
Відсотки 

1. Зарплата водія становить 3400 грн. Авансом йому виплатили 40 % 

зарплати. Яку суму отримав водій? 

2. Робітникові виплатили авансом 1400 грн., що становить 35 % його 

зарплати. Яка заробітна плата у робітника? 

3. Сторожеві із зарплати 1800 грн. виплатили авансом 720 грн. Який відсоток 

зарплати він отримав? 

4. Скільки сухої ромашки вийде із 50 кг свіжої, якщо при сушінні вона 

втрачає 84% своєї маси? 

5. Якою має бути початкова сума, покладена в банк під 20% річних, щоб 

через два роки прибуток становив 22000 грн.? 

6. (ЗНО-2013) Додатне число А більше додатного числа В у 3,8 разу. На 

скільки відсотків число А більше за число В? 

7. (ЗНО-2013) У магазині молодіжного одягу діє акція: при покупці будь-

яких двох однакових футболок за одну з них платять менше на 40%, ніж за 

іншу. За дві однакові футболки, придбані в цьому магазині під час акції, 

Микола заплатив 200 гривень. Скільки гривень заплатить Микола, якщо 

він купить лише одну таку футболку? 

8. (ЗНО-2014) Початкова вартість сукні становила 144 грн. Унаслідок 

уцінення вартість цієї сукні було зменшено на 60% 

1) Обчисліть вартість сукні після уцінення (у грн). 

2) Скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості 

після уцінення? 

9. (ЗНО-2015) У магазині в продажу є музичні диски, диски з науково-

популярними фільмами та диски з художніми фільмами. Кількість дисків 

з науково-популярними фільмами в п’ять   разів більша за кількість 

музичних дисків і вдвічі менша за кількість дисків із художніми фільмами. 

Загальна кількість дисків у цьому магазині дорівнює 192. 

1) Скільки відсотків становить кількість музичних дисків від загальної 

кількості всіх дисків у магазині? 

2) Визначити кількість дисків із науково-популярними фільмами у цьому 

магазині. 

10. У яких пропорціях потрібно змішати 70% -й і 50%-й розчини кислоти, щоб 

одержати 65%-й розчин цієї кислоти? 

11. У зв’язку із впровадженням новітніх технологій на виробництві 

продуктивність праці зросла на 60%. На скільки відсотків зменшиться час 

виконання деякого завдання? 

Відповіді: 1360 грн.; 4000 грн., 40%; 8 кг; 50000 грн.;280;125 грн.;8.1)57,6; 2)250; 

9.1)6,25, 2) 60; 10. 3:1; 11.37,5%. 


