
Тема  уроку.  Розв’язування  задач  на  відсоткові  розрахунки 

Мета: систематизувати  і  узагальнити  знання,  уміння,  навички  учнів  

розв’язувати  задачі  на  відсоткові  розрахунки;  розвивати  уміння  систематизувати  

типові  задачі,  знаходити  критерії  зведення  задач  до  типових,  використовувати  на  

практиці  алгоритми  розв’язування  типових  задач,  аналізувати  використані  методи  

розв’язання,  розпізнавати  проблеми,  що  виникають  у  навколишній  дійсності  і  які  

можна  розв’язувати  засобами  математики;  формувати  вміння  працювати  в  команді,  

здатність  до  самоаналізу. 

Ось і настав час підготовки до ЗНО. Розглянемо важливу тему з практичної точки 

зору) 

 Актуалізація  опорних  знань 

1.  а)  виразіть  відсотки  дробом:    

6%,  15%,  135%       

б)  виразіть  у  відсотках  числа:   

2

1
;  3             

2.  Логічна  вправа  на  увагу,  кмітливість.   

          Після  того,  як  барон  Мюнхаузен  витягнув  себе  за  чуба  з  болота,  він  сказав: 

а)  я  висмикнув  120%  свого  волосся; 

б)  я  висмикнув  60%  свого  волосся  і  став  зовсім  лисий; 

в)  я  висмикнув  35%  свого  волосся,  а  ті  65%,  що  залишилися,  геть  посивіли. 

Яке  з  цих  висловлювань  може  бути  правильним? 

Розв’яжемо декілька задач!!! 

  Задача  1.  На  початку  року  вкладник  зняв  зі  свого  рахунку  20%  грошей  і  не  

вносив  нових  вкладів.  У  кінці  року  банк  нарахував  5%  річних,  і  на  рахунку  вкладника  

стало  840  грн.  Скільки  грошей  було  на  рахунку  вкладника  з  самого  початку  ? 

                                   Розв’язання 

Нехай  х  грн.  –  кількість  грошей  на  рахунку  з  самого  початку. 

0,220%   

 20%-x0,2    грошей,  що  вкладник  зняв  на  початку  року. 

0,8xx0,2-x  –  кількість  грошей  на  рахунку  після  знімання  20%. 

5%=0,05 

0,04x0,50,8x   



0,84x0,04x0,8x    -  кількість  грошей  в  кінці  року.  Це  становить  0,84  від  

початкової  суми,  тобто  84%. 

Складаємо  пропорцію 

.%100

.840%84

грнх

грн




 

.1000 грнх   

Відповідь:  На  рахунку  було  1000  грн. 

        Задача  2.  Один  учень  розв’язує  біля  дошки. 

Вартість  деякого  товару  була  90  грн.  Спочатку  вартість  товару  знизили  на  

30%,  а  потім  підвищили  на  10%.  Якою  стала  вартість  товару  після  цих  змін?  На  

скільки  відсотків  змінилася  початкова  вартість? 

                                                Розв’язання 

1)  3,0%30   

)(273,090 грн   -  30%  від  90  грн. 

2)  )(632790 грн   -  після  зниження  на  30% 

3)  1,0%10   

)(3,61,063 грн -  10%  від  63  грн. 

4)  )(3,693,663 грн -  після  підвищення  на  10% 

5)  %77%100
90

3,69
  

6)  %23%77%100   

Відповідь.  Початкова  вартість  товару  зменшилась  на  23%. 

Задача  3. 

Вартість  ремонту  дитячої  кімнати  –  3000  грн.  Якщо  ви  допоможете  

батькам  зробити  ремонт  власними  силами,  то  ремонт  буде  коштувати  60%  від  

запропонованої  суми.  За  допомогу  ви  отримаєте  300  грн.  Який  відсоток  від  

зекономлених  грошей  виділять  вам  батьки? 

                                              Розв’язання 

1)  %40%60%100    -  економія  коштів. 

2)  4,0%40   

)(12004,03000 грн   -  економія  коштів 

3)  %25%100
1200

300
   -  відсоток,  що  виділять  батьки. 

Відповідь:  25%. 



Задачі  для  домашньої  роботи: 

 У  класі  30  учнів,  і  з  них  20%  -  хлопчики.  Скільки  хлопчиків  у  класі? 

 У  кінозалі  240  місць,  з  них  під  час  сеансу  було  зайнято  60  місць.  Який  

відсоток  місць  було  зайнято? 

 У  класі  навчається  50%  дівчаток.  Скільки  учнів  в  класі,  якщо  дівчаток  14? 

 Вартість  деякого  товару  зросла  із  128  грн.  до  160  грн.  На  скільки  відсотків  

підвищилась  вартість  товару? 

 Ощадний  банк  виплачує  12%  річних.  Скільки  грошей  було  покладено  на  

рахунок,  якщо  через  рік  на  рахунку  стало  600  грн.? 

 


