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У збірнику подано математичні задачі з елементами рівнезнавства для
учнів 5 класів та ілюстрований матеріал. Призначено для використання в
урочній і позаурочній роботі з математики. Задачі з елементами рівнезнавства
спрямовані не лише на засвоєння

навчальної інформації, удосконалення

математичних умінь і навичок, а й на формування життєвих принципів дитини.
Рекомендовано для вчителів математики, керівників гуртків, учнів, а
також для всіх тих, хто прагне поглибити свої знання з математики та більше
дізнатися про місто Рівне.

Верстка та друк – Сліпчук В. В., програміст РУГ
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Вступ
Наш край – частина історичної Волині, територія якої утворилася в часи
становлення давньоукраїнської держави. У сучасних умовах національна ідея
має вирішальне значення, навколо неї варто формувати цілісну систему
сприйняття навколишнього світу. Використання елементів рівнезнавства в
процесі викладання математичних дисциплін руйнує стереотип про те, що
знання історії рідного міста є об’єктом уваги лише предметів суспільногуманітарного циклу. Практика свідчить, що дітей значно більше цікавлять
задачі, основою яких є пізнавальні факти з історії краю, аніж ті, у яких матеріал
подано за допомогою абстрактних висловів типу «із пункту А в пункт В».
Задачі скомпоновано так, щоб учні, здобуваючи математичну компетентність,
більше дізнавалися про Рівне та його мешканців.
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Математичні задачі з елементами рівнезнавства
5-й клас
Тема 1. Натуральні числа й дії з ними
1.1. Натуральні числа. Додавання й віднімання натуральних чисел.
Задача 1.

Перша відома письмова згадка про Рівне як про один

населених пунктів Галицько-Волинського князівства датована 1283 р.

із
Цей

запис зроблений латинською мовою в польській хроніці «Рочнік капітульни
Краковскі». Скільки відтоді минуло років?

Задача 2. Останні розкопки можуть перетворити Рівне, засноване 1283
року, на стародавнє українське місто. Місцеві археологи стверджують, що Рівне
на 250 років старше. У якому році тоді, на думку археологів, було засновано
місто?
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Задача 3. Через 209 років після заснування м. Рівне
під час правління польського короля й великого князя
Казимира Ягеллона місто отримало Магдебурзьке право. У
якому році відбулася ця подія?

Задача 4.

З 1518 по 1621 місто Рівне

перебувало у власності князів

Острозьких. Скільки років це тривало?

Задача 5. У 1857 р. через Рівне пролягала шосейна дорога Київ - Брест, а
через 16 років була побудована залізнична колія між цими містами. У якому
році відкрили залізничне сполучення між містами Київ і Брест?
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Задача 6. Через 33 роки після відкриття залізниці (1873 р.) у місті Рівне
з'явився перший музей, а через 39 років почала діяти перша електростанція.
Назвіть дату створення першого музею та електростанції.

Задача 7. У якому році Рівне стає обласним центром новоствореної
Рівненської області у складі УРСР, якщо від заснування міста (1283 р.) минуло
656 років?
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Задача 8.

Глядацька зала Рівненської обласної філармонії може розмістити

324 відвідувачі. У партері та на балконі разом 246 місць, а бокові місця з
балконом разом мають 116 місць. Знайдіть, скільки бокових місць, у партері та
на балконі.

Задача 9.

Рівненський обласний академічний український музично-

драматичний театр може розмістити в партері 162 глядачі, що на 42 місця
менше, ніж в амфітеатрі, а в бельєтажі - на 124 місця менше, ніж в амфітеатрі;
ложа-бенуар має 10 місць. Скільки глядачів може відвідати театр одночасно,
якщо на балконах є ще 113 місць?
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Задача 10. Рівненський академічний обласний театр ляльок може розмістити
256 відвідувачів. На скільки менше глядачів відвідає ляльковий театр, ніж
музично-драматичний (див. задача 9)?

1.2. Множення й ділення натуральних чисел.
Задача 11. За часів СРСР створено аеропорт, який у 1992 році отримав, а в
2005 році підтвердив статус міжнародного. Аеропорт займає територію площею
170 га, має дві злітно-посадкові смуги: одна завдовжки 2626 м, друга – 655 м.
Обидві смуги шириною 42 м. Знайдіть площу злітно- посадкових смуг.
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Задача 12 (ділення з остачею). У 2016 році аеропорт м. Рівне прийняв
6997 пасажирів. У 2015 р. повітряна гавань обслужила тільки 394 пасажири.
Знайдіть, у скільки разів зріс пасажиропотік.

Тема 2. Дробові числа й дії з ними
2.1. Арифметичні дії з десятковими дробами
Задача 13. Населення міста Рівного в 2015 р. складало 247 тис. чоловік; у
2016 р. – 251,25 тис. чоловік; у 2017 р. –248,334 тис. чоловік , а на 1 січня 2018
р. – 245,647 тис. чоловік. На скільки тисяч чоловік населення міста Рівного
зменшувалось щороку?
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Задача 14. У 1982 році Рівненський зоопарк займав площу 11,17 га. За роки
існування площа зоопарку збільшилась на 2,33 га. Знайдіть,

яка площа

зоопарку на сьогодні.

Задача 15. На території зоопарку розташований природний лісовий масив
площею 4,7 га. Знайдіть, на скільки гектарів площа лісового масиву менша від
площі зоопарку, який займає 13,5 га.
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Задача 16. У зоопарку налічується 150 видів тварин та 130 видів дерев,
чагарників і трав'янистих рослин. Знайдіть, у скільки разів видів тварин більше,
ніж видів рослин. Отриманий результат заокругліть до сотих.

2.2.Відсотки
Задача 17. У 2016 р. в Рівненську державну обласну бібліотеку надійшло
3,99 тис. книг, що становить 0,001% всього фонду бібліотеки на кінець року.
Знайдіть, який фонд бібліотеки на кінець року.
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Задача 18. У місті Рівне проживає приблизно 246 тис. чоловік. Серед них
українців 91 %, росіян – 7%, білорусів – 0,6%, поляків – 0,3%. Скільки
українців, росіян, білорусів та поляків проживає в місті?

Задача 19.

У 1906 р. в місті Рівне було відкрито краєзнавчий музей. На цей

час фонди Рівненського обласного краєзнавчого музею становлять близько 140
тисяч експонатів. А кількість експонатів Березнівського краєзнавчого музею
становить 7,5% від кількості експонатів Рівненського музею. Скільки
експонатів знаходиться в Березнівському краєзнавчому музеї?
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Задача 20.

У кінці XVIII ст. в місті Рівне був заснований сад-парк. У

жовтні 1939 року після встановлення радянської влади було прийнято рішення
про створення міського парку культури та відпочинку. Ім'я Тараса Шевченка
парк отримав у 1940 році з нагоди 125-річчя з дня народження поета.
У 1947 році площа парку була 11 гектарів, що становить 34 % площі
парку в 2016 році. Знайдіть, яку площу займав парк 2016 року.

Задача 21. У парку ім. Т.Г. Шевченка нараховується 19740 різних дерев і
кущів. Дерева становлять 28% , а кущі – 72% від усіх зелених насаджень парку.
Знайдіть, скільки дерев і кущів росте в парку.
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