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1 сынып 

 

1. Суретте қанша үшбұрыш бар? 

 
 

2. Сәуледе 3 балық бар. Аминада Сәуледегіден 3 балық артық. Амина мен Сауле 

екеуінде қанша балық бар? 

3. Бірдей үш қарындаш дәл осындай бір қарындашқа қарағанда 30 теңге артық тұрады. 

Бір қарындаш қанша теңге тұрады? 

4. Айдар сөренің бір қатарына 15 кітап қойды. «Абай жолы» кітабы сол жақтан оңға 

қарай санағанда тоғызыншы орында тұрды.  Оңнан солға қарай санағанда бұл кітап 

нешінші орында тұрады? 

5. Футбол турниріне 5 команда қатысты. Әр команда басқа командалардың әрқайсымен 

бір матчтан ойнады. Барлығы қанша матч ойналды? 

6. Гүл шоғында ақ, сары және қызыл 15 раушан гүлі бар. Ақ пен сары 10 гүл, ал сары 

мен қызыл 7 гүл болды. Сары гүл қанша? 

7. Көжек бір күнде не 4 сәбіз жейді, не 1 қырыққабат жейді. Бір аптада көжек 12 сәбіз 

жеді. Осы аптада көжек қанша қырыққабат жеді? 

8. Бірдей 6 кәмпитті екі балаға, олардың әрқайсында ең болмағанда бір кәмпит 

болатындай етіп, неше тәсілмен бөліп беруге болады? 

9. Кітаптың үш көршілес бетінің нөмірлерінің қосындысы 15. Келесі екі бетінің 

нөмірлерінің қосындысы қаншаға тең? 

10. Алуа, Света және Альмира үш құрбы, жастарың нешеде деген сұраққа, былай 

жауап беді: 

Алуа: “Света екеуіміз 13 жастамыз”, 

Света: “Мен Альмирадан 2 жас кішімін”, 

Альмира: “Үшеуіміздің жасымыз 20 жас”. 

Алуа неше жаста? 
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2 сынып 

1. Суретте қанша үшбұрыш бар?  

 

2. Үш жыл бұрын Асан мен Марсельдің жастарының қосындысы 9 еді. Үш жылдан 

кейін олардың жастарының қосындысы қаншаға тең болады? 

3. Тоғыз бала тығылмақ жүр. Біреуі қалғандарын іздеп жүр және 6 баланы тапты. Қанша 

бала тығылып жатыр? 

4. Әрқайсының периметрі 16 см болатын үш квадраттан тіктөртбұрыш құрастырды. 

Тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар. 

5. FEMO22 жазбасы таяқшалардан тұрады. Әріптің таяқшасының салмағы цифрдың 

таяқшасынан екі есе аз. Е әрпі 10 грамм болса,  «22» жазбасы «FEMO» жазбасынан 

қаншаға жеңіл? 

 

6. 2-сыныптың ата-аналар жиналысында төрт оқушының ата-анасы болмады, ал 

сыныпта 28 оқушы оқиды. Егер жиналыста 12 әке, 20 ана болса, жиналысқа қанша 

оқушының әкесі де,  анасы да келген? 

 

7. Екі жәшікте 24 тарақан болды. 5 тарақан бірінші жәшіктен екіншіге өтіп кетті, сонда 

жәшіктердегі тарақандар саны тең болды. Бастапқыда әр жәшікте қанша тарақаннан 

болған? 

8. 1,7,0 және 4 цифрларынан тұратын төрт карточка бар. Осы карточкалардан 

екітаңбалы сандардың барлығын құрастырыңдар. Осы сандардың қосындысы неге 

тең?  

9. Ребусты шешіңдер: FEMO+EMO+MO+O=2022. FEMO сөзінде қандай сан 

жасырынған? 

 

10. Барлық цифрларды қолданып, ең кіші санды жазыңдар. Оның көрші 

цифрларының айырмасы 3-тен кем болмауы керек. 
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3 сынып 

1. Екі ұлу бір-біріне қарсы жорғалап келе жатыр. Біреуі 144 сантиметр жорғалады, ал 

екіншісі 40 миллиметрге артық жорғалады. Екі ұлу бірге қанша сантиметр 

жорғалады? 

2. Дүкенге 10 және 13 литрлік бидондармен 95 литр май әкелінді. Қанша бидон болған? 

3. Суретте қанша үшбұрыш бар? 

 

4. Анасы пиццаны 12 тең бөлікке бөлді, сонда әр баласы екі бөліктен алды. Сонда 

барлық пиццаның үштен бір бөлігі артық қалды. Анасының  баласы нешеу? 

5. Алғашқы 100 тақ санды жазу үшін неше цифр керек? 

6. Амир мен оның әпкесінің жасы әкесінің жасының жартысын құрайды. Егер Амир 

әпкесінен 4 жас үлкен болса және әкесінен 37 жас кіші болса, Амир неше жаста? 

7. Цифрларының қосындысы 5 болатын әртүрлі үш таңбалы сандар нешеу? 

 

8. Ребусты шешіңдер: FEMO+EMO+MO+O=2022. FEMO сөзінде қандай сан 

жасырынған? 

 

9. Бірдей 36 кубиктен  Амира квадрат пішінді учаскеге қоршау салды (бұл қоршаудың 

бір бөлігі суретте көрсетілген). Қоршалған аумақты толтыру үшін оған тағы қанша 

кубик қажет болады? 

10. Төмендегі тұжырымдардың 2-еуі дұрыс, ал біреуі жалған болатындай қанша А оң 

саны бар? 

 А – екі таңбалы сан, 

 А – 4-ке бөлінеді, 

 А – 50-ден  артық емес. 
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4 сынып 

 

1. 2022 адамнан тұратын (рыцарьлар мен өтірікшілер) топта әрқайсысы өзін "Мен 

рыцарьмын!"немесе" Мен өтірікшімін!» деп таныстырды. "Мен рыцарьмын!» деген сөз неше 

рет айтылды? 

2. Суретте көрсетілген екі түзудегі нүктелерді пайдаланып қанша үшбұрыш құруға болады? 

 

 

3. Периметрі 64 см болатын квадрат пішінді қағаз төмендегі суретте көрсетілгендей бірдей тең 

төрт тіктөртбұрыштарға кесілген. Әрбір кесілген тіктөртбұрыштың периметрі қанша 

сантиметр? 

 

4. Электрондық сағат сағат пен минутты көрсетеді. Олар 1, 7, 0 және 4 цифрларын күніне 

бірмезгілде қанша рет көрсетеді (бір жағдайда, мысалы, 01:47)? 

5. Мынадай ең үлкен бестаңбалы санды жазыңдар, үшіншісінен бастап әрбір цифры алдыңғы 

екеуінің қосындысы болуы тиіс. 

6. Топта 28 ұл бар: оның 15-і робототехникаға, 21-і компьютерлік модельдеуге барады. Егер тек 

қана Георгийдің екі үйірмеге де бармайтыны белгілі болса, қанша бала екі үйірмеге де 

қатысады? 

7. 20 жылдан кейін Аман 6 жыл бұрынғы жасынан 3 есе үлкен болады. Қазір Аман нешеде? 

8. Футбол турниріне 5 команда қатысады, әрқайсысы қалғандарымен бір матч ойнайды. 

Жеңіске жеткен кезде жеңімпазға 3 ұпай және ұтылған командаға 0 ұпай беріледі, ал тең 

болған жағдайда екі команда да 1 ұпайдан алады. Егер турнирдегі барлық ұпайлардың 

қосындысы 24 болса, қанша рет тең ойын болды? 

9. Екі қоймада 245 кг кәмпит сақталған. Күн сайын бірінші қоймадан 15 кг кәмпит, ал екінші 

қоймадан 5 кг алып отырды. Неше күннен кейін екінші қоймадағы кәмпиттердің массасы 

бірінші қоймадағыдан 5 есе көп болады? 

10.  Әсет әрбір екі таңбалы санның цифрларының көбейтіндісін есептеді. Содан кейін ол екі 

таңбалы сандарды мынадай ретпен жазды: алдымен  цифрларының көбейтіндісі 0 болатын 

сандарды  өсу ретімен, содан кейін цифрларының көбейтіндісі 1 болатын сандарды  өсу 

ретімен және тағы сол сияқты. 88 саны қай орында болады? 
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5 сынып 

1. Егер әріптер сандарды көрсетсе, келесі өрнектің мүмкін болатын ең үлкен мәнін 

табыңдар (әртүрлі әріптермен әр түрлі сандар белгіленген): FE+MO+22=? 

2. 1 өшіргіш пен 3 қарындаш 150 теңге тұрады. 4 өшіргіш пен 2 қарындаш 250 теңге 

тұрады. 1 өшіргіш пен 1 қарындаш үшін қанша теңге төлеу керек? 

3. Әсемнен екі есе үлкен болған кездегіге қарағанда қазір Айдардың жасы  5 жылға 

артық, ал 20 жылдан кейін олардың жастарының қосындысы 80 болады. Айдар қазір 

неше жаста? 

4. Сынып оқушыларының 70% - ы киноға барды, ал сыныптың 50% - ы экскурсияға 

барды, олардың әрқайсысы кинода немесе экскурсияда болды. Сыныптың қанша 

пайызы екеуіне де барды? 

5. Егер екі таңбалы санға оның цифрларының үш еселенген қосындысын қосса, онда сол 

цифрлары бар, бірақ кері ретпен жазылған сан шығады. Осындай қанша сан бар? 

6. "F саны 30-дан артық  немесе жұп"деген тұжырым орындалмайтын қанша F натурал 

саны бар? 

7. Ұзындығы 5 сантиметр құрт ұзындығы 5 метр  көпірді минутына 5 сантиметр 

жылдамдықпен жүріп өтті. Құрт жолды қанша минутта жүріп өтті? 

8. Сыртынан боялған куб 125 бірдей кубиктерге бөлінді. Алынған кубиктердегі 

боялмаған беттердің саны боялған беттердің санынан қанша есе көп көп болды? 

9. Төрттаңбалы тақ сандардың саны тақ цифрлармен жазылған төрттаңбалы сандардың 

санынан қаншаға көп? 

10. Әсет әрбір екі таңбалы санның цифрларының көбейтіндісін есептеді. Содан кейін 

ол екі таңбалы сандарды мынадай ретпен жазды: алдымен  цифрларының көбейтіндісі 

0 болатын сандарды  өсу ретімен, содан кейін цифрларының көбейтіндісі 1 болатын 

сандарды  өсу ретімен және тағы сол сияқты. 77 саны қай орында болады? 

 


