
ДИКТАНТ

З чого починається людина? Пряма дорога до людяності 
починається від отчого порога, рідного краю, материнської мови. Але 
не поспішай привласнити ці святині. Вони належать усьому твоєму 
народу, нащадкам гетьмана Богдана і великого Шевченка. Вони теж 
пили джерельну воду з української криниці та черпали у ній цілющу 
силу. Вони теж вірно любили свій край, берегли й шанували свою 
мову солов’їну, за неї не шкодували життя.

У мові -  історія і пам'ять народу. Знати її добре є нашим святим 
обов'язком. Вона не дасть оступитися, не ошукає, але щиро потребує 
від нас допомоги. Не забували про це здавна наші попередники. А ми 
хіба гірші?

(Із часопису)

>  Придумайте заголовок до диктанту.
>  Чи потрібно українцям розмовляти рідною мовою. Чому?
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Контрольна робота з математики В-І

1. Виконайте дії:
137- 12-(6461 + 4 5 8 2 ): 27

2. Розв’яжіть рівняння:
7 24 - х = 38 *11

3. Порівняйте:
а) 15км 50м 15050 м;

б) Згод 15хв 205хв.

Розв’яжіть задачі:

4. Від двох пристаней, відстань між якими 492 км, одночасно назустріч один 
одному вирушили два пароплави. Вони зустрілись через 6 год. Знайдіть 
швидкість другого пароплава, якщо швидкість першого 37 км/год.

5. У магазин привезли 560 кг слив. Першого дня продали у 4 рази менше ніж
5

привезли, другого дня продали -  привезених слив, а третього дня -  решту.
О

Скільки кілограм слив продали третього дня?

6. Робітник кожні 5 хвилин відпилює від деревини шматок завдовжки
2 м. За скільки хвилин буде розпиляно на такі шматки деревину завдовжки в
10 м?
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т
Контрольна робота з математики В-ІІ

1. Виконайте дії:
(19630- 364): 38 + 114-21;

2. Розв’яжіть рівняння:
329 +д: = 46 • 12

3. Порівняйте:
а) 25м 8см 2508см;

б) 4год 26хв 256 хв.

Розв’яжіть задачі:

4. З двох міст, відстань між якими 460км, одночасно назустріч один одному 
виїхали мотоцикліст і велосипедист. Ш видкість мотоцикліста 67км/год. 
Знайдіть швидкість велосипедиста, якщо вони зустрілись через 5год?

5. У магазин привезли 420кг мандарин. Першого дня продали у 3 рази менше
2

ніж привезли, другого дня продали — привезених мандарин, а третього дня -  

решту. Скільки кілограм мандарин продали третього дня?

6. На відстані 5м одне від одного в один ряд посаджено 10 молодих дерев. 
Знайди відстань між крайніми деревами.
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