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Действия с десетични дроби. Намиране на неиз-
вестен множител, делимо и делител. Упражнение70

1  Пресметнете:
 а) 5 . 0,3 + 0,7 =

 б) 13 . 0,8 – 0,3 =

 в) 84 . 2 – 6,8 : 2 = 

 г) 32,8 – 2,8 : 0,4 =

2  Намерете числената стойност на израза   A = 0,3 . x – 1,2 . 0,5, ако:
 а) x = 5  → A =

 б) x = 7,2 → A =

3  Намерете числената стойност на израза   A = x : 0,2 + 6,48 : 1,2, ако:
 а) x = 0,3  → A =         A =

 б) x = 0,01  → A =         A = 5,45

4  Намерете неизвестното число х, ако:
a) х . 3 = 12,6;   б) 0,4 . х = 5;   в) 0,3 . х = 0,51. 

           

           

           

5  Намерете неизвестното число х, ако:
a) х : 3 = 5,2;   б) х : 0,2 = 7;   в) х : 0,4 = 2,1. 

           

           

           

6  Намерете неизвестното число х, ако:
a) 1,24 :  х = 4;   б) 14 : х = 0,7;  в) 0,12 : х = 0,4. 
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Представяне на данни. Пиктограма 85

1  Пиктограмата показва количеството събрана хартия за рециклиране в едно училище. 
Като използвате информацията от нея, попълнете липсващите данни в текста:

Най-малко хартия са събрали учениците от          .
Най-много хартия са събрали учениците от          .
Учениците от 2. клас са събрали           kg хартия.
Учениците от            са събрали 90 kg хартия.
Учениците от            и учениците от           са съ-
брали еднакво количество хартия.
Учениците от              са събрали четири пъти повече 
хартия, отколкото учениците от             .
Учениците от училището са събрали общо              
              kg хартия.

 Ключ:        = 15 kg

2  Броят на дните със снеговалежи през зимните месеци е даден в таблицата.

 Представете информацията чрез пиктограма.
 Решение:
 Ключ:          =            дни

3  В склад доставили 675 тикви и ги продали за три дни. Пиктограмата показва броя 
на продадените тикви. Намерете ключа на пиктограмата. Намерете колко тикви са 
продадени през всеки от трите дни.

       Решение:
       Ключ:          =             =                  тикви

       I ден  =                      =                 тикви

       II ден  =                      =                 тикви

       III ден  =                      =                 тикви 

Клас Събрана хартия
1. клас
2. клас
3. клас
4. клас
5. клас
6. клас
7. клас

Месец Декември Януари Февруари Март
Брой дни със снеговалежи 12 20 16 8

Месец Дни със снеговалежи
Декември
Януари
Февруари
Март

Ден Продадени тикви

I ден

II ден

III ден




