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Контрольна робота №8 

Множення та ділення десяткових дробів  

Варіант №1 

1. Обчисліть: 

1) 6,89 ∙ 10; 

2) 59 : 0,01; 

3) 475,38 : 0,001; 

4) 1,1 ∙ 10 000; 

5) 3,933 ∙ 0,1; 

6) 4,12 : 10. 

2. Теплохід рухався 4 год 30 хв проти течії річки і 3,7 год за течією. Який шлях 

подолав теплохід, якщо його швидкість проти течії дорівнює 23,7 км/год, а 

швидкість течії — 1,5 км/год? 

3. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом: 

1) 5,6 ∙ 0,4 ∙ 2,5; 

2) 0,125 ∙ 9,87 ∙ 80; 

3) 7,12 ∙ 0,35 + 7,12 ∙ 0,65; 

4) 1,2 ∙ 52,6 – 52,2 ∙ 1,2. 

4. Спростіть вираз і обчисліть його значення: 

1) 0,7c ∙ 0,8, якщо c = 0,3; 

2) 0,25a ∙ 0,4b, якщо a = 5, b = 1,8; 

3) 6,8p – 6,7p, якщо p = 19; 

4) 4,8t – 3,4t + 2,6t – 1,8, якщо t = 0,9. 

5. Розв’яжіть рівняння: 

1) 10x – 4x = 2,226; 

2) 6x + 2x + 2,352 = 4,2; 

3) 7x – 10,36 = 6,51; 

4) 4,42 – 14x = 3,3. 

6. З одного міста в протилежних напрямах одночасно виїхали велосипедист зі 

швидкістю 12,3 км/год і легковий автомобіль зі швидкість 71,2 км/год. Якою 

буде відстань між ними через 1,4 год після початку руху? 

7. Знайдіть корінь рівняння: 

1) (2,08 – x) ∙ 2,8 = 5,152; 

2) 2,73 : (0,18 + x) = 3,5; 

3) 16 – x : 4,5 = 2,6; 

4) 168 : x – 11,8 = 68,2. 

8. Площа прямокутника дорівнює 5,92 см2, а одна з його сторін — 3,7 см. 

Знайдіть периметр прямокутника. 

9. Відстань між двома станціями дорівнює 14,4 км. З цих станцій в одному 

напрямі одночасно вийшли два поїзди. Позаду рухався поїзд зі швидкістю 

59,3 км/год. Через 3,2 год після початку руху він наздогнав поїзд, який ішов 

попереду. Знайдіть швидкість поїзда, який ішов попереду. 

10. Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник дорівнює 9,6 і становить 0,16 

зменшуваного. 

11. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому вправо через одну цифру, 

то він збільшиться на 65,88. Знайдіть цей дріб. 
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12. Коли автобус проїхав 0,7 усього шляху, то виявилось, що відстань, яку він 

проїхав, була на 30 км більшою за половину всієї відстані між містами A і B. 

Знайдіть відстань між містами A і B. 

Бажаю успіхів!  
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Контрольна робота №8 

Множення та ділення десяткових дробів  

Варіант №2 

1. Обчисліть: 

1) 3,57 ∙ 10; 

2) 94 : 0,01; 

3) 249,57 : 0,001; 

4) 3,2 ∙ 100 000; 

5) 1,116 ∙ 0,1; 

6) 64,1 : 10. 

2. Човен плив 2,3 год за течією річки і 3 год 12 хв проти течії. Який шлях 

подолав човен, якщо швидкість течії дорівнює 2,6 км/год, а власна швидкість 

човна — 19,7 км/год? 

3. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом: 

1) 25 ∙ 18,4 ∙ 0,04; 

2) 0,05 ∙ 9,1 ∙ 2; 

3) 3,72 ∙ 0,32 + 0,68 ∙ 3,72; 

4) 6,5 ∙ 2,46 – 2,44 ∙ 6,5. 

4. Спростіть вираз і обчисліть його значення: 

1) 0,9 ∙ 0,6d, якщо d = 0,02; 

2) 0,05x ∙ 0,2y, якщо x = 10, y = 2,3; 

3) 4,2k + 15,8k, якщо k = 1,4; 

4) 0,6a + 8,7a – 2,3a – 3,5, якщо a = 0,9. 

5. Розв’яжіть рівняння: 

1) 12x – 5x = 3,192; 

2) 7x + 5x + 0,28 = 9,1; 

3) 6x – 14,7 = 22,05; 

4) 7,48 – 16x = 2,68. 

6. З однієї станції в протилежних напрямах одночасно вирушили два поїзди. 

Один із них рухався зі швидкістю 62,1 км/год, а другий — 60,4 км/год. Якою 

буде відстань між ними через 1,6 год після початку руху? 

7. Знайдіть корінь рівняння: 

1) (5,8 + x) ∙ 5,3 = 31,482; 

2) 0,72 : (0,8 – x) = 1,5; 

3) 12 – x : 2,5 = 1,8; 

4) 128 : x – 16,9 = 23,1. 

8. Знайдіть периметр прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 4,3 см, а 

площа — 9,03 см2. 

9. Відстань між двома селами дорівнює 11,4 км. З цих сіл по дорозі в одному 

напрямі одночасно вирушили пішохід і вершник. Пішохід ішов попереду зі 

швидкістю 2,8 км/год. Через 1,5 год після початку руху його наздогнав 

вершник. Знайдіть швидкість вершника. 

10. Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник дорівнює 6,5 і становить 0,13 

зменшуваного. 

11. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому вправо через одну цифру, 

то він збільшиться на 44,46. Знайдіть цей дріб. 
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12. Коли велосипедист проїхав 0,6 усього шляху, то виявилось, що він проїхав на 

5 км більше за половину всього шляху. Скільки кілометрів залишилося 

проїхати велосипедисту? 

Бажаю успіхів!  
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