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Контрольна робота №1 

Натуральні числа 

Варіант №1 

1. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 12 і 56? 

2. Запишіть цифрами число: 

1) дев’яносто два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч чотириста 

дев’яносто дев’ять; 

2) п’ятдесят шість мільйонів шістдесят п’ять тисяч п’ятсот шістдесят сім; 

3) сорок сім мільйонів двадцять сім тисяч п’ять; 

4) дев’ять мільйонів шість тисяч двадцять вісім; 

5) одинадцять мільярдів двісті сім мільйонів дев’ять тисяч один; 

6) сорок сім мільярдів тридцять два мільйони двісті тридцять шість; 

7) двісті п’ятдесят один мільярд п’ятсот тридцять один мільйон; 

8) двадцять один мільярд сто тридцять дев’ять; 

9) п’ятсот тридцять вісім мільярдів один мільйон. 

3. Порівняйте числа: 

1) 148 і 259; 

2) 5003 і 3498; 

3) 25 168 і 25 170; 

4) 3 456 789 і 3 456 791; 

5) 4 287 546 325 і 4 287 547 211; 

6) 12 000 032 009 і 12 000 041 000. 

4. Чи перетинаються зображені на рисунку 1: 

1) пряма FB і відрізок ET; 

2) пряма FB і промінь OA; 

3) промінь OA і відрізок ET? 

5. Запишіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на 

рисунку 2. 

6. Накресліть відрізок MK, довжина якого дорівнює 7 

см 4 мм, позначте на ньому точку E. Запишіть усі 

відрізки, що утворились на рисунку, та виміряйте їх 

довжини. 

7. Накресліть координатний промінь і позначте на 

ньому точки, що зображають числа 0, 1, 4, 8, 10. 

8. Запишіть число, яке: 

1) на 8 менше від найменшого двоцифрового числа; 

2) на 3 більше за найбільше чотирицифрове число; 

3) на 9 менше від найбільшого п’ятицифрового числа; 

4) на 2 більше за найменше шестицифрове число. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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9. На відрізку AB завдовжки 23 см позначили точки C і D так, що AC = 15 см, 

DB = 12 см. Чому дорівнює довжина відрізка CD? 

10. Запишіть цифру, яку можна поставити замість зірочки, щоб утворилася 

правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки): 

1) 56*9 < 5618; 

2) 7*32 > 7843; 

3) 2*63 < 2452; 

4) 6*68 > 6859. 

11. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, віддалені від 

точки D (4) на: 

1) сім одиничних відрізків; 2) два одиничних відрізки. 

12. Порівняйте: 

1) 2879 м і 3 км; 2) 4008 м і 4 км 4 м; 3) 9 ц 12 кг і 908 кг. 

Бажаю успіхів!  
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Контрольна робота №1 

Натуральні числа 

Варіант №2 

1. Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами 14 і 63? 

2. Запишіть цифрами число: 

1) п’ятдесят чотири мільйони чотириста тринадцять тисяч шістсот сімдесят 

вісім; 

2) двадцять вісім мільйонів двісті тридцять сім тисяч сорок шість; 

3) дванадцять мільйонів п’ятдесят три тисячі сім; 

4) сім мільйонів вісімдесят тисяч шістнадцять; 

5) чотири мільярди п’ятсот шість мільйонів вісім тисяч дев’ять; 

6) триста сорок вісім мільярдів п’ятдесят дев’ять мільйонів шістсот сімдесят 

два; 

7) шістдесят сім мільярдів вісімсот сорок чотири тисячі; 

8) сорок три мільярди дев’ятсот шістдесят вісім; 

9) п’ятсот два мільярди чотири. 

3. Порівняйте числа: 

1) 197 і 179; 

2) 6509 і 6510; 

3) 27 407 і 27 411; 

4) 5 386 609 і 5 385 987; 

5) 4 545 394 873 і 4 545 393 874; 

6) 101 000 236 000 і 101 000 362 008. 

4. Чи перетинаються зображені на рисунку 1: 

1) промінь CE і відрізок AK; 

2) промінь CE і пряма MN; 

3) пряма MN і відрізок AK? 

5. Запишіть усі відрізки, прямі та промені, зображені 

на рисунку 2. 

6. Накресліть відрізок ET, довжина якого дорівнює 6 см 

8 мм, позначте на ньому точку A. Запишіть усі 

відрізки, що утворились на рисунку, та виміряйте їх 

довжини. 

7. Накресліть координатний промінь і позначте на 

ньому точки, що зображають числа 0, 1, 6, 7, 11. 

8. Запишіть число, яке: 

1) на 8 менше від найменшого чотирицифрового числа; 

2) на 6 більше за найбільше трицифрове число; 

3) на 1 менше від найменшого семицифрового числа; 

4) на 4 більше за найбільше п’ятицифрове число. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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9. На відрізку KM завдовжки 34 см позначили точки A і B так, що KA = 21 см, 

BM = 18 см. Чому дорівнює довжина відрізка AB? 

10. Запишіть цифру, яку можна поставити замість зірочки, щоб утворилася 

правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки): 

1) 629* > 6298; 

2) 4572 > 457*; 

3) 4213 > 42*2; 

4) 5*96 < 5203. 

11. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, віддалені від 

точки T (7) на: 

1) дев’ять одиничних відрізків; 2) три одиничних відрізки. 

12. Порівняйте: 

1) 9 км і 8795 м; 2) 6 км 45 м і 6102 м; 3) 456 кг і 4 ц 7 кг. 

Бажаю успіхів!  

 


