв i шпакiв.
Першими вiдлiтають ластiвка, соловейко, зозу-
ля та iволга.
1) Чому пташки залишають Батькiвщину й вiд-
лiтають у вирiй?
2) Як зимують мешканцi рiчок?
Писъменник Олександр Копиленко у своему опо-
вiданнi <Осiннiй клопiт,> розповiв про пiдготов-
ку тварин i птахiв до зими. ,Щехто з них залишае
рiдний край, а дехто лишаеться на батькiвщинi
i готуеться зустрiти cyBopi морози. Птахи поспi-
шаютъ до вирiю, кажан, ховрах та комахи шука-
ють схованку i засинають у нiй. Рiчковi мешкан-
цi опускаються Еа дно i там проведуть всю зиму.
Подii, якi описав цисьменник, вiдбуваються Еа-
передодЕi перших зимових паморозкiв. Тому
його можЕа також IIазвати <В очiкуваннi зими,>.

19
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Кон,mролътdа робоmа М 4 Bapialtп,t,7

1. А. 2. Б. 3. Б. 4. в. 5. А.
6. Yci думали про загубленi рукавички i про те, як

поясЕити вдома, де вони подiлися.
1) Микола Трублаiнi <Пустуни на пароплавi>.
2) Всеволод Нестайко <,Тореодори iз Васюкiвки> .

Я гпдаю, що хлопчикiв можЕа назвати справ}к-
нiми друзями. Вони не тiльки разом навчають-
ся, спiлкуютъся та проводять час, але й допома-
гаютъ один одому. Коли iз ними обома траrтилась
бiда, то кожен перш за все попiклувався про сво-
го друга. Обидва хлопчики заслуговують на по-
вагу, тому що не стали розповiдати один одному
про свiй добрий учинок.

ItоrumропъlLа робоmа N 4 Варiан,m 2

1. в. 2. Б. 3. А. 4. Б. 5. в.
6. Суницi смачнi, як морозиво.

Миколка кругленький, наче колобок.
7. 1) Микола Трублаiнi <Про дiвчинку Наталочку

i срiблясту рибку>.
2) ,Щнiпрова Чайка <,Морське серце).

8. Справжнiм смiливцем можна назвати Тимка.
BiH проявив справжню мужнiсть, коли дiтлахам
загрожувала небезпека. Вiталик виявився cMi-
ливим лише на словах. Напевне, й страшну icTo-
рiю про лютого вовка BiH вигадав. Насправдi ж
BiH виявився звичайнiсiньким боягузом. Тим-
ко ж не хизувався перед друзями, але захистив
iх вiд небезпеки.

7.

8.
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IСоrumропъt+а робоmа JYi 5 Варiанm 7

, 1. Б. 2.^. 3.Б. 4.в. 5.в.
6. Серце iй калатало, дух перехоплювало, ноги пiд-

гиналися.
7. Лисиця не подякувала дроворубовi тому, що BiH

повiвся пiдступно i xoTiB видати ii мисливцям.
8. Судять прq когось не за словами його, а за дi-

лами.
Байка навчае бути чесним i щирим, тримати свое
слово i виконувати данi обiцянки. Той, хто каже
добре, а чинитъ погано, не гiдний поваги.

Кон,mропъruа робоrпа JФ 5 Варiан,m 2

1. в. 2. Б. 3. Б. 4. 
^. 

5. в.
6. У водi вiдбивалося все, як у дзеркалi.

То ти сам вiдбивався у водi, мов у дзеркалi.
7. Сорока назвала собаку нездарою

BiH не впiзнав власне вiдображенЕя у водi ir кп-
нувся на нього.

8. Коли зазiхнеш Еа чуже, то втратиш i свое.
3аздрiсна, жадiбна людина, яку постiйно хви:
люють чужi успiхи та досягненЕя, урештi-решт
перестае звертати увагу на себе. Вона не дбае про
те, щоб самiй досягнути чогосъ, стати успiшною.
Тож залишаеться Hi з чим.

Контпролъl7,а робоmа Jr,li 6 Варiаt+тп 7

1. в. 2. Б. 3. в. 4. л. 5. А.
6. Щ Петрик задрiмав.

В Сонце вже серед неба.
Е Результати плiдноi працi за день.

2l
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ffi Петриковi нiчого показати.
Ш Мама дала доручеЕня Петриковi.
Мама показала ПетрикоВi зоране поле, зiбраний
врожай помiдорiв, змолочене sерно, зведений
мур, спечений хлiб.
Головною бiдою Петрика е його лiнощi. Саме
воЕи заважають хлопчиковi робити все вчас-
но й добре. Я дав би Петрику кiлька порад, як
зберегтИ час. ПлаНуватИ Bci cBoi справи потрiб-
но заздалегiдъ. Можна HaBiTb скласти плаЕ на
день. За ним легше виконувати дорученi зав-
дання. Iще потрiбно визначити TepMiH для кож-
Hoi справи. Тодi все зробиш вчасно, а може й ра-
нiше.
I ще треба sавжди пам'ятати: <(Хочеш бути щас-
ливим - не будь лiнивим).

Еон,mропъlt& робоtпа JVй 6 Варiанm 2
А. 2. Б. 3. Б. 4. в. 5. А.
Е Мишко сидiв пiд крислатим горiхом.
ШНа подвiр'я зайшов дiдусь Микола.
Е Присоромлений Мишко потюпав до хати.
Е Дiдусl завели мову про рiзнi справи.
Idi слова сказав дiдусь Микола про Мишка, тому
що той мав негарну sвичку втручатися в розмову
дорослих.
Бути вихованою людиною означае Ее лише бути
ввiчливим, але й стежити за своею поведiнкою,
cBoiM мовленнЯм. Iснують певнi правила гарноi
поведiнки пiд час бесiди. Не можна втручатися
у чужу бесiду, заважати розмовi. Також не слiд

7.

8.

1.
6.

7.
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перебивати спiвбесiдника, це погаЕо. Не годить-
ся привертати до себе увагу й пустопорожнiми
балачтjами. ВиховаЕа людина завжди дотриму-
етъся цих правил поведiнки, з нею приемно спiл-
куватися.

Кон,mропъна робоmа М 7 Варiанrп 1

1. в. 2. А.
6. Скоромовка оротк1 влучЕI народн1 висло-

ви повчального характеру, час-
то римованi.

Легенда жартiвливий вислiв, складе-
ний ig важких для швидкоi ви-
мови слiв.
твiр-переказ про подii, факти,
людей, оповитий казковiстю,
фантастикою.

1) Що запропонувала Сашковi Катя?
2) Як Катя допомогла Сашковi стати вiдмiнни-
ком?
Сашковi Пiвнику допомогло зовсiм не чаклун-
ство. Катя придумала чаклуванЕя лише для
того, щоб залучити хлопчика до навчання. Вона
хотiла допомогти йому повiрити у власнi можли-
BocTi. Завдяки KaTi Сашко почав сумлiнно готу-
ватися до ypoKiB, добре виконувати домашне за-
вдання. Тож насправдi Сашко став вiдмiнником
sавдяки cBoiM знанням та щирiй Катрусинiй до-
помозi.

3. А. 4. А. 5. в.

Прислiв'

7.

8.

i
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Кон.пl,ролъl+& робоrпа N 7 Варiан,m 2

1. Б. 2. А. 3. в. 4. Б. 5. Б.
6. Байка короткий поетичний TBip, подi-

лений на рядки, якi римуютъся.
невеликий, найчастiше вiршо-
ваний TBip повчалъного змiсту.
TBip, у якому описано те, чого

Небилиц

в жЙттi не бувае.
1) Куди поспiшав,Щениско щодня?
2) Якi прислiв'я про роботу в полi примовляв Де-
нисiв тато?
Так говорять про хорошу, працъовиту й щиру
людину. Вона i в роботi завзята, i за характером
добра, чуйна, завжди рада допомогти. Таку лю-
диЕу вавжди поважають, у Hei багато друзiв. Iз
волотом часто порiвнюють кращi риси характе-
ру або майстернiстъ. Про добру людину кажуть,
що в Hei золоте серце. Про'вправного майстра ка-
жуть, що в нього золотi руки.

Еонппропъruа роботпа ЛД 8 Варiан,rп 1

Б. 2.в. 3. А. 4.в. 5. в.
Червень заходився у роботi, у руцi тримае пенз-
лика, порозвiшував на колосках квiти-молоточ-
ки, рукава засукав, зводить стомленi руки Еад
сиЕьою хмарою.
Саду: Тiльки-но прошелестiв Червень садом ви-
шневим, як тут i вишнi враз почервонiли, а за
ними голiвки конюшини.
Лiсу: В лiсi то там, то тут виструнчилися рядоч-
ками гриби маслюки.

Вiрш

7.

8.

1.
6.

l.
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Поля: У полi зараз хлiба колосiють, i вже rrороз-
вiшував Червень Еа кожному колосочку тендiтнi
квiти-молоточки.

8. У творах Юрiя Старостенка та Галини Могиль-
ницъкоi розповiдаеться про мiсяць червень,
В обох творах BiH представлений як жива icToTa,
в обох творах червень бере шензлик i розмальо-
вуе все навколо в яскравi кольори.
Проте твори письменникiв вiдрiзняються один

вiд одного. Юрiй Старостенко показав червень
завзятим трудiвником, який сумлiнно працюе
i в саду, i на городi, i в полi. А червень iз Bipirra Га-

линИ МогильнИцъкоi показанИй веселим, безтур-
ботним хлопчиком, який весело крокуе по землi,

Кон,mропъruа робоmа ЛД 8 Ва,рiан,m 2

1. в. 2. Б. 3. в. 4. А. 5. в.
6. Липень був чимось незадоволений, хмурився,

думав, здогадався, обурився, зрадiв.
7. Пташку назвали мухоловкою тому, що вона ло-

витъ мух для поживи.
Гриб росте пiд березою, тому IIазиваеться пiдбе-

резник.
на кущi чорнi ягоди, черев це ix називають чор-
ницею.

8. У творах Iрини Прокопенко та Mapii Познан-
cbKoi розповiдаеться про другий мiсяць лiта,
липень. Обидвi письменницi описали липенъ як
живу icToTy. В обох творах iз приходом липня

у природi вiдбулися змiни.
Але твори маютъ i вiдмiнностi мiж собою. У каз-

цi Iрини Прокопенко розповiдаеться, як липень
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переймався через свое iм'я. А у
Познанськоi липень прийшов як
подар природи.

вiршi Mapii
чарiвний гос-

Кошпропъна робоmа JVi 9 Ва,рiан,тп 1

1. А. 2. Б. 3. Б. 4. в. 5. А.
6. Аж раптом звiдти з вiдчайдушним криком виле-

тiла ластiвка. ,Щесъ узялася ще одна птаха - i за-
кричали, затужили вони на весъ бiлий cBiT.

7. Обое осудливо дивилисяна Андрiйка, а той пла-
кав гiркими слъозами над побитими пташиними
яечками. Чи не вперше його HixTo не втiшав.

8. Hi, Андрlйко не заслуговуе на те, щоб його пожа-
лiли. BiH учинив погано. Адже заважати пташ-
кам i турбувати ix не можЕа. До бiди призвела
необачнiстъ та неслухнянiсть хлопчика. Але вiд-
тепер Андрiйко отримав добрий урок на все жит-
тя. BiH заfiам'ятав, що треба дбайливо ставитися
до птахiв i тварин.

Конmропъruа робоmа J\|i 9 Варiанrп 2
в. 2. А. 3. А. 4. Б. 5. в.
Подii оповiдання вiдбувались у школi.
Автор навивае ввiчливим хулiганом Василька.
А Василько за хвилину вже iншiй дiвчинцi нiж-
ку пiдставитъ. I враз свое улюблене: <Пробач,
будь ласка!>.
IТотрiбно завжди поважати тих, хто поруч iз то-
бою. Про людину завжди судять за ii вчинками.
Добрi слова ке приховають недобрих дiй. Безвiд-
повiдаrтъне i нахабне ставлення Василькадо одно-

1.
6.
7.

8.
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класЕикiв доводитъ це. ,Я вважаю, що хлопчики
справедливо повелися iз Василькрм. BiH на собi
вiдчув образи, якi чинив iншим. Гадаю, це стане
хорошим уроком на майбутЕе для хлопчика.

Itон,mропъна робоmа Nё 10 Варiаtlm 7

Автором лiтературноi казки е письменЕик, а на-

роднi казки Ее маютъ автора, ix складае народ.
1) Ледачий,Янош.
2) Пiдкова на дорозi.
3) Грiш за пiдкову.
4) Хустка вишенъ.
5) Янош пiдбирае вишнi.
6) Батъкiв урок Яношу.

Коrumропъfuа робоmа J,li 10 Варiан,m 2

27

1. Б. 2. Б. 3. в. 4. в. 5. в.

6. ПалъцеМ не ворухНе \ /лишИтися 
без того, Еа що

[ гозпаховував; не отри-
/ \ мати ЕIчого.

Бровою не поведе -r( \ro".iM нiчого не робить.
Облизня спiймати / \не звертае уваги, не реа-

туе нl на що.
7.

8.

1. в. 2. Б. 3. в. 4. Б. 5. А.
6. Покушпелив\ 7причаiтися у схованцi, сидi-

)a ти тихо.
Хутчiше --1 \.ri*ou, здiймаючи куряву.
Нишкнутц,/------'- швидко, з великою швидкiс-

тю.
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Байка - це IIевеликий за розмiром, зазвичай
вiртттбgаций TBip, який мае повчальний BMicT.
1) Прохання рослин до BiTpa.
2) 3устрiч BiTpa з Вихором.
3) Бешкетування Вихора.
4) Вихор i дуб-велетень.
5) Повернення BiTpy iз хмарою.
6) Подяка BiTpoBi вiд рослин.

Контпролъruа робоrпа М 11 Варiан,m 7

1. в. 2.в. 3. А. 4. в. 5. Б.
6. Якi дii виконувала 3има: дихнула,холодом, за-

порошила сцiгом поле, завалила кучугурами
лiси, шле мороs sа морозом;
якi дii викоIIували дiти: катаються Еа ковзанах,
в снiжки граютъся, баб лiплять, гори будують,
мороз закликають.

7. Щ 3маганЕя з пташками.
Е Розгнiвалася стара 3има.
Ш Стережiться, риби.
@ У огостi,, до звiрiв.
ЕЯзлюдъмипозмагаюся.
Ш HixTo 3ими не боiться.

8. На мою думку, заголовок дуже добре пiдходить
до тексту. То 3има вирiшила до пташок добра-
тися, то накинулася на звiрiв. Риби ii теж роз-
сердили, а люди - ще бiльше. А найбiльше об-

разилася 3има на малих дiтлахiв. От i наслала
вона на все живе холоди i морози, снiг та лiд. Це
i е справжнi витiвки cTapoi 3ими.
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Itоrumропы{& робоmа Jfi 11 Ва,рiан.m 2

1. А. 2.в. 3. Б. 4. Б. 5. А.
6. Лiниву бlлочку навчила працювати скрута взим-

ку. 3а лiто вона не зробила запасiв, не подбала
про свое житло. Тому взимку лiнивiй бiлочцi
було голодно й холодно.

7. Щ]Прийшла холодна зима.
Е Розваги лiнивоi бiлочки.
Е Жили двi бiлочки у густому лiсi.

@ Вез працi нема добра.
Е] Допомога дбайливоi бiлочки.

8. ,Щбайлива бiлочка добре попрацювала влiтку.
3робила собi на зиму запаси, утеплила житло.
Тому взимку iй не було про що пiклуватися.
Лiнива бiлочка все лiто провела у пустощах та
,неробствi. Тому взимку iй жилося скрутно. Дуп-
ло було холодне, запасiв вона ie мала.

Коrumропъfuа робоmа JVa 12 Варiан,rп 7

1. Б. 2. в. 3. А. 4. в. 5. Б.
6. Сойка любить поласувати жолудями. Жолудi -

улюбленi сойчинi ласощi.
7. Е Лiс живе cBoiM життям.

В Спiвае, заливаеться сойка.
[П Прогулянка в ociHнboMy лiсi.
Е]Дубовий гай зашумить пiд весняним небом.
Ш Приготування запасiв на зиму.

8. На мою думку, TBip <Сойчин гай> е оповiдан-
ням. У ньому розпоЁiдаеться про те, що на-
справдi вiдбувалося в реальному життi. Автор
описуе пiдготовку сойки до зими. Письменник

29
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уважно спостерiгав за тим, як пташка робила
собi припаси, збирала жолудi та робила схован-
ки. BiH добре вивчив повадки сойки i цiкаво про
них розповiв. Отже, це оповiдання.

Еон,тпролъна робоrпа М 12 Bapialtrn 2

1. Б. 2. в. 3. Б. 4. А. 5. в.
6. Павликовi i лiсниковi допомiг знайти лiгво ли-

сицi перший снiг.
Хто знае, скiлъки б вона нас дурила, коли б не
випав перший снiг.

7. Е Ось випав перший снiжок.
Е Лисиця рибалить.
ЩПрогулянка по берегу озера.
Щ Спроби знайти лiгво лисицi.
Е Лисиця сховаласъ у старе лелече гнiздо.
Щ Розповiдъ i обiцянка лiсника.

8. На мою думку, TBip <Хитра лисиця> е оповiда-
нЕям. У ньому розповiдаеться про те, що насправ-
дi вiдбувалося в реальному життi. Автор описуе,
як лисиця рибалила взимку, а потiм кудись хова-
лася. Люди уважно спостерiгали ва тим, як руда
хитрунка ловила рибку. Героi оповiдання довго
шукали лисячу нору i замiстъ Hei знайшли старе
лелече гнiздо. Отже, це оповiдання.

Еон,mропъruа робоmа М 13 Варiан,m 1

1. Б. 2. А. 3. Б. 4. в. 5. Б.
6. Ще були чеснi, працьовитi i дуже добрi люди, за-

вжди готовi дати притулок подорожЕiм, гrодiли-
тися ocTaHHiM шматком з бiдними.
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7. Батьки часто йшли жити в гори через зле став-.: .лення 1хнlх дочок.

Тополина день i нiч проклинала батькiв за свою
потворнiсть, за крихiтний зрiст. Граната доко-
ряла батьковi й MaTepi, що не красуня. Кипариса
докоряла батьковi й MaTepi за те, що вона пустот-
лива реготуха.

8. У поведiнцi Тополини, Гранати та Кипариси
я засуджую ixHe невдячне i жорстоке ставлеЕ-
ня до батька i MaTepi, односельцiв. Вони Hapi-
кали батькам за свою зовнiшнiсть та вдачу, але
насrrравдi потворними були ixHi серця. Сестри
отримали покарання за те, що Ее ша}Iували бать-
kiB та повелися з ними ганебно.

Коrumропън,а робоmа, JVЬ 13 Варiан,m 2

Б. 2.в. 3. А. 4. в. , 5. Б.
Не козак, а писанка, хто не йде мимо - замилу-
еться.
Не було тiлъки в Зайди друзiв вiрних. .Щля Bcix
BiH був зрадником, ханським псом, якого нена-
видiли й боялися.
Найдорожчий скарб кожноi людини - ii рiдна
земля. 3радити Батькiвщину означае назавжди
втратити все, що пов'язувало тебе iз нею. Така rтю-

дина лишаетъся самотньою, втрачае рiдну мову,
свiй народ, можливiсть жити в рiдному Kpai.

Кон,mропъll,& робоmа JVi 14 Варiаrum.7

Б. 2. в. 3. А. 4. Б. 5. А.
,Щельфiни живляться здебiльшого дрiбною ри-
бою, крабами, молюсками.

31
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,Щельфiни маютъ легенi, дихають повiтрям, виго-
довують cBoix малят молоком. Отже, це ссавцi,
тобто тварини.
У Чорному Mopi живе аж три види делъфiнiв:
делъсРiн-бiлобочка, афалiна чорноморська та
азовка.
Найбiльше в цъому оповiданнi мене вразила ро-
зумнiсть дельсРiнiв. Виявляеться, що вони на-
вiтъ умiють спiлкуватися один з одним за допо-
могою рiзних звукiв.
Я назвав би це оповiдання <.Щобрi друзi людини > .

Адже у ньому йдеться про випадки, коли дель-
фiни допомагали людинi в бiдi. Вони проводили
кораблi повз небезпеку, рятували морякiв пiсля
шторму.

Кон,rпроLъtlа робоmа М 14 Варiан,rп 2
в. 2. Б. 3. Б. 4. в. б. А.
Вони весь час голосно скрикують, квокчуть i на-
BiTb лiтають, шумЕо лопочучи крилами.
Самець замуровуе самку в дуплi, щоб уберегти ii
та пташенят вiд хижакiв, мавп i змiй.
Птахи використовують гJIину, м'якуш плодiв,
шматочки деревини, змочуючи все слиною.
Найбiльше в оповiданнi мене вразила розповiдь
про спосiб птахiв-носорогiв виводити пташенят.
Птах sамуровуе свою подругу в дуплi, i годуе ii,
поки вона висиджуе яйця.
Я назвав би це оповiдання <,Крилатий будiвель-
ник)>. У ньому дуже цiкаво розповiдаетъся про
те, як птах-Еосорiг будуе гнiздо. HaBiTb маленъ-
Ki пташенята вмiютъ будувати собi сховище.

1.
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Кон,тпропъruа робоtпа Лlа 1 Варiаюm 7

1. в. 2. в. 3. А.
4..8:2=4 см; Ао=4 см(Б).
5. L2-4-3.1 = 48 -3 = 4б м' (А).
6. 71000; 17 748,3=б3244.

- 53252
L7T48

7. t) 247 04
-1 986 5
лвзэ
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l

l

2) 48з9*,|
яв7э

3) 3 3873.
947 3жm

19 кг 780 г: 19 780 г;

8. 1) 399.9=r71 см;,7
2) |7L-]_8 = 153 см;

s) 399-(tzt+15з)=z5
лось.

(см) - стрiчки залиши-

1 9780.
_L' 860
2тъm

1.

ь.

6.

Itон,rпропъflа робоmа Nа 1 Варiатсm 2

Б. 2. Б. 3. В. 4. А. 6:2:3 см.
Б.3.4-1.1=L2-|:11 м2.

92000; 46605.-45395 ' 5
аъътъ ттттй

7.1) _31655 2) _ 1665-29990 n 
7

1

3) ,11655.-г з406
1665 11655 150 61



мАтЕмАтикА 33

Кон,mропъltа робоrпа Ni 7 Варiанm 7

1. в. 2. в. 3. А.
4..8 z2 = 4 cMi Ао = 4 см (Б).
б. |2.4-3,1=48 -3=45 м'(А).
6. 71000; |Т 748,3=53244.

- 53252
тlтм

7.1) 247о4 2) 4839 3) з3873.-19865 х 7 + 9473лтээ 5эЕтэ азЕZъ

19 кг 780 г:19 780 г; .,].9780., 860
2тъZ0

о
8. 1) 399.9=171 см;,7

2) |7L,-18: ]-53 см;

3) 399-(rZt+153)=75 (см) - стрiчки залиши-
лось.

Itон,mропьпа робоmо Ni 7 Варiаt+m 2

1. Б. 2. Б. 3. В. 4. А. 6:2= 3 см.

5. Б. 3.4-1.|=1,2-].=11 м2.

6. 92000; 46605.-45395 * 
5

аъ60Б ZэвбЕ
7.1) _31655 2) _ 1665 3) *11655.-29990 ^ т -г3406

-]зб 5- тТъББ БбъТ



в4 МАТЕМАТИКА
20 кг 450 г:20 450 г; 2О450.

870
тэ5 80-

о
S. 1) 696.i = 261 (стор.) - за перший тиждень;-8

2) 26I+49 = 310 (стор.) - за другий тиждень;
3) 696-(ZOr+310) =!25 (стор.) - за третiй тиж-
денъ.

Кон,mролъruа робоmа М 2 Варiан,m 7

1. Б. 2.Б. J-. 9 
.10 10,

3. Б. 25061|5-25 Ф12
6
ьTi
10
-т

4.
ь.
6.
7.

Б. 20.450 = 9000 > 1000.
S = u.f = 110.5 = 550 км (В).
D=2.Л; Е:D:2=5:2=2,б

4650|50; с=42;-450 
[0г

150
rbo---т-

367;х42
,--nM-|
146 8
15 414

см.
5694 3.

-15414
4Lб29



1ЧIАТЕМАТИКА 35

8. 1) 330|15 i 2) 22+Т = 29 л;
-30 l2z

30
30-т-

3) 29.9 = 261 (л) - використають за 9 днiв.

Itoll,mpoпbшa робоmа Nа 2 Bapiat+m 2

т. 5680|S0 х =T\i-560 |П х

80-80 +

0

234; 643'14.
7 3 -1 7082

47 2927о2
1638
170s2

i



1. Б.
2. Б. 91950130-90 lэбБ

195
-180

-1r0rsо-тб

36 МАТЕМАТИКА

8. 1) 420L2 ; 2) 35 + 8 = 43 (стор.); ]-sб FБ
60

-60
-т-

3) 43.б=2L5 (стор.) - зможе прочитати за п'ять
днiв.

Еон,mропъr+а робоmа ЛД 3 Варiаltтп 1

3. А. 160:4 = 40 км/год.
4. А. 60 000-2800 = 57 200 < 58 200
б. В. 34.34=1156 м2.

6. 1-*=*, S0 +=10 (э*солудiв).3 3- 3

7.1) 609 2) ,22533 3) 2467о.
. х з7 f, 2Lз7 -18640

+ 4263 ттбтб -бOm
L82T
тz:lзs,

750 м,8:6000 м:6 км.



МАТЕМАТИКА в7

8. 1) 990lб-6 
|тбБ

39

s) 432]54
432|ЕGй)

0

2\ 165lз-15 
lБг

15
15-т-

-36
-Г0

30
-0

Itотrmропьн,а робоmа ЛД 3 Ворiан,пt 2

1. Б.
2. в. 188200140

160 |4705
282

-280
--ТOо

200--т-
3. В. 300:3 = 100 км/год.
4. Б. 68 300+ 27оа= 71 000 > 70 000
б. Б. 27.2Т =729 м2.

6. 1-+=l; ZO .|=Ц (Kapaci).
Dьь

7. 1) бт223|tз 2)-65 
lП71

22
-13
-Tz

91

-13-13
-т-

141 58
бLт t

тэвт

3), 8987' 25т2
11 Б59

360 г.5 = ]-800 г = 1кг 800 г.



38 МАТЕМАТИКА

8. 1) 960:(20.3)=10 (зернинок) - наносив одиЕ
KpiT за один деЕь;
2) Ll2:16=7 (KpoTiB) - повинно попрацювати
наступного дЕя.

Itон,mропьl+а роботпа Ni 4 Варiанm 7

1. в. 2. Б. 3. в.
4. Б. _3228; s376|4

, 5148 -s lrOOT
втв

a

$u
16
т

5. А. 15:5 = 3 год.
3 л ^_- М бсм К

7. L) 296814121-21 lйlЕа-
86

ЪдjB
2т-TL
63
з4

84
л

9 км 215 м : 9215 м; 7 км 800 м : 7800 м; _92 1 5
7800
1415 м

2) 2562 3) , L4|34Х з7 ': g47g4

+1 7934 тбвэrв
7686
тm4,



s. 1) zzoo116-од lБбG"БJ

Еоl+тпропъruа робоmа М 4 Варiаruлп 2

1. А. 2. Б, 3. в.
4. Б. _5356; 3069|3

2287 -з _lтбя
зтъэ --г,

-6
9
9
0

(год).i,

Б 9см

2)

3)

5.

6.

7.

В. 100:50 _- 2

21.q:9 см
7

1) 3154
'з2

+- бs08
. 9462

тбтТ}8
30
l0r

60

7 км 450 м:7450 *; 3 ri*0900 м:3900 м;

2) 139860Е5 3) .-135 l0вй +

т li

100928
9324

tLo25248
-45
_з0

I



4О МАТЕМАТИКА

,7450'3900
11350 м; 11 350 м : 11 км 350м.

8. 1) 8400|40 i-s0 Рm
40

-40
т

2) 27О,* = 150 книжок про природу розклали на,7
полицях;

3) 150 : 30 = 5 полиць вайняликЕижками пропри-
роду.

Itоrurпропъll,а робоmа Л/ё 5 Bapial+tn 7

1. В. 2.В. 3. в. 4109 4.В. а:8400

б. Б. 60 км/год.

х
т

тflм
2см

6. 4=8 cцia=2cM.

7.2О0 т:200 000 кг; 5 т 350 кг:5350 кг;
200000

тýZББ0
а=lбi 1) 4500:15=300; 2) _8185; 3)

300
7 885

788 5.
150

вбэБ



МАТЕМАТИКА 4l
8.1) 420д, 480

ýбб TopniB спекли за б днiв два цехи.
2) _900|66. |150 TopTiB печуть два цехи за одиЕ день.

30
-30
т

S) 600:150=4 (днi): обидва цехи спечутъ 600
TopTiB.

IСон,rпропьtl,а робоmа Nа 5 Варiаrum 2
1. в. 2. А. 3. в.
4. А. 7300:100 < 730

6. 4 =12 см; с=3 см.

7. 25 ц : 250 кг; 2500 - 65 : 243б кt:24 ц 35 кг.
r =80 ; 1) 6400 : 80=80 ; 2) 9652-В0+80=9652.

8. 1) 60 : 3 = 20 костюмiв на день ши€ перша бригада.
2) 60:4 = [ý костюмiв на день шие друга бригада.
S) 420: (zo+15)= 420 зз5 = 12 днiв.

Кон,mропъruа робоmа ЛД 6 Bapial+m 7

1. А. 2. в. 3. А. 4. А. 5. Б.
6. 840 000 :10 > 840.10; 5600.1 < б60 000 :10.

5. А.
3см

40:1:40(км/год)



42 МАТЕМА.ТИКА
7. 1) 3107 i2)L23.10=1230;3) 19000.

-2984 1230
-тй ттттб

64 т * 49 кг:64 049 кг; 19 т 851 кг: 19 851 кг;
64049

-1 985 1

ТТТýВ кr;44 198 кг :44т 198 кг.

8. 1) 34.3 = 102 (мiсця) - у маленьких KiMHaTax;
2) 174-102 = 72 (мiсця) - у великих KiMHaTax;
3) 72:1В = 4 (мiсця) - в однiй великiй KiMHaTi.

Itон,mропън,а робоmа М б Варiанm 2

1. Б. 2. А. 3. Б. 4. в. 5. Б.
6. 250 000 :10>250.10 ; 1300.1<130 000:10.
7. L) _4703; 2) 746.10:7а60; 3) 27000.-3957 7 46о

7 46 19540
38 т 63 кг:38 063 кг; 24т 496кт:24496 кг;

3В063; 13 567 кг: 13 т 567 кг.
- 24496

13567
8. 1) 27.4 = 108 (уч.) - iхало в автобусах;

2) 123 -108 = 15 (уч.) - iхало в мiкроавтобусах;
3) 15 :5 = 3 (мiкроавтобуси).

Нонrпропьн,а робоtпа JVi 7 Варiаrurп 7

,l

1. В. 2. А. 3. В. 96,-: =32. 4. В.
3

5. А.360:60=6.



МАТЕМАТИКА 43

6. Р_=24 см; @ = б см; So = 36 см2.

7. _L5 год 48 хв; 18 год 63 хв:19 год 3 хв.
'3год15хв
IВ гоЕТЗ хв

Ь=17; 1) t24 2) , 1ts145 3) 15253.* !,| f 2108 -14з61

+ 868 ImБт , --то2
L24
2108

8. 1) 25.18=450 км;2) 2б-10:1-5 км/год;
3) 450:15=30 год.

Itоrutпропъна роботпа Ni 7 Варiшtm 2

1

1. А. 2. В. 3. Б. 408.i : 102 . 4. Б. 5. В.
4

6. Ро=32 см; о=8 см; Ч:64 см2.

7. 17 год 38 хв 19 год 62хв:20 год 2хв.д'2год24хв
19 год 62 хв

a=24;t\ 24 2),2L376 3) 23Т28.
'98 

-г 2з52 |947
, 92 23728 2L78t+ Il

2|6
2352

8. 1) 260.7=1820 м;
2) ].820:20 = 91 м/хв;
3) 260 - 91_ = ].69 (м/хв) - змеIIшилась швидкiсть
Котигорошка.



4д МАТЕМАТИКА
Кон,rпропън,а роботпа ЛД 8 Варiанm 7

]

1. А. б. Б.

4см

2.А. 3.А. 8109.4.Б.х9
1тOл

6.

7.

4=16 см; о=4 см.

190 грн: 19 000 к.; 99
19000
9975

грн 75 к. :9975 к.

9025 к. 9025к.:90грн25к.
n =90;1) 450:90=5;2) 3184-5=3179;
3) 3179+60=3239.

8. (1s0+160.з) : а =(180+as0) : 4 =660 : 4 = 165 (кг)
яблук.

ItoHmpoпblL& робоmа ЛД 8 Варiаrum 2
1. А. 2. в. 3. Б. 4. в. 5. в.

6.4=20 см; о=5 см

7. 340 грн:34000 к.; 55 грн 85 к. :5585 к.; 34000
2В4t5к.:284грн 15 к. 5585e=300i тйв

" 1) 900:300 = 3;
2) S962-3=8959;
3) 8959+150=9109.

8. 1) 13.20 = 260 (т) - зiбрали з першоi дiлянки;
2) 260+90 = 350 (т) - зiбраливсъогоздвохдiлянок;

5см



МАТЕМАТИКА

2л к бсм Т 3см М6. 9.:=6 см
3

7.L\ 59925125 2) 70371 3) , бт9,| 4

ý9_1r39T - 23g,| -2 307 5
99

-7б
йz

-22б

-|тб-t7б
l

16 ц 80 кг: 1680 кг;

6,197 4 9t 049

LбsiВl,-15 FЕ
_18

18
т

8. 57 км/год (57 -5) км/год
с

S=ч.t=436 км; f =S:u
43б : (57+52) = 436 : 109 = 4 год

6. 6.-=4 см
3



МАТЕМАТИКА

7.1) 67245Е5-60 
lаZвз

72
-60
Ец-Lzo
-Zb
-4б
т

2) _91382 3)..86899
4483 '11904

86899 98803

1б т 4 ц: 154 
", _|:nnb

t4
L4

8. 15 кмlгод (rU Ы км/год S = 120 км;
120: (15+15.s)= 120: (rb+ab)= 120:60 = 2

Itоrumропъllа робоmа Nа 1О Варiан,rп 7

1. А. 2. Б. 60.* = nO стор. 3. Б. 4. д.
5. Б. с-8 см; Ь=8:2=4 cMi Ро=2.(В++) =24 см
6. 2t год 15 хв-19 год 30 хв

1 год 46 хв
7. L) _25258б 2)

9730 7
|552т 8

f=S:u;
год

15527sГ17
153 19134

22
.-!7

Зт
-51
*Ъв

Ъвl

3) |24,19tд' 9134
iвтOБ



МАТЕМАТИКА 47

37 грн 63 к. : 3763 к.;
3763 ; 26 341 к.:263 грн 41 к.

2634I
8.64м/хв S=912 Mi f=8 хв.

u = s: t; 9|2:8 = 114 (м/хв);

|l4-64 = 50 (м/хв) - Iпвидкiстъ оксани.

I{он,mропъruа робоmа Ni 10 Варiш+тп 2

1. в. 2. А. 100.9 = 250 грн. 3. В. 4. Ь.
2

7. 1) _194769 2) _11319111381578 -104 
|BTOT

5. Б. с = 5 см; Ь:б,3 = ].5 см; 4 = 2,(5+15)= 40 см

6. |2 ГОД 10 хв
-10 год 30 хв

1 год 40 хв

81578
9111 3191
91

--Эr
91
т

18 грн 67к. : 1867 к.;

3) _231067, 8707
ттйтZ

1867;
916803 к. : 168 грн 3 к.

8. 54 мм/хв ?
16803

I

t=7 xBi S=728 мм; u=slf i
Т28:7 = 104 мм/хв.
104-54:50 (мм/хв) - швидкiсть другого рав-
лика.



IСонrпропън.а робоmа Nё 11 Bapial+m 7

1. в. 2. А. 3. Б.
5.А. Ро=24 cцi 4=6

6. 8 год 45 хв+'2год3Oхв
11 год 15 хв

7. L) 19307 2)
'24

n-7 7 .228

3 8614

4. А.
см

40389
9594

эо7эБ

3),463368' 30795
ай]тз

4 6336 8

_L9хв2бс'45 хв 40 с
б5 хв 5 с

8. 160 км/год ].080 км х
'=4 

год

S=u.t; 1080 = (160 +,х).а;
160+r = 1080:4;
160+ х =270 ;

х =2Т0 -160
r = ].10 (км/год)

Щон,mропъruа робоtпа М 11 Bapiat+m 2

1. в.
5. А.
6.

+

2. в. 3. А. 4. А.
Ро =L2 см; 4 =t2:4 = 3 см

45 хв
30 хв

L2 год 15 хв

8 год
3 год



МАТЕМАТИКА 49

7.L) 1з9Oз 2) 240Tб 3) _570023х - т |82т9^ 4t б797
lтЕтъ ТТТТý БВВз02-

+
55612
570023

4б хв 15 с
*1"2 хв 50 с
БГ;;--З с

8. Х 234 км 58 км/год t =2 rод
.+ 

-S=u. t ; u =s:t ; 58 + х=2З4:2 ; 58 + х =LL7 ;

r =117-58 ; х=59 км/год.

Еон,mропъl+а робоrпа JVi 72 Варiанm 1

1. в. 2. в. 3. А. 4.А. * 9897,1295
11192

5.Б. an=6 см; bn=4 см; Ро=2,(6+4)=20 см;

ао=20:4=5 см

о
6. 6,9=9 кг

7.1) 3107 2) _77675 3) _96783х 25 '19064 967з9
1 _тБъзъ ббттэ --м7 l 62L4l ттmъ

296о]14
. 296 l40'0



5о МАТЕМАТИКА
8. 1) 540+360=900 (ciToK) - привезли до двох су-

пермаркетiв;
2) 1800 : 900=2 (кг) - у кожнiй сiтцi;
3) 540.2 = ].080 (кг) - привезли у перший супер-
маркет;
4) 360.2=Т20 (кг) - привезли у другий супер-
маркет.

It,он,mропьна робоmа М 12 Варiан,m 2 .

1. Б. 2. Б. 3. в. 4. Б. 6579
-L' 4078

б.Б. an =7 см; bn=5
ао=24:4:6 см.

6. 12.4 = 16 *".
3

10657
см; 4 =2-(7 +5)= 24 см;

7.1) 4206 2)Х|4
+1 6824
42об
5 8884

2670l89t_-
267 |s0

0

8. 1) 270+130 =400 банок фарби привезли всъого;
2) 2000 : 400 = 5 (кг) - у кожЕiй банцi;
3) 270.5 = 1350 (кг) - бiлоiфарби;
4) 130.5 = 650 (кг) - жовтоi фарби.

58884д
' 1L7 43
mбm

3) _892б7
7 о627
твбэб



Коrumропън,а робоmа"ЛЁ -I'3 ,. Bap.lattm 1

1. в. 2. в. 3. в.
4. Б.

Ко=4 см
А?=3 см

КТ =2.Ко+2.АТ =2,4+2,3=8+6=14 см

б. Б.
6. (5 кг 300 г * 4 кг 400 г * б кг 200 г) : 3 :'

:15 кг 900 г: 3:5 кг 300 г '

7.L) 6035|17 2) 40060 :3) _37551-51 l3Б - 2509 з55
37551 37906

тк

_93

о л

\-/



Коrumрольн,а робоrпа М 13 Bapialtm 2
1. Б. 2. л. 3. в.
4. Б.

МТ=2 см;
Ко=3 см;

IVIO = 2. МТ + 2. Ко = 2.2 + 2.3= 4 +6 = ]-0 см.
5. А.
6. (4 кг 250 г * 4 кг350 г* 4 кг 300 г) : 3 ::12кг9O0г:3:4кг3O0г.
7. 1) _11924lil 2) б4о67 з) *48258312 lslт б809 816oz 48258 ТOтЙ-39

2Тц
2з4--т,

5 год 50 хв : 350 хв; 350:7 = 50 хв.

8. 1) ].-*=*,r' So =а .Ь=24.12=288 см2;

3) 288.*=18О (смr) - площа футбольного поля8
зеленого кольору.



МАТЕМАТИКА 53

Еон.лпропъruа робоmа Jrla 14 Варiан.m 1

1. А. 2. в. 3. Б. 4. Б. 5. А.
6. Ро=32 см; с=9 см; Р=2(с+а) ;Ь=Р:2_а;

З2:2-9=16-9=7 см.

7. _16 год 24 хв
7 год 4б хв
8 год 39 хв

с=1500; 1) .. 34 2)
* 78

, 272т
2в8
т652

1) 33+31 = 64 всього учнiв;
2) 640:64:10 (м2) - розчищае один }цеЕь;
3) 33.10:330 (м') - розчистить одиЕ клас;
4) 31.10 : 310 (м') - розчистить другий клас.

Itоrumропъruа робоmа J{i 14 Варiаltrп 2

1. А. 2.в. 3. в. 4. Б. б. Б.
6. Ро =28 см; с=8 см; Р:2(а+Ь); Ь =P:2-ai

b=28z2-8=6 см

7. _23 год 20 хв
7 год 30 хв

15 год 50 хв
а = 800; 1) 4Т

'2з
+141

94
108 1

2) 1081-800=281.

2652
1 500
LL52

8.



б4 МАТЕМАТИКА
8. 1) 4 +t2= 16 (пал. кр.) - отримав кожен учасник;

2) 240: 16 : 15 KoHKypcaHTiB;
3) 15.4:60 (пал.) - бiлоi крейди;
4) 15 .1,2:180 (пал.) - кольоровоi крейди.

Ц!пуропъtt& робоmа М 15 Ворiаi,Йl
1. в. 2. в.
3. А. 11093- 6907

41 86
4. Б. 5. Б.

/,
6. 12.-1=16 км.

3
7. 42 км 700 м: 42700 м; 42700 : 700 = 61

42тWL_
42 |6L

7
7
0

1) _1L97 4 2) _2169 3) *650709805 " 30 4007
21 69 65070 69о7т

1
8. 1) 6942 -| = 23L4 (ц) - зiбрали першого дня;,3

2) 2314+762=3076 (ц) - зiбралидругогодня;
з) 6942-(zзr++з076) =6942-_5з90 =1б52 (ц) -зiбрали третього дня.
23|4 6942а,3076 5390
гг00 тiбЕ



МАТЕМАТИКА

Кон,tпропъruа робоmа М 15 Bapialtm 2

1. Б. 2. А.
3. А. 10178- 5837

434L

ьь

4.

6.

7"

в. 5. А.'9

6.9=9 гол.
2

56 км 800 м': 56 800 м; 56 800:800 = 71
568|8-56 lп

8
8
0

1) _21508 2) _2L23 3) _84920 ,

1 9385 ^ 40 7603
2т23 84920 , 92523

1

8. 1) 60000.:=1б000 (пар) - чоловiче взуття;'4
2) 15000+21300=36300 (пар) - жiноче взуття;
3) 60000-(rbooO+36300)=8700 (пар) - дитяче
взуття.

36300
-L'15000
Б]m0

6 0000
-5 1 300
лттт

Еон,mропъruа роботпа М 16 Bapialtm 1

1. А.
5.А. р"

2. в. 3. Б. 4.в.
=128 см; а=128:4=32 см.



бб мАтЕмАтикА
6. _20 год 25 хв

5 год 26 хвй годlЭ хв

7. 4 хв 45 с*37 хв 35 с
тт-хв-тт с

|) _23764
1 9865
-вmб

2) 206 5x2L
lrббз

+
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авЕъБ

4336 5
3899

4т 264

3).
-i

8. S=432 км, ut =54 км/год; uz=54-6=48 км/год;
f=fi*t2=s:ul+s:u2;
t = 432: 54+ 432 : 48= 8+9 = 17 год.

Кон,mролъна робоmа jli 16 Варiм+rп 2

1. Б. 2. л. 3. А. 4. А.
5. В. Р. = 72 см; а =Т2: 4 = 18 см.

6. _20 год 20 хв
5 год 30 хв

тZгй-Бб хв
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МАТЕМАТИКА б7

8. 1) 
'1 

=чiur=1128:47=24;.6д _1128
94

2) tr=sz:uz=1813 :(аТ +2)=37 год 
i:}:ffi
_343

343l
3) 37 -24= 13 (год) - довше був у дорозi другий
поiзд.

Еон,mропъll,Ф робоmа JUа 17 Варiан,rп 1

14Tl,-
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7.1) 1456 2)х23
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33488
* цз2б8

76746
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-,l6,1 46
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352пб
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32 |22
32
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т

кг свiжих

кг.

8. r кг - отримано сушених яriд iз 91
ягiд.
т-.2=91;r; r=91 .2z7; x=t82:7=26



58 МАТЕМАТИКА

1. Б. 2.Б. 3. Б.
4. в. б47з7*zoOzB

i?втБ
5.Б. 4-100см=2(а+Ь) см; а+Ь=50см.

Z.
6. 200. -1 = 400 г

2

7.1) 4231 ц 80389 3) , 47865
' 19 -тз241 + 

7148
+э8079 fi1в гБбтв
423|
вбs 8-э

572lIзl-
52 |44

52
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8. r Л - виноградний ciK, який виготовив завод за
змiну.

5

35:25=105 i х ; х ='Оl;,{ =525:7 =7б(л) - ви-4,t

готовив завод за змiну.

1. в. 2. л. 3. в.
4. А. D =2 Л; .l? = D:2= 11:2 = 5 см 5 мм.
5. Б. S =а,Ь=16.5=80 дмz.



МАТЕМАТИКА 59
6. (5 кг4O0г*4кг9O0г* 5 кг3O0г) : 3 : 5 кг 200г.

5кг4O0г
+4 кг 900 г
5кг3O0г

15 кг 600 г
7. L) 5595115 2)-45 

Е73
109
105

4б
4б

0

IСонmролътrа робоrпа ]li 18 Варiаrum 2

1. Б. 2. в. 3. в.
4.А. D=13 см; Д=D:2=13:2=6 см5мм.
5. В. S" =а.Ь=].8.3=54 дм2.
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з) _29084' 373
тýт61
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6.5кг8O0г
+6 кг 100 г
бкг4O0г

18 кг 300 г
18 кг 300 г: 3:6 кг 100 г.

7. L) _4277EL ц 61073-39 lЭrГ 4277о, 56796

3) _56796' 329
бттй

26
_]jT

11,7

-034 год 30 хв: (34 . 60) хв * 30 хв : 2070 хв
2070: 30:69 хв : 1 год 9 хв

207lз
18 169
2т

-27
т

1
8. 1) 12.i=4 м:-3 2) S":3.3=9 м2;

3) S" =12,4=48 м2;

4) 48-9 = 39 (мr) - площа пiдлоги, яка Ее вкрита
килимом.

Е он,tпро пън,а робоrпа М П Варiан,tп 1

Б. 2. Б. 3. в. 4. в. 5. Б.
Ро =2(а+Ь)= 130 см;
Ь = 130 :2- а= 65-36 = 29 см.

1.

6.



8.

МАТЕМАТИКА 61

7. _25 год L7 хв
6 год 4б хв

тЕ]Бд-тU хв
с = ].400; 1) 23*64

,-т,-г
138

2) L472-1400 =72.

t47 2

1) 9 грн 80 к. , 2:7,8 грн 160 к. : 19 грн 60 к. -
коштують двi пачки сиру.
2) 75 к. , 5: 375 к. : 3 грн 75 к. - коштуютъ 5 яець,
3) 19 грн 60 к. * 3 грн 75 к.:22 грн 13б к. :
:23 грн 35 к. - коштуе вся покупка.
30 грн > 23 грн 35 к., тобто Софiйцi вистачить
30 грн на цi покупки.

Коl+rпропьlл& робоmа Nё 19 Варiан,m 2

1. в. 2. л. 3. Б. 4. Б. 5. А.
6. Р" =2(а+ь)=256 см;

Ь : Р :2- а= 256 :2-б8 =t28-58 = 70 см

25612
2 |L28

5
4
16
16-т-

128-58
,70

7. _|2 год 15 хв
7 год 55 хв
4 год 2О хв

r:1600;



1) 4т 2) 1645_1600 =4б.Х п-бD

IСонmропъruа р;iабоmа М 20 Варiан,m 1
1. в. 2. Б. 3. в.
4.Б. 4 =8+8+4=20 см.
5. А; (ТК,Те):2= ТО; TO=(ora):2=1 см

о
6, 1В.1=54 м.

3

'I. 34 км 800 м : 34800 м; 34800 : 400 = 87
34814
s2 ls7
28

-28
т



МАТЕМАТИКА 63

1) 422б125
25 1169
tT2
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3578
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2) _57б54 3)
7 900

49654
169

49654 49823

3578
f,'2629
бтй

2) 3578 + 2629:6207 (м) - за перший та другий
днi. ,

1

3) 6207,i = 2069 (м) - за третiй день.,б
б

620713 :

6 |2069
20

-18
-2т
-27
l

Коrumропъruа робоmа ],$ 20 Bapi,aH,m 2

1. в. 2. в. 3. Б.

4. В. Р=9+9+5=23 см.

5. А. Км :(D, _ Dr):2=(B-0) : 2:1 см.

6. 12.1= tO ceDBeToK.



7 . 2L км 700 м : 21 700 м; 21700 : 700 = 31

i
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