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Контрольна робота №3 

Рівняння. Кут. Многокутники 

Варіант №1 

1. Розв’яжіть рівняння: 

1) (x + 45) – 15 = 34; 

2) (x – 56) – 24 = 17; 

3) (x – 27) + 35 = 81; 

4) 478 – (256 + x) = 143; 

5) 659 – (345 – x) = 427; 

6) 791 – (x – 298) = 683. 

2. Які з променів, зображених на рисунку 1, перетинають сторону кута DEF? 

 

Рис. 1 

3. Вкажіть, які з кутів многокутника, зображеного на рисунку 2, є а) гострими; 

б) тупими; в) прямими. Виміряйте їхню величину. 

 

Рис. 2 

4. Побудуйте квадрат зі стороною 5 см, обчисліть його периметр. 

5. Не розв’язуючи рівняння (x + 35) – 48 = 68, встановіть, яке з чисел 26, 81, 45 є 

його коренем. 

6. Довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 36 см, що на 12 см більше за 

довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника. 

7. Марійка задумала число. Якщо від цього числа відняти 148 і до отриманої 

різниці додати 216, то одержимо 500. Яке число задумала Марійка? Складіть 

за умовою відповідне рівняння та розв’яжіть задачу. 

8. Обчисліть величину кута MOE, зображеного на рисунку 3, якщо SOE = 51°, 

а кут SOT — прямий. 
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Рис. 3 

9. Периметр чотирикутника дорівнює 28 см, одна з його сторін дорівнює 10 см, а 

решта три сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони чотирикутника. 

10. Промінь KC є бісектрисою кута AKP,  AKP = 156° (рис. 4). Обчисліть 

градусну міру кута MKC. 

 

Рис. 4 

11. Одна сторона трикутника дорівнює a см, друга — 21 см, а периметр 

трикутника — p см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони 

трикутника. Обчисліть довжину третьої сторони, якщо p = 96, a = 32. 

12. Яке число треба підставити замість a, щоб коренем рівняння 41 – (a + x) = 16 

було число 17? 

Бажаю успіхів!  

  



5 клас 

М.М. Древаль // Русанівський ліцей, 2014 р. 

md@rl.kiev.ua  

Контрольна робота №3 

Рівняння. Кут. Многокутники 

Варіант №2 

1. Розв’яжіть рівняння: 

1) (14 + x) – 35 = 41; 

2) (x – 43) + 64 = 50; 

3) (95 – x) – 13 = 55; 

4) 875 – (x – 761) = 328; 

5) 703 – (652 – x) = 566; 

6) 888 – (x + 364) = 419. 

2. Які з променів, зображених на рисунку 1, перетинають сторону кута AKE? 

 

Рис. 1 

3. Вкажіть, які з кутів многокутника, зображеного на рисунку 2, є а) гострими; 

б) тупими; в) прямими. Виміряйте їхню величину. 

 

Рис. 2 

4. Побудуйте квадрат зі стороною 2 см, обчисліть його периметр. 

5. Не розв’язуючи рівняння (88 – x) – 12 = 39, встановіть, яке з чисел 50, 8, 37 є 

його коренем. 

6. Довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 39 см, що на 12 см менше 

від довжини сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника. 

7. Катруся задумала число. Якщо до цього числа додати 96 і отриману суму 

відняти від 400, то одержимо 275. Яке число задумала Катруся? Складіть за 

умовою відповідне рівняння та розв’яжіть задачу. 

8. Обчисліть величину кута ADC, зображеного на рисунку 3, якщо ADP = 43°, 

а кут PDO — прямий. 
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Рис. 3 

9. Периметр чотирикутника дорівнює 45 см, одна з його сторін дорівнює 9 см, 

друга — 8 см, а решта дві сторони рівні. Знайдіть невідомі сторони 

чотирикутника. 

10. Промінь OD є бісектрисою кута AOC, AOC = 48° (рис. 4). Обчисліть градусну 

міру кута BOD. 

 

Рис. 4 

11. Периметр трикутника дорівнює 30 см, одна його сторона — a см, друга — b 

см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони трикутника. Обчисліть 

довжину третьої сторони, якщо a = 5, b = 12. 

12. Яке число треба підставити замість a, щоб коренем рівняння 56 – (x + a) = 28 

було число 23? 

Бажаю успіхів!  

 


