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Математика 

                              
               Деление  с  10,20,30,…90                    
 

Учебник  по  Математика  
стр.116, урок  - 102 

Указания:  
Зад.1  Извършете  действие   умножение . 
Зад.2 .  В   задачата    са представени схеми, които показват връзката между действията умножение и 
деление. Например:  123 . 10 = 1230 ↔ 1230 : 10 = 123. При сравняването на делимото и частното в 
подобни числови изрази се установява правилото:  Всяко число, последната цифра на което е 0, се 
дели на 10. Частното се получава, като се препише делимото без последната цифра 0. 
 Зад.3.    В    задачата   се прилага това правило и се прави проверка на делението с умножение. 
 Зад.4     При тази  задача се изучава начинът за деление на многоцифрено число с 20 посредством 
представителния пример:  2460 : 20 = 2460 : 10 : 2 = 246 : 2 = 123 ⇒ 2460 : 20 = 246 : 2 = 123. 
Формулира се правилото: Всяко число, последната цифра на което е 0, може да се дели на 20, 30, …, 
80 или 90, като в делимото се премахне последната цифра 0 и полученото число се раздели 
съответно на 2, 3, …, 8 или 9.    
Зад.5. 
За  да решите  задачата  прилагате  правилото  изведено  в  зад.4, като    пресметнете  частните  и  
направите   проверка  с  действие  умножение. 
За.6. 
В   тази  задача  трябва   да  запишете  равенства  с  неизвестно  число. В подточка  А  трябва да 
намерите   делителя,  а   в  подточка   Б  трябва  да  намерите  неизвестния  множител. 
Зад.7. 
За да решите задачата  първо  трябва  да намерите  колко  дръвчета  са  засадени  по  30  на  ред. Ще 
ги намерите,   като  от  общия  брой    дървета    извадите  броя  на тези,  които  са  засадени  по  20  
на  ред. За  да  намерите  колко  реда са засадени  с  дръвчета   използвате  действие  деление  с  20 
и  30.Получените  частни   събирате. 
Зад.8.  
За да решите  текстовата  задача   трябва да намерите  лицето  на  нивата  в  кв.метри. Ще  го  
намерите  като  умножите  дължината  по ширината. За да намерите   колко  килограма  пшеница  се 
получава  от  цялата нива, ще   умножите  квадратните  метри по 25, защото  от  всеки    10  кв.м.  се  
получава 25 кг. пшеница. 
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