
 

 
розширити та поглибити здобуті 

знання “Відношення та пропорції”; показати 

можливість їх використання на практиці; 

викликати в учнів інтерес до математики; 

здобути прагнення більше знати й розуміти; 

виховувати дисциплінованість, почуття 

обов`язку, колективізму, взаємовиручки і 

взаємодопомоги, патріотизм і любов до своєї 

Батьківщини – України. 





 



 
1. Записати у відсотках: 

1 ,  3                                       1   ,      1 

2    4                                       4          5 

2. Знайти: 

25% від 8 м                        20% від 15 м 

3. Знайти число, якщо 

10% його дорівнює 16     20% його дорівнює 18 

4. Скільки відсотків число 20 становить від 
числа 

              80                                         40 



a : b = c : d   або 



 
1. Відношення маси і речовини до її об`єму 

2. У відношенні a:b число b називають…. 

3. У відношенні a:b число  називають…. 

4. Відношення, яке показує, у скільки разів довжина 

відрізка на рисунку менша від довжини 

відповідного відрізка на місцевості 

5. 1      частина числа 

    100 

6. Числа а і d називають…. 

7. Числа b і c називають…. 

8. Рівність a:b = с:d називають…. 

 

 



 

 



 



 

 



 
 

   



 

 



 
 



 



 



 



 

 



 

Скільки потрібно взяти цементу, піску 

й щебеню для виготовлення 42м ³ 

бетону, якщо за об`ємом  вони 

знаходяться у відношенні 1:2:4 ?. 

 



1.  1/2  від 1 години = 30 хв 

2.   2/5  від 10 см = 25 см 

3. 1/10 від 1 кг = 100 г 

4. 1% = 5 

5. 1/2 = 0,5 

6. 1/4  дорівнює  20% 

7. 6:3 =3 

8. 14:7 = 10:5 



 

 
 

Якщо кран погано закручений, то з 

нього за 1 с витікає одна 

краплина воли. Скільки води 

витече з крана за добу, якщо за 

300 с витікає вода масою 21,6 г ? 



 

 
 

Ми дізналися, що гімназія платить по 

1грн 82 коп за 1 квт/год. Використала 

2800 квт/год за листопад і заплатила 

5096 грн. Вартість кіловат-години 

становить 1 грн 82 коп. Скільки 

грошей можна заощадити за місяць. 



 

 



 

 

 
 

У кулінарії допускається заміна 50 г 

риби на 45 г рибних консервів у 

томаті. Скільки потрібно взяти 

консервів для заміни 8,5 кг риби? 



  

Площа України становить 603 628 км². 

Відомо, що біля 200 років тому 50% 

території було вкрито лісами, а тепер 

тільки 14% тієї площі. Яку площу 

тепер займають ліси? 

 



 

 
 

І в.                               ІІ в. 

1. Знайти відношення: 

     а) 3 до 12                             а) 5 до 20 

2. Скласти правильні пропорції із даних чисел 

     10; 6; 5; 3                             25; 10; 5; 2 



 

№ 817, 825, 826; п 28 

 



 


