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Контрольна робота №9 

Середнє арифметичне. Відсотки 

Варіант №1 

1. І. Обчисліть: 

1) 4% від числа 900; 

2) 56% від числа 25; 

3) 8% від числа 48; 

4) 110% від числа 40. 

ІІ. Знайдіть число, якщо: 

5) 14% цього числа — це 84; 6) 32% цього числа — це 24; 

ІІІ. Знайдіть 12% числа, 3% якого дорівнюють 7. 

2. Середнє арифметичне чисел  5,2 і a дорівнює 4,45. Знайдіть число a. 

3. Автомобіль їхав 5 год зі швидкістю 61 км/год і 7 год за швидкістю 73 км/год. 

Знайдіть середню швидкість автомобіля протягом усього шляху. 

4. У процесі сушіння сливи втрачають 88% своєї маси. Скільки кілограмів свіжих 

слив треба взяти, щоб отримати 1,5 кг сушених? 

5. Сплав містить 28% міді, 56% заліза, а решту становить нікель. Скільки 

кілограмів нікелю міститься в 1200 кг сплаву? 

6. Ширина прямокутника дорівнює 0,8 см і становить 25% його довжини. 

Знайдіть площу прямокутника. 

7. 1 кг бананів коштує 12 грн. Ціна 1 кг лимонів становить 135% від ціни 1 кг 

бананів, а ціна 1 кг ківі — 150% від ціни 1 кг бананів. Скільки коштують 1,5 

кг ківі? 

8. Ділянка, яка має форму квадрата зі стороною 3,6 м, на 70% засаджена 

полуницями. Яку площу займають полуниці? 

9. Із двох міст, відстань між якими становить 234 км, назустріч один одному 

виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість мотоцикліста дорівнює 60 

км/год, а швидкість велосипедиста становить 30% від швидкості мотоцикліста. 

Через скільки годин вони зустрінуться? 

10. Середнє арифметичне п’яти чисел дорівнює 2,58, а середнє арифметичне семи 

інших чисел — 4,56. Знайдіть середнє арифметичне всіх дванадцяти чисел. 

11. В одній школі дівчатка становлять 52% усіх учнів. Відомо, що хлопчиків у цій 

школі на 28 менше, ніж дівчат. Скільки всього учнів у цій школі? Скільки 

хлопців серед них? 
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12. Три вантажівки перевезли деякий вантаж. Перша вантажівка перевезла 40% 

усього вантажу, друга — 25% того, що залишилось, а третя — решту 9 т. 

Скільки тон вантажу було перевезено трьома вантажівками? 

Бажаю успіхів!  
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Контрольна робота №9 

Середнє арифметичне. Відсотки 

Варіант №2 

1. І. Обчисліть: 

1) 6% від числа 800; 

2) 24% від числа 65; 

3) 7% від числа 42; 

4) 130% від числа 30. 

ІІ. Знайдіть число, якщо: 

5) 12% цього числа — це 96; 6) 28% цього числа — це 126; 

ІІІ. Знайдіть 35% числа, 5% якого дорівнюють 6. 

2. Середнє арифметичне чисел  6,9 і b дорівнює 5,65. Знайдіть число b. 

3. Поїзд їхав 5 год зі швидкістю 62 км/год і 3 год за швидкістю 52 км/год. Знайдіть 

середню швидкість поїзда протягом усього шляху. 

4. Під час тушкування м’ясо втрачає 24% своєї маси. Скільки кілограмів сирого 

м’яса треба взяти, щоб отримати 3,8 кг тушкованого? 

5. До магазину завезли 1600 кг овочів, з них 27% складають огірки, 42% — 

картопля, а решту — капуста. Скільки кілограмів капусти завезли в магазин? 

6. Ширина прямокутника дорівнює 0,9 см і становить 60% його довжини. 

Знайдіть площу прямокутника. 

7. 1 кг вишні коштує 15 грн. Ціна 1 кг черешні становить 125% від ціни 1 кг 

вишні, а ціна 1 кг полуниці — 160% від ціни 1 кг вишні. Скільки коштують 2,5 

кг полуниці? 

8. Ділянка, яка має форму прямокутника зі сторонами 2,8 м і 4,2 м, на 60% 

засаджена картоплею. Яку площу займає картопля? 

9. Із двох міст, відстань між якими становить 288 км, назустріч один одному 

виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 16 

км/год, а швидкість мотоцикліста становить 350% від швидкості 

велосипедиста. Через скільки годин вони зустрінуться? 

10. Середнє арифметичне десяти чисел дорівнює 0,408, а середнє арифметичне 

шести інших чисел — 3,28. Знайдіть середнє арифметичне всіх 16-ти чисел. 

11. До магазину завезли кавуни і дині, причому дині становили 35% завезеного. 

Кавунів було на 420 кг більше, ніж динь. Скільки всього кілограмів кавунів і 

динь завезли до магазину? Скільки кавунів серед них? 
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12. Літак долетів з одного міста в інше за 3 год. За першу годину він пролетів 30% 

всього шляху, у другу — 60% шляху, що залишився, а в третю — решту 588 км. 

Знайдіть відстань між містами. 

Бажаю успіхів!  
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