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Завдання для підготовки до тестування,  4 клас 

Математика 

 

1. Що таке натуральний ряд чисел? Назвати найбільше і найменше натуральне число. 

Розв'яжи вираз: 

27 · (12003 -294735 :35) = 

 

2. Назвіть розрядні одиниці класу одиниць, класу тисяч. 

Розв'яжи вираз:  

9261: 49- 1924 : 37 = 

 

3. Як називаються компоненти при додаванні? Як знайти невідомий перший доданок? 

Розв'яжи вираз:  

97·35 - 38 ·46 = 

 

4. Як називаються компоненти при додаванні? Як знайти невідомий другий доданок? 

1. Десяткова система числення.  

2. Задача. 

З кожних 28 га поля зібрали по 38 ц зерна, а з2га-по53ц зерна. Знайти середню 

урожайність зерна. 

 

5. Як називаються компоненти при відніманні? Як знайти невідоме зменшуване? 

Розв'яжи рівняння:  

(2820-420) · х= 134400 

 

6. Як називаються компоненти при відніманні? Як знайти невідомий від'ємник? 

Розв'яжи рівняння: 

 х -309 = 621 : 23 

 

7. Що таке множення? Як називаються компоненти при множенні? 

Розв'яжи рівняння:  

418 - х = 247 : 13 

 

8. Як знайти невідомий перший множник, невідомий другий множник? 

Розв'яжи задачу. 

Два однакових автомобілі разом перевезли 119 т цегли. Перший автомобіль зробив 

9 рейсів, а другий - 8. Скільки тон цегли перевіз кожен автомобіль? 

 

9. З якою дією пов'язана дія множення? 

Розв'яжи задачу. 

Пасажирський літак за два дні пролетів 3360 км. Першого дня він був у польоті 4 

год, а другого - 3 год. Скільки кілометрів літак пролетів за перший день і скільки 

— за другий, якщо він летів увесь час з однаковою швидкістю? 

 

10. Як називаються компоненти при діленні? Як знайти невідомий дільник? 

Порівняй вирази: 

68120:40  і 23 · 87 

 

11. Як знайти невідоме ділене? 

Виконай дії іменованими числами: 

7хв34с-2хв40с  

17р.4міс.-8р.9міс. 
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12. Сформулювати переставний закон додавання. 

Порівняй вирази: 

5628:67 · 6048:72 

13. Сформулювати переставний закон множення. 

Знайди площу прямокутника та периметр, якщо довжина прямокутника 25 см, а 

ширина - 24 см. 

 

14. Сформулювати сполучний закон додавання. 

Знайди значення виразу: 

62а-1680:15, якщо а =420 

 

15. Сформулювати сполучний закон множення.  

Розв'яжи вираз: 

(4482:54) · (1504:47) 

16. Як знайти середнє арифметичне? 

Розв'яжи вираз:     

(1711:59) · (3108:84) 

 

17. Сформулювати розподільний закон множення. 

Виконай дії: 

259 т 250 кг: 61  134м 40см : 16 см 

 

18. Чи можна ділити число на нуль? Чому? Доведіть. 

Виконай дії: 

102м 60см : 27  12т160кг : 19кг 

 

19. Сформулюйте, як поділити число на добуток двох чисел. 

Знайти, скільки кілограмів становить т; скільки хвилин години; скільки метрів 

кілометра. 

 

20. Як поділити суму двох чисел на дане число? 

Периметр квадрата 12 см. Знайти, чому дорівнює площа квадрата. 

 

21. Як знайти на скільки одне число більше за інше? Як знайти у скільки разів одне 

число більше за інше? 

Ширина прямокутника 8 см, довжина на 2 см більше. Знайти площу 

прямокутника. 

 

22. Який порядок виконання дій у виразі на сумісні дії? 

Знайдіть: 

 від числа 72060;  

  від числа 65010. 

 

23. Як називаються числа, що діляться на 2 і не діляться на 2? 

Розв'яжи задачу. Вертоліт за 2 год пролетів 430 км. Скільки кілометрів 

пролетить за 5 гол літак, якщо його швидкість у 4 рази більша, ніж швидкість 

вертольота? 

 

24. Як називаються числа виду , ,  ? 
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Розв'яжи задачу 

Майстер перші 3 години роботи виготовляв по 98 деталей за годину, а наступні 4 

години по105 деталей. Скільки деталей виготовляв майстер в середньому за 1 

годину? 

 

25. Що таке периметр? В яких одиницях вимірюються периметр? Як знайти периметр 

квадрата? 

Периметр прямокутної ділянки 268 м, а її ширина - 52 м. Знайти площу цієї 

ділянки. 

 

26. Що таке периметр? В яких одиницях вимірюються периметр? Як знайти периметр 

прямокутника? 

Розв'яжи задачу. 

З двох сіл виїхали одночасно назустріч один одному 2 мотоциклісти. Швидкість 

першого мотоцикліста 30 км/ год, а другого - 40 км/год. Через 5 годин вони 

зустрілися. Знайди відстань між цими селами. (Розв'яжи задачу двома 

способами). 

 

 

27. Що таке кут? Які є види кутів? 

Розв'яжи задачу. 

Бензин був у 7каністрах, у кожній порівну. У перший автобус заправили 48 л 

бензину, а в другий - 64 л. Скільки каністр бензину заправили в перший автобус і 

скільки в другий? 

 

28. Як знайти площу прямокутника? В яких одиницях вимірюється площа? 

Розв'яжи задачу. 

Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань 

між якими 450 км, і зустрілися через 5 годин. Один автомобіль рухався зі 

швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? 

 

29. Як знайти відстань, швидкість, час? 

1.Одиниці вимірювання часу. Виконай перетворення більших одиниць часу на 

менші.  

2. Задача.  маси торта становить 78 г. Яка маса  цього торта. 

 

30. Які є види трикутників? 

Розв'яжи задачу. 

Сквер має прямокутну форм. Його довжина дорівнює 50 м, а ширина 20 м.  скверу 

займає ігровий майданчик, а решту площі відведено під дерева і кущі. Знайди 

площу, відведену під дерева і кущі. 


