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Контрольна робота №5 

Степінь числа. Площі та об’єми. Комбінаторні задачі 

Варіант №1 

1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 6 дм. 

2. Знайдіть значення виразу: 

1) x2 + 4, якщо: а) x = 1; б) x = 10; 2) 4y2 – 13, якщо: а) y = 4; б) y = 100. 

3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18 см, довжина на 12 см 

більша за ширину, а висота у 5 разів менша від довжини. Обчисліть об’єм 

паралелепіпеда. 

4. На рисунку 1 зображено піраміду DABC. Вкажіть: 

1) основу піраміди; 

2) вершину піраміди; 

3) бічні грані піраміди; 

4) бічні ребра піраміди; 

5) ребра основи піраміди; 

6) бічні грані, для яких ребро DC є спільним. 

 

Рис. 1 

5. Обчисліть периметр і площу фігури, зображеної на рисунку 2 (розміри задано 

в сантиметрах). 

 

Рис. 2 
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6. Виразіть: 

1) у квадратних метрах: 9 га; 2 га 17 а; 32 а; 

2) у гектарах: 560 000 м2; 28 км2; 6 км2 11 га; 

3) в арах: 19 га; 8 га 19 а; 36 800 м2; 2 км2 31 га 8 а; 

4) у гектарах і арах: 780 а; 39 700 м2. 

7. На рисунку 3 зображено піраміду KABCD, основою якої є прямокутник зі 

сторонами 4 см і 6 см, а бічними гранями — рівнобедрені трикутники з 

бічними сторонами завдовжки 8 см. Чому дорівнює сума довжин усіх ребер 

піраміди? 

 

Рис. 3 

8. Скільки існує різних прямокутників, площі яких дорівнюють 20 см2, а 

довжини сторін виражені цілим числом сантиметрів? 

9. Поле прямокутної форми має площу 56 га, його ширина — 400 м. Обчисліть 

периметр поля. 

10. Усі трицифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 3 і 8, 

розташували в порядку спадання. На якому місці в цьому ряду стоїть число 

338? 

11. Виразіть: 

1) у кубічних міліметрах: 8 см3; 2 см3 146 мм3; 4 см3 15 мм3; 

2) у кубічних сантиметрах: 9 дм3; 2 000 мм3; 18 дм3 4 см3. 

12. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 112 см, два 

його виміри — 14 см і 9 см. Знайдіть об’єм паралелепіпеда. 

Бажаю успіхів!  
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Контрольна робота №5 

Степінь числа. Площі та об’єми. Комбінаторні задачі 

Варіант №2 

1. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 10 дм. 

2. Знайдіть значення виразу: 

1) x2 + 7, якщо: а) x = 1; б) x = 10; 2) 2m2 – 9, якщо: а) m = 8; б) m = 100. 

3. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 24 см, ширина у 6 разів 

менша від довжини, а висота на 16 см більша за ширину. Обчисліть об’єм 

паралелепіпеда. 

4. На рисунку 1 зображено піраміду DABEF. Вкажіть: 

1) основу піраміди; 

2) вершину піраміди; 

3) бічні грані піраміди; 

4) бічні ребра піраміди; 

5) ребра основи піраміди; 

6) бічні грані, для яких ребро DE є спільним. 

 

Рис. 1 

5. Обчисліть периметр і площу фігури, зображеної на рисунку 2 (розміри задано 

в сантиметрах). 

 

Рис. 2 
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6. Виразіть: 

1) у квадратних метрах: 8 га; 4 га 7 а; 32 а; 

2) у гектарах: 270 000 м2; 43 км2; 9 км2 14 га; 

3) в арах: 31 га; 9 га 11 а; 65 500 м2; 4 км2 14 га 9 а; 

4) у гектарах і арах: 480 а; 36 800 м2. 

7. На рисунку 3 зображено піраміду SABCDE, бічні грані якої — рівносторонні 

трикутники зі стороною 4 см. Чому дорівнює сума довжин усіх ребер 

піраміди? 

 

Рис. 3 

8. Скільки існує різних прямокутників, площі яких дорівнюють 28 см2, а 

довжини сторін виражені цілим числом сантиметрів? 

9. Поле прямокутної форми має площу 63 га, його ширина — 700 м. Обчисліть 

периметр поля. 

10. Усі трицифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 1 і 7, 

розташували в порядку зростання. На якому місці в цьому ряду стоїть число 

711? 

11. Виразіть: 

1) у кубічних сантиметрах: 3 дм3; 6 дм3 174 см3; 5 м3 4 дм3; 

2) у кубічних дециметрах: 8 м3; 3 000 см3; 11 м3 3 дм3. 

12. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 96 см, два 

його виміри — 7 см і 12 см. Знайдіть об’єм паралелепіпеда. 

Бажаю успіхів!  


