
Діагностична(самостійна)робота 6

Завдання Індекс Критерії оцінювання
№ Варіант 1 Варіант 2
1. Запиши числовий вираз й

обчисли його значення.
а) Різницю чисел 5 210 і
4 640 збільшити у 2 рази;
б) суму чисел 212 і 618
зменшити в 10 разів;
в) від 962 відняти добуток
чисел 230 і 2.

Запиши числовий вираз й
обчисли йогозначення.

а) Суму чисел 156 і 174
зменшити в 10 разів;
б) різницю чисел 7 320 і
6 410 збільшити у 2 рази;
в) до 213 додати добуток
чисел 340 і 2. 3 МАО 3.4

- сприймає математичну інформацію;
- розкриває зміст дій додавання й віднімання,
множення та ділення,
позначає на письмі знаки дій додавання
й віднімання, множення та ділення,
- розкриває сутність порозрядного додавання й
віднімання багатоцифрових чисел без переходу
та з переходом через розряд;
- перевіряє додавання відніманням, а віднімання
— додаванням; множення — діленням, а
ділення — множенням;
- володіє обчислювальними навичками
письмового множення та ділення
багатоцифрового числа на одноцифрове;
- перевіряє правильність виконання

2. Обчисли.
а) 12 грн 5 к. – 5 грн 25 к.;
б) 32 грн 50 к. + 10 грн
75 к.;
в) 70 грн 50 к. + 75 к.

Обчисли.
а) 17 грн 10 к. – 9 грн
25 к.;
б) 55 грн 75 к. + 10 грн
50 к.;
в) 65 грн 45 к. + 80 к. 3 МАО 4.3

- сприймає математичну інформацію;
- розкриває зміст поняття «величина»,
«іменоване число»;
-знає назви одиниць вимірювання вартості;
- застосовує взаємозв’язок між діями додавання
й віднімання під час віднімання з переходом
через десяток;
- виконує арифметичні дії з іменованими
числами;
- перевіряє правильність виконання



3. Обчисли площу поданого
многокутника.

Обчисли площу поданого
многокутника.

3 МАО 4.7

- сприймає математичну інформацію;
- розрізняє геометричні фігури;
- знає назви одиниць вимірювання довжини,
площі;
- застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
- розуміє площу як властивість плоских фігур;
- знає одиниці вимірювання площі (мм2, см2,
дм2, м2, км2, а, га) та співвідношення між ними;
-розв’язує практично зорієнтовані задачі на
знаходження площі об’єкта прямокутної форми;
- перевіряє правильність виконання

4. Розв’яжи задачу на рух
назустріч одне одному.
Два велосипедисти,
відстань між якими
120 км,одночасно виїхали
назустріч один одному.
Перший їдезі швидкістю
14 км/год, а другий —
16 км/год. Черезскільки
годин велосипедисти
зустрінуться?

Розв’яжи задачу на рух
назустріч одне одному.
Від двох пристаней,
відстань між якими
150 км,одночасно
назустріч один одному
відійшли два
теплоходи.Перший пливе
зі швидкістю 26 км/год, а
другий —24 км/год. Через
скільки годин теплоходи
зустрінуться?

3 МАО 4.7

- сприймає математичну інформацію;
- знає назви одиниць вимірювання довжини;
- застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
користується даними під час розв’язування
сюжетних задач;
- розпізнає типову задачу й актуалізує спосіб її
розв’язування; знаєпорядок роботи над задачею,
зміст її окремих етапів;
- записує розв’язування задачі: умову задачі в
стислому вигляді, розв’язання задачі, повну
відповідь;
- установлює послідовність розв’язування
задачі;



- передбачає приблизний результат
розв’язування задачі;
- знає назви й позначення одиниць вимірювання

швидкості ;
- розуміє швидкість рухомого тіла як шлях,
пройдений ним за одиницю часу;
- розуміє, що рух тіл описується за допомогою
трійки взаємопов’язаних величин: шлях,
швидкість і час;
- застосовує формули знаходження швидкості,
часу, шляху під час розв’язування практично
зорієнтованих задач;
- перевіряє правильність виконання

5. Розв’яжи задачу на рух у
протилежних напрямках.
Дві групи туристів
одночасно вийшлиз міста в
протилежних напрямках.
Туристипершої групи
рухалися зі швидкістю
5 км/год,а другої—
4 км/год. На якій відстані
однавід одної були групи
через 6 год?

Розв’яжи задачу на рух у
протилежних напрямках.
Два мандрівники
одночасно вийшли з міста
впротилежних напрямках.
Перший мандрівник
рухавсязі швидкістю
4 км/год, а другий —
5 км/год.На якій відстані
один від одного були
мандрівникичерез 8 год?

3 МАО 4.7

- сприймає математичну інформацію;
-знає назви одиниць вимірювання довжини;
- застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
користується даними під час розв’язування
сюжетних задач;
- розпізнає типову задачу й актуалізує спосіб її
розв’язування; знаєпорядок роботи над задачею,
зміст її окремих етапів;
- записує розв’язування задачі: умову задачі в
стислому вигляді, розв’язання задачі,повну
відповідь;



- установлює послідовність розв’язування
задачі;
- передбачає приблизний результат
розв’язування задачі;
- знає назви й позначення одиниць вимірювання

швидкості ;
- розуміє швидкість рухомого тіла як шлях,
пройдений ним за одиницю часу;
- розуміє, що рух тіл описується за допомогою
трійки взаємопов’язаних величин: шлях,
швидкість і час;
- застосовує формули знаходження швидкості,
часу, шляху під час розв’язування практично
зорієнтованих задач;
- перевіряє правильність виконання

Діагностична (тематична) робота 6

Завдання Індекс Критерії оцінювання
№ Варіант 1 Варіант 2
1. Порівняй числа.

а) 3 100 і 3 019;
б) 5 923 і 5 999.

Порівняй числа.
а) 4 100 і 4 017;
б) 7 945 і 7 999.

3 МАО 3.3

- сприймає математичну інформацію;
- записує результат порівняння чисел за
допомогою відповідних знаків; обґрунтовує
вибір знака під час порівняння чисел;
- записує числові нерівності;
- перевіряє правильність виконання



2. Обчисли різницю іменованих
чисел.
11 грн 35 к. – 4 грн 50 к.

Обчисли різницю іменованих
чисел.
18 грн 25 к. – 9 грн 50 к.

3 МАО 4.3

- сприймає математичну інформацію;
- розкриває зміст поняття «величина»,
«іменоване число»;
- знає назви одиниць вимірювання вартості;
- застосовує взаємозв’язок між діями
додавання й віднімання під час віднімання з
переходом через десяток;
- виконує арифметичні дії з іменованими
числами;
- перевіряє правильність виконання

3. Запиши числовий вираз й
обчисли його значення.
а) Різницю чисел 48 і 29
збільшити в 3 рази;
б) до 691 додати добуток
чисел 170 і 3;
в) суму чисел 67 і 18
зменшити в 5 разів.

Запиши числовий вираз й
обчисли його значення.
а) Суму чисел 41 і 15
зменшити у 2 рази;
б) різницю чисел 62 і 45
збільшити в 4 рази;
в) до 841 додати добуток
чисел 180 і 4. 3 МАО 3.4

- сприймає математичну інформацію;
- розкриває зміст дій додавання й віднімання,
множення та ділення,
позначає на письмі знаки дій додавання
й віднімання, множення та ділення,
- розкриває сутність порозрядного додавання
й віднімання багатоцифрових чисел без
переходу та з переходом через розряд;
- перевіряє додавання відніманням, а
віднімання — додаванням; множення —
діленням, а ділення — множенням;
- володіє обчислювальними навичками
письмового множення та ділення
багатоцифрового числа на одноцифрове;
- перевіряє правильність виконання

4. Розв’яжи задачу на рух.
З двох населених пунктів,
відстань між якими
становить350 км,
одночасно назустріч один

Розв’яжи задачу на рух.
З двох селищ, відстань
між якими становить
400 км,
одночасноназустріч один

3 МАО 4.7

- сприймає математичну інформацію;
- розрізняє геометричні фігури;
- знає назви одиниць вимірювання довжини,
площі;



одному виїхали два
комбайни.Перший рухався
зі швидкістю 20 км/год, а
другий — 15 км/год.Через
скільки годин комбайни
зустрілися?

одному виїхали два
вершники.
Першийрухався зі
швидкістю 8 км/год, а
другий — 12 км/год.
Черезскільки годин
вершники зустрілися?

- застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
- розуміє площу як властивість плоских фігур;
- знає одиниці вимірювання площі (мм2, см2,
дм2, м2, км2, а, га) та співвідношення між
ними;
-розв’язує практично зорієнтовані задачі на
знаходження площі об’єкта прямокутної
форми;
- перевіряє правильність виконання

5. Обчисли площу поданого
многокутника.

Обчисли площу поданого
многокутника.

3 МАО 4.7

- сприймає математичну інформацію;
- розрізняє геометричні фігури;
- знає назви одиниць вимірювання довжини,
площі;
- застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
- розуміє площу як властивість плоских фігур;
- знає одиниці вимірювання площі (мм2, см2,
дм2, м2, км2, а, га) та співвідношення між
ними;
-розв’язує практично зорієнтовані задачі на
знаходження площі об’єкта прямокутної
форми;
- перевіряє правильність виконання

6.* Виконай завдання. Виконай завдання. 3 МАО 4.3 - сприймає математичну інформацію;



Знайди середнє
арифметичне трьох чисел,
перше з якихудвічі менше
за число 14, друге — у 6
разів більше від числа 8,а
третє — утричі менше за
число 15.

Знайди середнє
арифметичне трьох
чисел, перше з якихудвічі
менше за число 18, друге
— у 6 разів більше від
числа 3,а третє — утричі
менше за число 9.

- володієнавичкою табличного множення та
ділення;
- установлює послідовність розв’язування
задачі;
- перевіряє правильність виконання

Інформація для вчителя:

3 МАО 3.3, де:

1-а цифра – клас (3-й),

2-а цифра після букв – номер змістової лінії,

3-а цифра – номер критеріїв щодо знань, навичок, умінь дітей.

Змістові лінії з математики:

Змістова лінія 1. Математика навколо мене: стійкий інтерес  до математики; математика – частина загальнолюдської
культури; математика – наука прогресу; формування та розвиток логічного і абстрактного мислення дітей.

Знання, навички, уміння дітей (компетентнісні  складові):

- перелічування об’єктів;
- вимірювання величин;
- обчислення;
- аналіз ситуації, взаємозв’язок між величинами компонентів;
- прогнозування, планування, шлях до результату виконання арифметичних дій.



Змістова лінія 2. Вивчаю математичні процеси та явища: опанування учнями системи математичних знань, умінь і навичок,
необхідних для продовження математичної освіти в початковій школі.

Знання, навички, уміння дітей (компетентнісні  складові):

- перетворення отриманої  інформації на схему, таблицю, схематичний рисунок;
- вибір  послідовності дій для розв’язування проблемної ситуації та числові дані, необхідні й достатні для відповіді на

конкретне запитання.

Змістова лінія 3. Досліджую навколишній світ засобами математики: створення умов для розвитку математичних здібностей
учнів.

Знання, навички, уміння дітей (компетентнісні  складові):

- формування в дітей здатності визначати істотні ознаки, спільні й відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;
- порівнювати, об’єднувати їх у групу і розподіляти на групи за спільною ознакою;
- лічити об’єкти, позначати числом результат лічби;
- порівнювати числа та впорядковувати їх;
- конструювати площинні та об’ємні фігури з підручного матеріалу, створювати макети реальних та уявних об’єктів,

вимірювати величини за допомогою підручних засобів і вимірювальних приладів.


