
https://bohdan-books.com/catalog/book/122121/


Блокнот №9
Частини. Задачі на знаходження частини від  
числа та числа за величиною його частини. 

Ділення з остачею

3 клас

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Н.О. Будна 



Навчальне видання
БУДНА Наталя Олександрівна

МАТЕМАТИКА
Блокнот №9

Частини. Задачі на знаходження частини від числа та числа  
за величиною його частини. Ділення з остачею

3 клас

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Любов Левчук

Обкладинка Ростислава Крамара
Комп’ютерна верстка Лілії Скоренької
Технічний редактор Неля Домарецька

Підписано до друку 01.10.2016. Формат 60х84/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Pragmatica. Умовн. друк. арк. 1,86. Умовн. фарбо-відб. 1,86.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com
www.bohdan-books.com

УДК  51(075.2)
ББК  22.1я71
        Б 90

© Íàâ÷àëüíà êíèãà — Áîãäàí, 2016

Будна Н.О.
Á 90    Мàтемàтèêà : 3 êë. : Áëîêíîт №9. Чàстèíè. Зàäà÷і íà зíàхî

äжеííя ÷àстèíè âіä ÷èсëà тà ÷èсëà зà âеëè÷èíîю йîãî ÷àстèíè. 
Діëеííя з îстà÷ею / Í.О. Áуäíà. — Терíîпіëü : Íàâ÷àëüíà êíè
ãà — Áîãäàí, 2016. — 16 с. — (Тренувальні 10-хвилинки).

ISBN 9789661045773 (серія)
ISBN 2005000007774 
Прîпîíîâàíèй пîсібíèê âхîäèтü äî серії 10тè бëîêíîтіâ «Треíу

âàëüíі 10хâèëèíêè», метà яêèх — зàêріпèтè îб÷èсëюâàëüíі íàâè÷êè 
тà âміííя рîзâ’язуâàтè ріâíяííя, íеріâíîсті, зàäà÷і у÷íямè 3ãî êëàсу.

Áëîêíîт містèтü êàртêè з âпрàâàмè тà зàâäàííямè, рîзрàхîâàíèмè íà 
10хâèëèííе âèêîíàííя, à тàêîж піäсумêîâèй êîíтрîëü зíàíü «Переâір 
себе» з íàâ÷àëüíîї темè тà âіäпîâіäі äëя сàмîпереâірêè.

Пîсібíèê зру÷íèй у âèêîрèстàííі. Прàцюâàтè з íèм мîжíà íе ëèше 
â шêîëі ÷è âäîмà, à й піä ÷àс пîäîрîжі, âіäпî÷èíêу íà прèрîäі.

Дëя у÷íіâ 3х êëàсіâ, у÷èтеëіâ тà äбàйëèâèх бàтüêіâ.
УДК 51(075.2)

ББК 22.1я71

Серію «Тренувальні 10-хвилинки» засновано 2016 року



3

КартКа №1
1. Запиши, яка частина кожного круга заштри-

хована.

2. Знайди 12 від числа 50; 14 від числа 100; 17 від 
числа 84.

3. Розв’яжи задачу.
У кошику 120 яблук, причому 1

3 з них — 
червоні, а решта — жовті. Скільки жовтих 
яблук у кошику?

∗ На скільки більше жовтих яблук у кошику, 
ніж червоних? У скільки разів жовтих яблук 
більше у кошику, ніж червоних?
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КартКа №2
1. Запиши, яка частина кожної смужки за-

штрихована.

2. Знайди 12 від 1 м; 1
10 від 1 м; 12 від 1 дм.

3. Розв’яжи задачу.
У шкільному хорі співають 80 учнів із трьох 
класів. Першокласники складають четвер-
ту частину від усіх учнів, другокласники — 
половину, а третьокласники — решту. 
Скільки третьокласників співають у шкіль-
ному хорі?
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КартКа №3
1. Заштрихуй четверту частину зображеного 

квадрата.

2. Знайди 13 від суми чисел 55 і 44.

3. Розв’яжи задачу.
У саду навесні посадили 280 яблунь, 
слив — у 4 рази менше, ніж яблунь, а ви-
шні становили сьому частину від посадже-
них яблунь і слив. Скільки вишень посади-
ли в саду?

∗ Скільки всього дерев посадили в саду?
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КартКа №4
1. Заштрихуй п’яту частину смужки.

2. Знайди 15 від різниці чисел 85 і 40.

3. Розв’яжи задачу.

У бідоні було 10 л молока, що становило 
1
5 всієї місткості бідона. Скільки літрів мо-

лока треба влити, щоб наповнити бідон?

∗ У скільки разів кількість молока, що була 
в бідоні, менша за кількість молока, яку 
можна долити?


