
Тема: Дії з раціональними числами 

Мета: розвинути основні математичні компетентності: вміння застосовувати 

правила додавання, віднімання. множення і ділення раціональних чисел, 

розкривати дужки перед якими стоять знаки «+» та «-», зведення подібних 

доданків, використовувати властивості додавання та множення до 

розв’язування завдань, ознайомитися з поняттям «бюджет» родини, його 

основні компоненти , Виховати навички міркувати, уважність, самостійність, 

активність, інтерес до предмета; почуття відповідальності;  

Знайди//помилки!

1)2* (-4) = -8 

2) -7 * (-5)= -35 

3) -6* 4 = -18 

4) 9 * (-5) = -45 

5) -4 * (-7) = 28 

6) -3 * 4 = -12 

7) -15 : 3 = 5 

8) -56 : (-8) = 7 

9) 32 : (-4) = 8 

10) 42 : (-7) = -6 

11) -54 : 9 = 6 

 12) -12 : 3 = -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригадайте правила 

1. Сума двох від’ємних 

чисел… 

 А. додатна 

2. Сума двох додатніх 

чисел… 

Б. треба від більшого модуля 

відняти менший модуль і 

поставити знак більшого 

модуля 

3. Щоб знайти різницю 

двох чисел… 

В. від’ємна 

4. Щоб знайти суму двох 

чисел з різними знаками… 

Г. можна до зменшуваного 

додати число протилежне 

від’ємнику 



 

5. Добуток двох від’ємних чисел…  А. від’ємний 

 

6. Частка двох від’ємних чисел… Б. додатний 

 

7. Добуток двох чисел з різними знаками… В. від’ємна 

 

8. Частка двох чисел з різними знаками… Г. додатня 

 

 

Задача №1. Родина Іванченко нараховує чотири особи: тато – електрик на 

місцевому заводі, мати-домогосподарка, дочка – студентка медичного 

коледжу та бабуся-пенсіонерка. За лютий місяць були здійснені такі витрати 

та надходження до бюджету родини: 

заробітна плата батька – 4800 грн., 

 Комунальні платежі – 2147 грн. 

Купівля продуктів у магазині - :  

Цукор 2 кг по 11,6 грн., 

Мука 2 кг по 14,2 грн  

Гречка 2 пачка – 18,5 грн. 

Молоко 4 пачки по 19,60 грн., 

Рис 1 пачка 23,4 грн. 

Сир 350 г по 187 грн. за кг, 

Масло 2 п по 42,4 грн., 

Оселедець 800 г по 41,6 грн. за кг  

Фрукти 3 кг по 28 грн всередньому 

М'ясо на кістці 2 кг по 100 грн, 

Сало 1,5 кг по 98 грн., 

Разом: 88,6+78,4 +23,4+65,45 + 84,8+33,28+84+ 347= 804,93 грн. 

Харчування доньки у коледжі 23 дні по 9, 4 грн = 216,2 грн. 

пенсія бабусі – 1742 грн.,  

Ліки бабусі:  

від тиску 3 блістера по 7,8 грн. 

Знеболювальне 4 блістери по 24,2 грн. 

Гель для суглобів 1 тюбик 184 грн. 

Сердечні краплі 2 бутелі по 38 грн.  

Вітаміни для всієї родини 460 грн. 

Разом: 23,4 + 96,8+184+76+ 460= 840,2 грн. 

Мобільний зв’язок 65 грн. з кожного  разом 4* 65 = 260 грн. 



 Інтернет 80 грн.  

Разом: 260+80=340 грн. 

Манікюр мами та доньки по 180 грн. = 360 грн. 

Витрати на транспорт 100 грн.  

стипендія дочки – 860 грн. 

Відпочинок доньки із друзями 200 грн.  

Театр, кіно, відвідування друзів 250 грн. 

Разом: 200+250=450 грн. 

Плата за відвідування спортивного клубу 120 грн. 

Книжки, журнали, канцтовари 100 грн.  

Придбання одягу:  900 грн.  

Виплата кредиту за пральну машину 560 грн.  

Предмети особистої гігієни, прання тощо 280 грн.  

Заощадження на літній відпочинок 500  грн. 

 

Обчисли доходи і витрати сім’ї Іванченко за лютий місяць. Що можна 

сказати про їх бюджет?  

Доходи записуємо як додатні числа, а витрати із знаком мінус. 

4800-2147 – 2(11,6 + 14,2 + 18,5) – 23*9,4 – 2*100 – 1,5* 98 + 1742 – 

(3*7,8 + 4*24,2 + 184 + 2*38) – 65 – 2*180 – 460 – 100 + 860 – 4*19,6 – 23,4 – 

0,35* 187 – 2*42,4 – 0,8*41,6 – 3* 28 – 80 – 200 – 120 – 100 – 900 – 560 – 280 -

250 - 500 

 

Ой який величезний приклад у нас вийшов!будемо рахувати до вечора. А ще 

не заплутатись би десь! А не краще все записати у вигляді таблиці, де окремо 

додатні числа – «доходи», а від’ємні – «витрати». 

Спробуємо занести все до таблиці «Статті бюджету» і окремо порахуємо 

додатні числа (доходи) та від’ємні (витрати), а потім за правилом додавання 

раціональних чисел  знайдемо залишок, тобто від більшого модуля віднімемо 

менший і поставимо знак більшого модуля. 

 

Статті бюджету 

Доходи Грн. Витрати Грн. 

Заробітна плата 4800 Комунальні 2147 

Пенсія 1742 Купівля продуктів  804,93  

Стипендія 860 Харчування доньки у коледжі 216,2 

  Аптека 840,2 

  Мобільний зв’язок та інтернет 340 

  Манікюр 360 



  Транспорт 100 

  Відпочинок  450 

  Спортивний клуб 120 

  Книжки, журнали, канцтовари 100 

  Одяг 900 

  Кредит 560 

  Предмети гігієни 280 

  Заощадження 500 

Разом 7402 Разом 7718,33 

 

Отже, залишок буде із відємним знаком і становитиме 7718,33 – 7402 = 

316,33. 

Тобто, родина заборгувала 316,33 грн.  

Як ви думаєте, на чому можна було б зекономити?  

Робота за комп’ютером  (сайт learningapps.org) Скопіюйте посилання , 

зайдіть за ним та виконайте наступні вправи у середовищі!!! 

Початковий рівень:  learningapps.org/4701059    

Середній рівень: learningapps.org/6737595 

Достатній рівень: learningapps.org/1437039 

Високий рівень: learningapps.org/1962089 

 

Домашнє завдання 

Повторити тему «Дії з раціональними числами» №998,997,1001 

 

 

  


