
 

           

1 Тема 1. Відсотки 

Середній рівень 

1. Скільки літрів води треба додати до 20 кг 5%-вого розчину солі, щоб 

одержати 4%-вий розчин? 

2. Змішали 30%-вий розчин соляної кислоти з 10%-вим і одержали 1200 г 

15%-вого розчину. Скільки грамів кожного розчину було взято? 

3. 10 літрів 60% соляної кислоти змішали з 4 літрами 95% соляної кислоти. 

Якої міцності виявиться суміш? 

4. Морська вода містить 5% солі. Скільки кілограмів несолоної води потрібно 

долити до 40 кг морської, щоб вміст солі у суміші складав 2%. 

5. Змішали 21 л %60  розчину солі, 45 л %48  розчину тієї ж солі і 6 л чистої 

води. Який відсотковий вміст має одержана суміш? 

6. Скільки літрів води потрібно долити до 5 л %90 -ого розчину кислоти, щоб 

одержати %60 -ий розчин? 

7. До 200 см
3
 15% розчину солі додали 300 см

3
 40% розчину тієї ж солі і 250 

см
3
 чистої води. Який процентний вміст солі в одержаному розчині?  

8. З двох сплавів з 60% і 80% вмістом міді потрібно одержати сплав в 40 кг з 

75% вмістом міді. Скільки кілограмів кожного сплаву слід узяти для цього?  

9. Нержавіюча сталь є сплав заліза з хромом і нікелем. Скільки хрому і 

скільки нікелю треба сплавити з 67,6 кг заліза, якщо хрому в сплаві повинно 

бути 15%, а нікелю в 30 разів менше, ніж хрому? 

10. Кусок сплаву міді з оловом вагою 12 кг містить 45% міді. Скільки чистого 

олова потрібно додати до цього куска, щоб одержаний новий сплав містив 

40% міді?  

11. З двох шматків сплавів золота і срібла  зі співвідношенням мас цих металів 

1:2 і 2:3 одержали новий сплав масою 95 г зі співвідношенням мас золота і 

срібла 7:12. Скільки грамів кожного сплаву було узято? 

12. Сплав срібла і міді важить 2 кг. Вага срібла в сплаві складає 
7
214 % ваги 

міді. Скільки міститься  срібла в цьому сплаві? 

13. Сума двох чисел дорівнює 527. Знайти ці числа, якщо відомо, що 8% 

першого числа складає 7,5% другого числа. 

14. У двох бідонах 70л молока. Якщо з першого перелити в другий 12.5% 

молока, що знаходиться в першому то в обох бідонах буде порівну. Скільки 

літрів молока у кожному бідоні? 

15. У бібліотеці є книжки англійською французькою та німецькою мовами. 

Англійські книжки становлять 36% усіх книжок іноземними мовами, 

французькі 75% англійських, а решта 185 книжок німецькі. Скільки книжок 

іноземними мовами в бібліотеці? 

16. Ціну товару спочатку знизили на 20% потім нову ціну знизили ще на 

15% а врешті після перерахування ціну знизили ще на 10%. На скільки 

відсотків усього знизили початкову ціну товару? 

17. У січні завод виконав 105% місячного плану випуску готової продукції, а 

в лютому виконав на 4% більше ніж у січні. На скільки відсотків завод 

перевиконав двомісячний план випуску продукції? 
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18. При варінні м’ясо зменшує свою вагу на 35%. Скільки потрібно взяти 

сирого м’яса, щоб приготувати 260 порцій по 100 гр. вареного м’яса в кожній? 

19. Тонна овочів має вологість 98%. Через деякий час вологість стала 99%. 

Скільки тепер важать овочі? 

20. У свіжій ягоді міститься 90% води, у сушеній – 10% води. Знайти, скільки 

сушеної ягоди можна одержати з 18 кг свіжої.  

21. Тільки що здобуте кам'яне вугілля містить 2% води. Після деякого часу 

воно вбирає в себе ще деяку кількість води і містить вже 15% її. На скільки 

збільшується при цьому вага 25,75 т тільки що здобутого кам'яного вугілля?  

22. Молоко однієї корови містить 5% жиру; молоко ж іншої – 3,5%, але удой її 

на 30% вище за першу. Скільки треба узяти молока від першої корови, щоб 

одержати жиру на 5,4 кг більше, ніж дає молока за той же час друга корова? 

23. При продажі партії товару за 1386 грн. Фірма одержала 10% прибутку. 

Обчислити собівартість партії товару. 

24. Прибуток складає 25,11 % продажної вартості товару. Скільки відсотків це 

складає від собівартості товару? 

25. Промислове підприємство, реалізувавши свою продукцію за ціною 3348 

грн., потерпіло збитки у розмірі 4%. Визначити собівартість продукції. 

26. Чотири сорочки дешевше куртки на 8%. На скільки відсотків п'ять сорочок 

дорожче куртки? 

27. Шість зошитів дешевше книги на 2%. На скільки відсотків дев'ять зошитів 

дорожче книги? 

28. Десять телефонів Nokia 1100 дешевше iPhone 4S на 10%. На скільки 

відсотків дванадцять Nokia 1100 дорожче iPhone 4S? 

29. Шість автомобілів Mitsubishi Lancer X дешевше Ferrari F12 на 4%. На 

скільки відсотків вісім Lancer X дорожче Ferrari F12? 

30. Сім годинників Tissot Seastar дешевше годинника Ulysse Nardin на 2%. На 

скільки відсотків вісім Tissot Seastar дорожче Ulysse Nardin? 

 

Достатній рівень 

31. Ціна ноутбука в магазині щомісяця зменшується на одне і те саме число 

відсотків від попередньої ціни. Визначте, на скільки відсотків щомісяця 

зменшувалася ціна ноутбука, якщо, виставлений на продаж за 19 600 грн, 

через два місяці був проданий за 17 689 грн. 

32. Ціна автомобіля в автосалоні щомісяця зменшується на одне і те саме 

число відсотків від попередньої ціни. Визначте, на скільки відсотків щомісяця 

зменшувалася ціна автомобіля, якщо, виставлений на продаж за 200000 грн, 

через два місяці був проданий за 158420 грн. 

 

33. Ціна смартфона в магазині щомісяця зменшується на одне і те саме 

число відсотків від попередньої ціни. Визначте, на скільки відсотків щомісяця 

зменшувалася ціна смартфона, якщо, виставлений на продаж за 1940 грн, 

через два місяці був проданий за 1571,4 грн. 
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34. Об'єм будівельних робіт збільшується на 80%. На скільки відсотків 

потрібно збільшити число робочих, якщо продуктивність праці буде збільшена 

на 20%? 

35. Об'єм будівельних робіт збільшується на 50%. На скільки відсотків 

потрібно збільшити продуктивність праці кожного робітника, якщо число 

робочих буде збільшено на 10%? 

36. Заробіток робочого підвищився на 20%, а ціни на продукти і інші товари 

знизилися на 15%. На скільки відсотків робочий тепер на свій заробіток може 

купити більше продуктів і товарів, ніж раніше? 

37. Заробіток робочого підвищився на 10%, а ціни на продукти і інші товари 

підвищилися на 50%. На скільки відсотків робочий тепер на свій заробіток 

може купити менше продуктів і товарів, ніж раніше?  

38.  У зв'язку з модернізацією час, необхідний для виготовлення деякої 

деталі машини, зменшився на 20%. На скільки відсотків збільшилася 

продуктивність праці? 

39. У зв'язку з модернізацією час, необхідний для виготовлення деякої деталі 

машини, зменшився на 50%. На скільки відсотків збільшилася продуктивність 

праці? 

40. Число корів на одній молочній фермі на 12,5% менше, ніж на іншій, але 

середній удой кожної корови на 8% вище. На якій фермі одержують молока 

менше і на скільки відсотків? 

41. Злиток сплаву срібла з цинком вагою в 3,5 кг містив 76% срібла. Його 

сплавили з іншим злитком і одержали злиток вагою в 10,5 кг, вміст срібла в 

якому становить 84%. Скільки відсотків срібла містилося в другому злитку?  

42. 5 л вершків, які містять 35% жиру змішали з 4 л 20% вершками і до суміші 

додали 1 л чистої води. Яку жирність має суміш?  

43. Передбачаючи сезонне підвищення попиту на деякий вид виробів, 

продавець збільшив ціну за одиницю на 10%. У подальший місяць прибуток 

від реалізації цього виробу опинився на 32% більше, ніж за попередній. 

Визначити на скільки відсотків зросла цього місяця кількість проданого 

товару. 

44. В кінці сезону магазин знизив ціну на сонцезахисні окуляри на 20%. В 

результаті того, що щодня продавалася більша кількість товару, чим до 

пониження цін, прибуток магазина збільшився на 20% в порівнянні з 

попереднім періодом. Визначити, на скільки відсотків зросла кількість тих, що 

продаються щодня сонцезахисних окулярів. 

45. Костюм коштував 600 грн. Після того як ціну було знижено двічі, він став 

коштувати 432 грн., причому відсоток зниження вдруге був у 2 рази більшим, 

ніж першого разу. На скільки відсотків кожного разу знижувалася ціна? 

46. Певний товар коштував 200 грн. Спочатку його ціну підвищили на кілька 

відсотків, а потім знизили на стільки ж відсотків, після чого вартість його 

стала 192 грн. На скільки відсотків кожного разу відбувалася зміна ціни 

товару? 

47. Вкладник поклав у банк 4000 грн. За перший рік йому нараховано певний 

відсоток річних, а другого року банківський відсоток  збільшено на 4%. На 
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кінець другого року на рахунку стало 4664 грн. Скільки відсотків становила 

банківська ставка у перший рік? 

48. У посудині  12 кг кислоти. Частину кислоти відлили і долили до 

попереднього рівня водою. Потім знову відлили стільки ж, як і першого разу, і 

долили водою до попереднього рівня. Скільки літрів рідини відливали щоразу, 

якщо в результаті отримали 25-відсотковий розчин кислоти? 

49. Сплав міді і цинку вагою 24 кг при занурені в воду зменшує свою вагу на 

2,82 кг. Визначте відсотковий вміст міді і цинку в цьому сплаві, якщо відомо, 

що мідь зменшує свою вагу при зануренні на 11%, а цинк на 15%. 

50. Є два сплави золота і срібла. В першому кількість цих металів знаходиться 

у відношенні 3:7. Скільки необхідно взяти кожного сплаву, щоб одержати 8 кг 

нового сплаву, в якому кількість золота і срібла були б у відношенні 5:11.  

51. Обчислити вагу і відсотковий вміст срібла у сплаві, якщо відомо, що 

сплавив його з 3 кг чистого срібла, утвориться 90% сплав, а сплавив його з 2 

кг 90% сплаву, утвориться сплав 84% вмістом срібла. 

52. У середу акції компанії подорожчали на деяку кількість відсотків, а в 

четвер подешевшали на ту саму кількість відсотків. У результаті вони стали 

коштувати на 64% дешевше, ніж при відкритті торгів у середу. На скільки 

відсотків подорожчали акції компанії в середу? 

53. У четвер акції компанії подорожчали на деяку кількість відсотків, а в 

п'ятницю подешевшали на ту саму кількість відсотків. У результаті вони стали 

коштувати на 36% дешевше, ніж при відкритті торгів у четвер. На скільки 

відсотків подорожчали акції компанії в четвер? 

54. У понеділок акції компанії подорожчали на деяку кількість відсотків, а у 

вівторок подешевшали на ту саму кількість відсотків. У результаті вони стали 

коштувати на 1% дешевше, ніж при відкритті торгів у понеділок. На скільки 

відсотків подорожчали акції компанії в понеділок? 

55. Павло зробив вклад у банку в розмірі 6900 грн. Відсотки за вкладом 

нараховуються раз на рік і додаються до поточної суми вкладу. Рівно через рік 

на тих самих умовах такий самий вклад в тому ж банку зробив  його друг 

Михайло. Ще рівно через рік Павло і Михайло закрили вклади і забрали всі 

свої кошти. При цьому Павло отримав на 759 грн більше ніж Михайло. Який 

відсоток річних нараховував банк за цими вкладами?  

56. Антон зробив вклад у банку в розмірі 7700 грн. Відсотки за вкладом 

нараховуються раз на рік і додаються до поточної суми вкладу. Рівно через рік 

на тих самих умовах такий самий вклад в тому ж банку зробив  його друг 

Максим. Ще рівно через рік Антон і Максим закрили вклади і забрали всі свої 

кошти. При цьому Антон отримав на 847 грн більше ніж Максим. Який 

відсоток річних нараховував банк за цими вкладами?  

57. Андрій зробив вклад у банку в розмірі 62000 грн. Відсотки за вкладом 

нараховуються раз на рік і додаються до поточної суми вкладу. Рівно через рік 

на тих самих умовах такий самий вклад в тому ж банку зробив  його друг 

Сергій. Ще рівно через рік Андрій і Сергій закрили вклади і забрали всі свої 

кошти. При цьому Андрій отримав на 6820 грн більше ніж Сергій. Який 

відсоток річних нараховував банк за цими вкладами? 
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58. Сашко зробив вклад у банку в розмірі 12000 грн. Відсотки за вкладом 

нараховуються раз на рік і додаються до поточної суми вкладу. Рівно через рік 

на тих самих умовах такий самий вклад в тому ж банку зробив  його друг 

Василь. Ще рівно через рік Сашко і Василь закрили вклади і забрали всі свої 

кошти. При цьому Сашко отримав на 630 грн більше ніж Василь. Який 

відсоток річних нараховував банк за цими вкладами? 

59. Сім'я складається з чоловіка, дружини і їхньої дочки студентки. Якби 

зарплата чоловіка збільшилася вчетверо, загальний дохід сім'ї виріс би на 

204%. Якби стипендія дочки зменшилася вдвічі, загальний дохід сім'ї 

скоротився б на 4%. Скільки відсотків від загального доходу сім'ї становить 

зарплата дружини? 

60. Сім'я складається з чоловіка, дружини і їхнього сина студента. Якби 

зарплата чоловіка збільшилася втричі, загальний дохід сім'ї виріс би на 112%. 

Якби стипендія сина зменшилася вдвічі, загальний дохід сім'ї скоротився б на 

3%. Скільки відсотків від загального доходу сім'ї становить зарплата 

дружини? 

 

Високий рівень 

61. Курс акцій компанії "Роги і копита" кожен день в 12 годин підвищується 

або знижується на n відсотків, де n - фіксоване ціле додатне число, менше за 

100 (курс не округляється). Чи існує n, для якого курс акцій може двічі 

прийняти одне і те ж значення?  

62. До школи Олексію потрібно купити кілька книг і зошитів. Коли він 

підійшов до каси, з'ясувалося, що в цей день магазин проводить рекламну 

акцію, пропонуючи покупцям або p% знижку на всю покупку або 3p% знижку 

на зошити. Виявилося, що вартість покупки зі знижкою не залежить від 

обраного варіанту знижки. Скільки грошей Олексію спочатку збирався 

витратити на всю покупку, якщо на покупку книжок він збирався витратити A 

грн?  

63. Сашко витрачав заробіток на борщ і вареники. Коли ціни зросли на p%, 

на тієї ж суми грошей йому вистачало вже на половину борщу і вареники. Чи 

вистачить його заробітку хоча б на вареники, якщо ціни ще раз зростуть на 

p%?  

64. Є дві трилітрові судини. В одній 1 л води, в іншій - 1 л 4p% розчину 

кухонної солі. Дозволяється переливати будь-яку частину рідини з однієї 

судини в іншу, після чого перемішувати. Чи можна за кілька таких переливань 

отримати 3p% розчин в тій посудині, в якій спочатку була вода? 

65. Під час балу кожен юнак танцював другий танок з дівчиною або більш 

красивою, ніж на попередньому танці, або більш розумною, але більшість (не 

менше p%) - з дівчиною одночасно більш красивою і більш розумною. При 

якому найбільшому p це можливо, якщо юнаків і дівчат на балу було порівну?  

66. Кілька людей ділять спадщину. Спадкоємець вважається бідним, якщо 

йому дісталося менше 99 грн, багатим, - якщо йому дісталося більше 10000 

грн. Величина спадщини і число людей такі, що при будь-якому способі 

поділу у багатих виявиться не менше грошей, ніж у бідних. Доведіть, що при 
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будь-якому способі поділу у багатих не менш ніж у 100 разів більше грошей, 

ніж у бідних. 

67. В деякій країні сумарна зарплата 10% найбільш високооплачуваних 

працівників становить 90% зарплати всіх працівників. Чи може так бути, що в 

кожному з регіонів, на які ділиться ця країна, зарплата будь-яких 10% 

працівників становить не більше 11% всієї зарплати, що виплачується в цьому 

регіоні?  

68. У колбі міститься розчин кухонної солі. З колби в пробірку відливають 

n% частину розчину і випарюють до тих пір, поки процентний вміст солі в 

пробірці не зросте вдвічі. Після цього випарений розчин виливають назад в 

колбу. У результаті вміст солі в колбі підвищується на p%. Визначити 

початковий відсотковий вміст солі у розчині. 

69. У Васі є гроші на N олівців. Виявилося, що в магазині олівцева фабрика 

проводить рекламну акцію: в обмін на чек про покупку набору з k олівців 

повертають 10% вартості набору, а в обмін на чек про покупку набору з 4k 

олівців 25%. Яке найбільше число олівців може купити Вася? 

70. Мати дала Сашку олівців. Виявилося, що в магазині олівцева фабрика 

проводить рекламну акцію: в обмін на чек про покупку набору з k олівців 

повертають 10% вартості набору, а в обмін на чек про покупку набору з 4k 

олівців 25%. Сашко спробував купити якнайбільше олівців на всі гроші. В 

результаті він купив на m олівців більше ніж просила мати. На скільки олівців 

мати давала грошей? 

71. У виборах до парламенту в якому N місць брали участь k партій. У 

парламент проходять партії, за які проголосувало строго більше 5% виборців. 

Між партіями, що пройшли до парламенту, місця розподіляються пропорційно 

числу набраних ними голосів (тобто якщо одна з партій набрала в x разів 

більше голосів, ніж інша, то і місць у парламенті вона отримає в x разів 

більше). Після виборів виявилося, що кожен виборець проголосував рівно за 

одну з партій (недійсних бюлетенів не було) і кожна партія отримала ціле 

число місць. При цьому Партія любителів математики набрала 25% голосів. 

Яке найбільше і найменше число місць в парламенті вона могла отримати? 

72. Середній річний відсоток приросту населення з року в рік залишається 

постійним. Якби він збільшився на k%, то через n років чисельність населення 

була б в два рази більша, ніж за нормальних умов. Знайти річний відсоток 

приросту населення. 

73. Є в наявності два сплава срібла з міддю. Один з них містить p% міді, 

другий – q% міді. В якому відношенні потрібно взяти ці сплави, щоб одержати 

новий сплав, який містить r% міді? При яких відношеннях між параметрами p, 

q та r задача має розв’язок?  

74. Два вкладника поклали в банк однакові суми. Перший з них забрав свій 

вклад через m років і одержав p грн. прибутку, а другий забрав свій вклад 

через n років і одержав q грн. прибутку. Якою є сума початкового вкладу 

кожного з них і якою є відсоткова ставка банку?  

75. Вклад  в a гривен було покладено в банк під  p% річних. В кінці кожного 

року вкладник забирає b гривен. Через скільки років після взяття відповідної 
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суми залишок буде втричі більше початкового вкладу? При яких a, b і p задача 

має розв’язок? 

76. Щорічний приріст людей деякої крани складає p%. Кожної зими x 

мешканців країни емігрує з неї. Яким повинно бути число x для того, щоб 

через n років населення країни збільшилося в q разів, якщо початкова кількість 

людей в країні складала a людей? 

77. Колба містить p% розчин кислоти. З нього відлили a літрів і долили 

такий самий об’єм q% розчину тієї ж кислоти (q<p). Потім цю операцію 

повторили ще k-1 разів, після чого одержали розчин, що містить r% кислоти. 

Знайти об’єм колби. 

78. Бригада робітників складається з трьох чоловіків. Якби зарплата першого 

робітника збільшилася k разів, загальний заробіток бригади виріс би на p%. 

Якби зарплата другого робітника зменшилася n разів, загальний заробіток 

бригади скоротився б на r%. Скільки відсотків від загального заробітку 

бригади становить зарплата третього робітника? 

79. Сергій, Максим і Антон заснували компанію зі статутним капіталом b 

грн. Сергій вніс k% статутного капіталу, Максим - n грн, Антон – m грн 

статутного капіталу. Засновники домовилися ділити щорічний прибуток 

пропорційно внесеному до статутного капіталу вкладу. Яку суму від прибутку 

в х грн одержить кожен з засновників? 

80. Дмитро, Артем, Гліб і Вова заснували компанію зі статутним капіталом 

a грн. Дмитро вніс k% статутного капіталу, Артем - n грн, Гліб – p% 

статутного капіталу, а частину капіталу, що залишилася вніс Вова. Засновники 

домовилися ділити щорічний прибуток пропорційно внесеному до статутного 

капіталу вкладу. Яку суму від прибутку в m грн одержить кожен з 

засновників? 

 


