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Пригадую важливе

 Знайди пояснення та з’єднай лініями.

 Розв’язуючи задачу, користуйся пам’яткою.

Пам’ятка для розв’язування задач

Прочитай задачу та уяви ситуацію, про яку в ній 
йдеться.

Знайди в тексті задачі ключові слова й підкресли їх.

Склади короткий запис задачі, накресли схему.

Поясни, що позначає кожне число в задачі. Повто-
ри запитання задачі. Що достатньо знати, аби на 
нього відповісти?

Якою арифметичною дією відповімо на запитання 
задачі? (Поміркуй, вибери і виконай дію.)
Запиши розв’язання задачі.

Запиши відповідь.
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Задача — 

означає знайти та виконати дію, 
що дасть змогу відповісти 
на запитання задачі.

Розв’язати
задачу — 

опис ситуації, за допомогою якого 
потрібно знайти невідоме числове 
значення за відомими числами, 
що характеризують цю ситуацію.Запитання —

це те, що потрібно обчислити в задачі.
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Пригадую важливе

Прочитай. Познач  тексти, які є задачами.1

Миколка має 50 гривень, а Оленка — 
на 40 гривень більше. Скільки всього 
у дітей грошей?

Миколка має 50 гривень, а Оленка — 
40 гривень.

Мама взяла на ринок 100 гривень. Вона 
витратила на купівлю продуктів 80 гри-
вень. Які продукти купила мама?

У Сашка в гаманці 100 гривень. Він ку-
пив два морозива для своїх батьків. 
Скільки гривень у нього залишилося?

Щоб оплатити покупку вартістю 40 гри-
вень, дівчинка дала 50 гривень. Скільки 
решти отримала дівчинка?

Щоб оплатити покупку вартістю 40 гри-
вень, дівчинка дала 50 гривень й отри-
мала 10 гривень решти.
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Пригадай складові задачі. З’єднай лініями.2

Схема аналізу

Умова

Короткий запис

Відповідь

Схема

Розв’язання

Запитання

У дітей 36 олівців.

12 + 14 + 10 = 36 (ол.)

У Михайлика 12 олівців, 
у Сашка — 10, а у Тетянки 14.

?

М. — 12 ол.
С. — 10 ол. 
Т. — 14 ол.  

?

?

+ +

Скільки всього 
олівців у дітей? 
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Обернені задачі

ПАМ’ЯТАЙ! 

Обернені задачі — це задачі, у яких опи-
саний один сюжет, містяться ті самі числа, 
але в одній задачі певне число є шуканим, 
а в іншій задачі це число є даним.
Обернені задачі: шукане стає даним; дане 
стає шуканим.

Добери до кожної задачі схему та вираз. З’єднай 
лініями.

1

У Наталки було 80 гривень. 
Вона вирушила на екскурсію 
до музею. Скільки грошей вона 
витратила, якщо після екскурсії 
у неї залишилося 30 гривень?

Після того як Наталка витра-
тила 50 гривень на екскур-
сію до музею, у неї залишило-
ся 30 гривень. Скільки грошей 
було у дівчинки до екскурсії?

У Наталки було 80 гривень. 
Скільки грошей у неї залишило-
ся, якщо на екскурсію до музею 
вона витратила 50 гривень?

30 50

?

? 50

80

30 ?

80

80 – 50

50 + 30

80 – 30
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Виконай короткий запис задачі за ключовими сло-
вами та розв’яжи її. 

На кущику було 10 суниць. Тетянка зірвала 4 дозрі-
лих суниць. Скільки суниць залишилося на кущику?

Відповідь: ________________________________________

Скористайся наліпками. Наклей відповідну кіль-
кість суниць.

  До поданої задачі склади та розв’яжи обернені. 
Скористайся короткими записами.

Було — ?

Зірвала — 

Залишилось —

Було — 

Зірвала — ? 

Залишилось —

Відповідь: _____________ Відповідь: _____________

2

5



Задачі на збільшення або зменшення 
числа на кілька одиниць

ПАМ’ЯТАЙ!

Збільшити на…, більше на … означає дію 
додавання (+).
Зменшити на …, менше на … означає дію 
віднімання (–).

Доповни короткий запис та схему. Розв’яжи задачу.

Олеся допомагала бабусі збирати огірки для сала-
ту. Бабуся зірвала 7 огірків, а Олеся на 4 менше. 
Скільки огірків зірвала Олеся?

Б. —

Ол. — ?, на        м.

Відповідь: ________________________________________

Скористайся наліпками. Наклей відповідну кіль-
кість огірків. 

1
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До поданої задачі склади та розв’яжи обернену. 

Б. —

Ол. —
На ?

Відповідь: ________________________________________

Доповни короткий запис та схему. Розв’яжи задачу.

Миколка та Іринка робили фігурки з піску. Микол-
ка зробив 11 фігурок, а Іринка на 3 більше. Скіль-
ки фігурок зробила Іринка?

М. —

Ір. — ?, на        б.

Відповідь: ________________________________________

Доповни умову задачі числовими даними. Роз в’я-
жи задачу усно. 

Петрик зібрав з конструктора LEGO _____ фігурок, 
а Василько — на _______ фігурок більше. Скільки 
фігурок зібрав Василько?

Відповідь:  фігурок.
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Задачі з двома запитаннями

Прочитай задачу. Чим вона незвичайна? Перекажи 
умову. Назви запитання. Чи суттєво, у якому по-
рядку відповідати на запитання задачі? 

Іринка зібрала 12 яблук і 6 груш, 
а Дмитро — 14 яблук і 10 груш. 
Скільки всього яблук зібрали 
діти? Скільки всього груш зібра-
ли діти?

Що достатньо знати, аби відповісти на перше пи-
тання? Що достатньо знати, аби відповісти на дру-
ге питання?

Подивись, як цю задачу можна розподілити на дві 
та скласти до них короткий запис. 

Іринка — 12 ябл.

Дмитро — 14 ябл.

Всього — ?

Іринка — 6 гр.

Дмитро — 10 гр.

Всього — ?
  

Доповни і прокоментуй схеми аналізу отриманих 
задач:

?

12 14

?

6 10

Дай відповідь на запитання задачі.

Скільки всього яблук зібрали діти? ________________

Скільки всього груш зібрали діти? _________________

1
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Доповни короткий запис та схеми аналізу. Розв’яжи 
за дачі.

Біля годівниці сиділо 7 горобців і 8 синиць. При-
летіли ще 2 горобці та 1 синиця. Скільки стало го-
робців? Скільки стало синиць?

Було — ___г.   Було — ___с.
Прилетіли — ___г.   Прилетіли — ___с.
Стало — ?    Стало — ?

?

7 2

?

8 1

Відповідь:  горобців,  синиць.

Доповни схеми аналізу. Розв’яжи задачу.

Михайлик та Наталка на пляжі робили фігурки 
з піску. Михайлик зробив 9 фігурок, а Наталка — 6. 
Хвилею змило 5 фігурок Михайлика і 3 фігурки На-
талки. Скільки фігурок залишилося у Михайлика? 
Скільки фігурок залишилося в Наталки?

?

9 5

?

6 3

Відповідь:  фігурок у Михайлика,  фігурок 
у Наталки.
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