
Інтегрований урок  
з алгебри та літератури  



Тема  

Елементи прикладної 
математики. Життя і 

творчість Лесі Українки.  



Блеза Паскаль  

«Предмет математики настільки 
серйозний, що корисно не 
втрачати жодної можливості 
зробити його цікавіший» 



Мета 
- Повторити та систематизувати знання з теми 

«Елементи прикладної математики», а саме:  
- Розв'язування задач різного типу на відсотки 

- Знаходження імовірності події 

- Розв'язування задач по статиці  

- Виховувати почуття патріотизму, любові до 
рідної землі, поваги до історичного минулого 
свого народу  

- Розвивати логічне мислення, пам’ять, уваги  





- Сформулюйте означення відсотків? 
- Як записати відсотки у вигляді 

звичайного дробу?  
- Як записати відсотки у вигляді 

десяткового дробу? 
- Як записати формулу простих відсотків?  
- Як записати формулу складних 

банківських відсотків?   

Повторення і корекція 
опорних знань 



I ряд  
Задача 1: Вкладник поклав до банку 600 гривень під 7 % 
річних. Який прибуток він отримає через один рік?  

 

II ряд  
Задача 2: Вкладник поклав до банку 1485 гривень під 8% 
річних. Скільки грошей буде у нього на рахунку через три 
роки? 

 

III ряд 
Скільки грошей поклав до банку вкладник під  

12% річних, якщо через 2 роки на його рахунку  

стало 2400 гривень?  



Розв'язання   
Задача 1:  
А=600*(1+7/100)=600*1,07=642 грн 
642ргн-600=42 грн – становить прибуток 
 
Задача 2: 
Аn= Ао*(1+р/100)  , де Ао=1485; р=8/9 n=3. 
Аn=1485*(1+8/100)   ≈1871 (грн) 
 
Задача 3: 
Аn=2400; р=12%; n=2; 
Ао= Аn/ (1+р/100)  =2400/(1+12/100)   =  
2400/1,12   ≈1913 (грн) 

n 

3 

n 2 

 2 



Рік народження – 1871 р. 

Рік смерті поетеси – 1913 р. 

Вік поетеси – 42 роки 



Повторення і корекція 
опорних знань 

- Що називається відсотком? 

- Які три основні задачі на відсотки 

вам відомі?  

- Як знайти відсоткове відношення 

числа а до числа в?  



Задача 
Скільки відсотків від «Лесі Українки» становить: 

 
- «Володимир Великий»? 
 
-      

- «Ярослав Мудрий»? 
 

- «Богдан Хмельницький»? 
   
- «Іван Мазепа»? 
   
- «Іван Франко»? 

 
- «Михайло Грушевський»? 

 
- «Тарас Шевченко»? 

 
- «Григорій Сковорода»? 

 



1/200*100%=0,5% 

2/200*100%=1% 

5/200*100%=2,5% 

10/200*100%=5% 

20/200*100%=10% 

50/200*100%=25% 

100/200*100%=50% 

500/200*100%=250% 
 

Розв'язання   



Як знайти % від числа? 

Повторення і корекція 
опорних знань 



Яку найменшу кількість грошових купюр 
і з чиїм зображенням потрібно взяти, 
щоб отримана сума становила р% від 
номіналу купюри із зображенням Лесі 
Українки? 

I ряд – р=4% 

II ряд – р=5% 

III ряд – р=9% 
 

Задача 



I ряд - 200*0,04=8 (4%від 200) 

   («Богдан Хмельницький» – 1; «Ярослав 
Мудрий» – 1; «Володимир Великий» – 1 )               

II ряд – 200*0,05=10 (5% від 200) 

   («Іван Мазепа» - 1 )  

III ряд – 200*0,09=18 (9% від 200) 

   («Іван Мазепа» - 1; Богдан Хмельницький - 1; 
«Ярослав Мудрий» - 1; «Володимир Великий»            
- 1 ) 

Розв'язання   

4; 5; 9 –  Віхові дати дитинства Лесі  
Українки  



У сім'ї  Косачів дівчат було удвічі 
більше, ніж хлопців. У Лесі ж братів 
було у півтора разу менше, ніж сестер. 
Скільки дівчат і скільки хлопців було 
у сім'ї?     

Задача 



Нехай у сім'ї було х хлопців та у дівчат. Леся – 
дівчина, то кількість дівчат без неї становить у-1. 

Математична модель задачі – система рівнянь 

у=2х 

у-1=1,5х, метод підстановки 

2х-1=1,5х 

2х-1,5х=1 

0,5х=1 

х=2  

Відповідь: 2 хлопці, 4 дівчини.  

Розв'язання   





- Яку подію називають вірогідною? 

- Яку подію називають 
неможливою?  

- Яку подію називають випадковою? 

- Сформулюйте класичне означення 

ймовірності випадкової події.  

Повторення і корекція 
опорних знань 



Уривок вірша «До (Гімн)» із циклу поезій 
«Сім струн» 

До тебе, Україно, наша бездольная 
мати  
Струна моя перша озветься.  
І буде струна урочисто і тихо лунати,  
І пісня від серця поллється. 

По світі широкому буде та пісня 
літати,  
А з нею надія кохана  
Скрізь буде літати, по світі між 
людьми питати,  
Де схована доля незнана? 

І, може, тоді завітає та доля жадана  
До нашої рідної хати,  
До тебе, моя ти Україно мила, кохана,  
Моя безталанная мати!  

Підрахуйте кількість 
усіх букв. Оцініть 
імовірність появи:  
I ряд – букви «н» 
II ряд – букви «о» 
III ряд – букви «я» 
У вибраному тексті.  

Задача 



Усього букв – 33; 

«н»-21 

«о»-27 

«я»-12 

Р(н)= 21/303  

Р(о)=27/303 

Р(я)=12/303 

Розв'язання   



На дошці знаходяться портрети відомих 
українських поетів та прозаїків:  

Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Ліни 
Костенко, Володимира Сосюри, Андрія Малишка. 

Задача: 1)Знайти ймовірність того, що навмання 

взятий портрет виявиться  портретом 

   а) Лесі Українки 

   б) портретом жінки 

   в) портретом чоловіка 

   г) портретом учня 9 класу 

Задача 



Р(а)=1/8 

Р(б)=2/8=1/4 

Р(в)=6/8=3/4 

Р(г)=0/8=0 
 

Розв'язання   



- Яку науку називають статистикою? 

-  Що таке ранжований ряд? 

- Що таке мода упорядкованої 
вибірки? 

- Що таке медіана упорядкованої 
вибірки? 

Повторення і корекція 
опорних знань 



Учні 9 класу до річниці від дня народження Лесі 
Українки придбали до кабінету української 
літератури твори поетеси на суму 140 грн. Їхні 
доброчинні внески становлять (у гривнях): 

2; 5; 5; 3; 10; 8; 2; 5; 12; 15; 5; 10; 3; 8; 15; 9; 10; 8; 5. 

1)Побудувати ранжований ряд 

2)Знайти моду 

3)Знайти медіану 

4)Середнє значення вибірки   

Задача 



  Ранжований ряд: 

2; 2; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 5; 8; 8; 8; 9; 10; 10; 10; 12; 15; 15 

Мо=5 

Ме=8 

х ≈ 7 грн 37 коп.  

Розв'язання   



Іван Франко у 1898 році на сторінках 

“Літературно-наукового вісника” опублікував 

статтю, у якій поставив Лесю Українку в один 

ряд із Кобзарем: 

“Від Шевченкового “Поховайте та вставайте, 

кайдани порвіте” Україна не чула такого 

сильного, гарячого та поетичного слова, як з уст 

сеї слабосильної, хворої дівчини”. 



На небі нашого життя 
Лесина зоря незгасна. 



Інтегрований урок з алгебри підійшов до завершення. 
Вивчення теми “Елементи прикладної математики” – 
це яскравий приклад того, як засвоїні математичні 
знання сповна можна використати в повсякденному 
житті. Це стосується цієї теми, і не лише з 
математики. Усі знання, здобуті вами, більшою чи 
меншою мірою знадобляться вам у повсякденному 
житті. 

 

“Всі знання виростають з одного коріння – 
навколишньої дійсності, мають між собою, зв'язки, а 
тому повинні вивчатися у зв'язках”  

Ян Коменський 



• Повторити параграф 3 “Елементи прикладної 
математики” 

• Виконати домашню контрольну роботу  

Домашнє завдання 



Дякую за увагу! 


