
Розв'язування задач на 

відсотки за допомогою 

пропорцій 

Засвоєння нових 

знань 



 Познайомитися з різними видами задач на 
відсотки, які розв'язуються за допомогою 
пропорцій. 

 

 Перевірити вміння учнів застосувати набуті 
знання у нестандартній ситуації 

 

 Показати можливість застосування 
математичного апарату до розв'язування 
різноманітних прикладних задач 

 

 Розвинути увагу, логічне мислення, самооцінку 
учнів. 



 Знати алгоритм розв'язування задач на 

відсотки за допомогою пропорцій. 

 Вміти застосовувати набуті знання при 

розв'язуванні прикладних задач. 

 Комп'ютер для демонстрації презентації, 

екран, комп'ютерна презентація. 

 Дидактичний матеріал: Мерзляк А. Г. 

«Математика 6 клас», «Збірник задач і завдань 

для тематичного оцінювання», Х. :« Гімназія.» 

2006 – 125 с. , листи самоконтролю. 
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Сформулюйте означення пропорції. 

 

 

Назвіть крайні члени пропорції: 24:18=4:3  

Назвіть середні члени цієї пропорції 

Сформулюйте основну властивість пропорції 

Сформулюйте властивості членів пропорції 

Складіть пропорцію, використавши числа 9,5,3,15 

Знайдіть невідомий член пропорції:  

А) 6:5=Х:10                                  Б) 

                                                 

Відповідь: 12 Відповідь: 30 

Переведіть відсотки у десятковий дріб 
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Які способи розв'язування задач на 

відсотки ви знаєте? 

 1) За означенням відсотка 

2) Зведенням до звичайного дробу 

Про що ви повинні дізнатися на цьому 

уроці? 

 Розв'язування задач за допомогою пропорції 



Сплав містить 8% олова. Скільки кілограмів 

олова міститься у 520 кг сплаву? 

 

 

 

 

Сплав 520 кг-100% 

Олово х кг-80%. 

Маємо пропорцію:  
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Відповідь: 436 кг 



Комбайнер виконав план на 115% і зібрав 

зернові на площі 230 Га Скільки гектарів за 

планом мав зібрати комбайнер? 

 

 
План Х га-100% 

Виконав 230 га-115% 

Маємо пропорцію:  
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Відповідь: 200 га 



  Знайти відсоток вмісту цукру в розчині, 

якщо в  400 г розчину міститься 18 г цукру. 

 
Розчин 400 г-100% 

Цукор 18 г- х% 

Маємо пропорцію:  
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Відповідь: 4,5 % 







 

Медуза на 98% складається з води 



 



 

Світовий океан складає 70 % від 

всієї поверхні Землі 



 

75% усієї прісної води 

міститься в айсбергах  



Відстань на карті між двома пунктами 

становить 3,2 см Яка відстань між цими 

пунктами на місцевості, якщо карта має 

масштаб 1:5 000 000? 

Відповідь. 160 км 

Відстань між двома пунктами на місцевості 

дорівнює 640 км. Яка відстань між цими 

пунктами на карті, якщо її масштаб  

  1:10 000 000? 

Відповідь. 6,4 см 



 Після школи потрібно йти у “Макдональдс”. 

Там хоч і ціна морозива 6,5грн. за порцію, зате 

знижка 20%. А у “Кристалі” по 5,9грн. І знижка 

10%. Що ж робити? 

 

 В магазині книжка коштує 30 грн. Вася має 

знайомого в цьому магазині, а тому отримує 

знижку на всі товари 20%. Вартість товарів 

зросла на 20%. Вася думає, що тепер він буде 

платити стільки, скільки звичайні люди до 

підвищення цін. Чи має він рацію? 



  Запиши типи задач, які можна розв'язати 

за допомогою пропорції: 

  Знаходження % від числа 

 Знаходження числа за його відсотком 

 Задачі на відсотковий вміст 

 Задачі на масштаб 

Скільки способів розв'язування задач на 

відсотки ви знаєте ? (обери сонечко) 

     Один 

     Два 

     Три 



Спробуй  ще… 





Я працював на: 

А) 5-6 балів 

Б) 7-8 балів 

В) 9-10 балів 

Г) 11-12 балів 

Я засвоїв матеріал на: 
А) 5-6 балів 

Б) 7-8 балів 

В) 9-10 балів 

Г) 11-12 балів 

Підкресліть відповідний результат 



 1) Укажіть серед наведених записів правильну пропорцію:  

    А) 3:6=12:24         Б)18:2=6:3            В) 25:20=5:3             Г)12:3=27:9 

 2) Виберіть пропорцію, яка відповідає умові задачі: 

 Із 200 кг цукрових буряків виходить 40 кг цукру. Визначте, скільки 

відсотків цукру міститься у цукрових буряках? 

А) 100:40=х:200     Б) 100:200=40:Х        В) 200:40=100:Х     Г)200:Х=100:40  

 3) Зазначте рівність за допомогою якої можна знайти 20% від числа 300 

                 

 А)                  Б)                 В)               Г) 

              

 4) Обчисліть який заробіток отримав робітник за виконання завдання, 

якщо він витратив 300 грн., що становить 15% від всіх грошей. 

А) 5 грн.                Б)45 грн.            В)315 грн.                Г) 2000грн. 

 5) З 20 кг насіння соняшнику можна отримати 3,5 кг олії. Обчисліть, 

скільки олії можна одержати з 400 кг такого самого насіння. 

А) 7 кг             Б)17,5 кг              В) 70 кг                Г) 175 кг 
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 6) Знайдіть відсоток жирності молока, якщо з 250 кг молока отримали 

15 кг жиру? 

А) 6%       Б)60%          В)94%         Г)160% 

  7) Спортивна сумка коштувала 250 грн. Ціну товару знизили на 10%, а 

потім ще знизили на 20%. Знайдіть 1) ціну товару після 1 зниження; 2) 

ціну товару після 2 зниження. 

А) 25 грн.      Б)180 грн.        В)200 грн.    Г)225 грн. 

 

   8) 40% саду, площа якого 500 Га Займають яблуні, а решту - груші. 

Виберіть правильне твердження: 

  А) грушами засаджено 12, 5 Га        Б) яблунями засаджено 20 Га 

  В) під груші відведено 300 Га           Г) яблуні займають 487,5 Га 

 9) Після того, як використали 35% гасу, в баці залишилось 36,4л 

Обчисліть: 1) скільки літрів гасу було в баці? 2) на скільки літрів 

більше гасу залишилось, ніж використали 

А) 56 л           Б)30  л            В) 19,6 л          Г) 16,8 л 

 

1. 

2. 

1. 

2. 



 10) Під час сушіння, свіжі  гриби втрачають 92% своєї маси. 

Отримали 6 кг сушених грибів. Знайдіть: 1) Скільки свіжих 

грибів потрібно взяти? 2) Скільки своєї маси втрачають гриби 

під час сушіння? 

    А)1,5 кг       Б) 7,5 кг         В) 69 кг       

    Г)75 кг        Д)81кг 

  11) У двох кошиках було по 32 кг. яблук. Першого разу з 

першого кошику взяли 25% яблук та поклали їх у другий. 

Другого разу з другого кошика взяли 25% яблук, які там були і 

поклали їх у перший. Встановіть у якому кошику яблук стало 

більше. 

 

 12) У цирку 20% всіх клоунів – руді. На скільки відсотків не 

рудих клоунів більше, ніж рудих? 

 

 

 

1. 

2. 



А Б В Г 
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1 2 

7 Г Б 

8 В 

9 А Г 

10 Г В 

11. У першому 

кошику 

12. На 300%   



№ завдань 1-3 4-6 7-10 11-12 Разом 

Кількість балів По 1 По 2 По 2 По 4 

Усього балів 3 6 8 8 25 

Відповідність кількості балів, набраних учнем, оцінці за 12-

бальною системою. 

К-ть 

балів 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-25 

12-

бальна 

система 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Порівняйте результати засвоєння матеріалу у листі 

самоконтролю з оцінкою за тестове завдання. Зробіть 

висновки, виконайте аналіз самостійної роботи.  



Підготували:  

 

Соколик Наталія Григорівна 

методист вищої категорії,  

вчитель математики ХСШ№119 

 

Ліхньовська Тетяна Василівна 

учитель вищої категорії, 

вчитель математики ХСШ №80 

 


