Майстар-клас

Нягледзячы на тое, што ў многіх прадметных
часопісах працэнтам прысвечаны шэраг
артыкулаў, па-ранейшаму даволі часта
сустракаецца няправільнае выкарыстанне іх на
практыцы. Паспрабуем яшчэ раз расказаць пра
галоўныя асаблівасці працэнтаў.
Для разумення чалавекам працэнтаў неабходна засвоіць
дзве ключавыя ідэі.
1. У некаторых выпадках, каб пазбавіцца дробаў, прымяняецца слова “працэнт”. Напрыклад, замест 1,65; 0,85;
0,06 можна коратка сказаць “165; 85; 6 працэнтаў”. Пагадзі-

Лены ц
цукерак 250% (10 / 4 = 2,5 = 250%). Тады ў Лены цукерак
больш
больш, чым у Колі, на 150% (250% –100% = 150%). Але ў Лены
цукера
цукерак больш, чым у Мішы, на 125 працэнтных пунктаў (250 –
125 = 125). Такім чынам, важна ўсвядоміць наступнае: калі
дзве ввелічыні выражаны ў працэнтах ад трэцяй, то адніманне
працэ
працэнтаў першай велічыні ад працэнтаў другой ці другой ад
перша
першай не выражае іх перавагі адной над другой у працэнтах.
У гэты
гэтым выпадку мы атрымліваем працэнтныя пункты.
Тр
Трэба адзначыць, што ў банкаўскай сферы дакладна размяжоў
мяжоўваюць працэнты і працэнтныя пункты. Так, у Белгазпрамб
прамбанку ўклад “На 3 гады адзыўны-выгадны” ў беларускіх
рублях звязаны з выплатай 8% гадавых. Пры гэтым банк тлумачыць сваім укладчыкам, што 8% — гэта стаўка рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, зменшаная
на 2 працэнтныя пункты. Адсюль мы можам зрабіць высно-

Як правільна параўноўваць
працэнты
расцей і хутцеся, у апошнім выпадку вымавіць лікі прасцей
чэй. Замест “нуль цэлых семдзесят пяцьь сотых рубля” людзі часцей гавораць “семдзесят пяць капеек”,
замест “нуль цэлых тры сотыя метра” радавы жыхар
краіны палічыць за лепшае казаць пра 3 сантыметры.
аць як здабыТакім чынам, выраз “60%” трэба ўспрымаць
сім звяртак 60 × 0,01, г.зн. % = 0,01. Чытачоў просім
алі
нуць увагу, што мы спецыяльна не напісалі
1% = 0,01, як гэта робяць усе, ці амаль
усе, аўтары падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў, бо ніхто з іх не выкарыстоўвае выраз 1π = 3,14 або 1e = 2,71828.
2. Пры пераходзе да працэнтаў мы
фактычна пераходзім да новай адзінкі
вымярэння. Калі мы гаворым, што зарплата настаўніка складае 80% зарплаты работніка прамысловасці, то ў гэтым
выпадку меркай зарплаты настаўніка
з’яўляецца зарплата работніка прамысловасці. І гэты пераход ажыццяўляецца
дзяленнем зарплаты настаўніка на зарплату работніка прамысловасці.
Вось і ўсё. Калі чалавек разумее гэтыя простыя ісціны, яму працэнты не
страшныя. А цяпер разгледзім наступную ўяўную сітуацыю.
Дапусцім, што ў Колі ёсць 4 цукеркі, а ў Мішы — 5. Калі спытаць, на колькі цукерак у Колі менш, чым у Мішы, то атрымаем адказ: на 1 цукерку. Сфармулюем другое пытанне: на
колькі ў Мішы цукерак больш, чым у Колі? Атрымаем той жа
адказ: на 1 цукерку. Як бачым, адказы супадаюць. Першаму
пытанню нададзім іншы выгляд і атрымаем трэцяе пытанне:
на колькі працэнтаў у Колі цукерак менш, чым у Мішы? Рашэнне простае: (5 – 4) / 5 = 0,2 = 20%. Чацвёртае пытанне: а
на колькі працэнтаў у Мішы цукерак больш, чым у Колі? У гэтым выпадку рашэнне будзе такім: (5 − 4) / 4 = 0,25 = 25%.
Калі адказы на першыя два пытанні супадаюць, то на наступныя два падобныя пытанні розныя. Чаму? А таму што мы перайшлі ў параўнанні цукерак да працэнтаў, бо працэнты прадугледжваюць адмаўленне ад ранейшай адзінкі вымярэння,
пераход да новага эталона. Эталонам вымярэння служыць
тая велічыня, якая ў пытанні ідзе пасля слоў “чым”, “ад”. Напрыклад, немагчыма адказаць, на колькі працэнтаў адрозніваюцца лікі 16 і 20. У гэтым выпадку невядома, які лік браць
у якасці эталона. У трэцім пытанні за эталон бяруцца цукеркі
Мішы. Перавага Мішы ў цукерках складае адну пятую ад яго
цукерак, што ў дзесятковых дробах роўна 0,2, ці ў працэнтах — 20%. У чацвёртым пытанні ёсць указанне, што меркай
цукерак выступаюць цукеркі Колі. Адна цукерка ад цукерак
Колі складае адну чвэрць, г.зн. 25%.
Увядзём трэцюю дзеючую асобу. Дапусцім, што ў Лены
ёсць 10 цукерак. Цукеркі Колі і Мішы будуць складаць 40% і
50% адпаведна цукерак Лены. Мы перайшлі да новага эталона вымярэння цукерак: цукерак Лены. Паўторым трэцяе
пытанне, ход рашэння якога ў новай сістэме вымярэння цукерак будзе ранейшым: (50% − 40%) / 50% = 20%. Але калі
мы ад 50% аднімем 40% і атрымаем 10%, ці будзе правільным сцвярджэнне, што ў Колі цукерак на 10% менш, чым у
Мішы? Канечне, не. Тут не выканана патрабаванне пераходу
да новага эталона, якім у гэтым выпадку становяцца цукеркі Мішы. Але калі нам не хочацца пераходзіць да новага эталона, то неабходна казаць, што ў Колі менш цукерак, чым у
Мішы, на 10 працэнтных пунктаў. Аналагічна ў Мішы цукерак
больш, чым у Колі, на 10 працэнтных пунктаў, г.зн. у дадзеным выпадку адказы супадаюць, як і ў выпадку першых двух
пытанняў. Але ў той жа час можна сцвярджаць, што ў Колі
менш цукерак, чым у Лены, на 60%, а ў Мішы менш, чым у
Лены, на 50%. І атрымаць гэтыя вынікі мы можам, адняўшы
ад 100% працэнты Колі і Мішы проста таму, што цукеркі Колі
і Мішы ўжо раней былі выражаны праз цукеркі Лены. Аналагічна для адказу на трэцяе пытанне мы маглі выразіць цукеркі Колі і Мішы праз цукеркі Мішы. Цукеркі Колі складаюць 80%
цукерак Мішы (4 / 5 = 0,8 = 80%). Цукеркі Мішы складаюць
100% яго ўласных цукерак (5 / 5 = 1 = 100%). У Колі цукерак
на 20% менш, чым у Мішы (100% − 80% = 20%). Цукеркі Лены
складаюць 200% цукерак Мішы (10 / 5 = 2 = 200%). У Лены на
100% больш цукерак, чым у Мішы (200% − 100% = 100%). Але
ў Лены цукерак больш, чым у Колі, на 120 працэнтных пунктаў (200 – 80 = 120).
Для адказу на чацвёртае пытанне мы маглі ў якасці эталона ўзяць цукеркі Колі. Тады ў Колі 100% цукерак (4 / 4 = 1 =
= 100%), у Мішы 125% цукерак (5 / 4 = 1,25 = 125%). У Мішы
цукерак больш, чым у Колі, на 25% (125% – 100% = 25%). У
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ву, што на моман
момант напісання гэтай умовы стаўка рэфінансаван
рэфінансавання складала 10%. Калі б банк
змяншаў стаўку не на 2 працэнтныя пункты, а
на 2%, то ўкла
ўкладчыкі адтрымлівалі б 9,8% гадавых, што, бе
безумоўна, было б для іх намнога
выгадней. У др
другой палове 2018 года ў прэсе
можна было п
прачытаць наступнае: “2019 год
наш найважн
найважнейшы гандлёвы партнёр —
Расія — сустрэ
сустрэне з важным новаўвядзеннем:
у краіне павялі
павялічыцца падатак на дабаўленую
вартасць (ПДВ). Ён вырасце на 2 працэнтныя
пункты і зраў
зраўнуецца з узроўнем беларускага (20%)
(20%)”. Адсюль уважлівы чытач мог
зразум
зразумець, што да 2019 года расійскія ввытворцы плацілі ПДВ, роўны
18%
18%, і былі ў больш выгадных умовах, чым беларускія.
Разам з тым часта сустракаец
ецца ненарматыўнае параўнанне працэнтаў. У шостым нумары
зза 2018 год грамадска-паліттычнага часопіса мы знаходзім наступную інфармацыю:
“Так, прагнозы для дзяржаў
еўразоны, ад якіх, увогуле,
чакаецца, што яны выступяць у ліку лакаматываў сусветнай эканомікі, адваротныя: зніжэнне тэмпаў росту
на 0,1% — з 2,2% у 2018-м, да 2,1% у 2019-м”. Тут, напэўна,
трэба разумець, што зніжэнне тэмпаў росту адбудзецца на
0,1 працэнтнага пункта, або на 4,5% (2,2 – 2,1) / 2,2 ≈ 0,045 =
= 4,5%). Пагадзіцеся, што лікі 0,1 і 4,5 істотна адрозніваюцца. Думаецца, што зніжэнне прагнозных тэмпаў росту ўсяго
на 0,1% ці на адну тысячную не вельмі засмуціла б еўрапейцаў, тым больш калі ўлічыць дакладнасць прагнозаў.
А цяпер разгледзім задачу, падобныя да якой ёсць практычна ва ўсіх вучэбных дапаможніках.
За 3 гадзіны аўтамабіль праехаў 250 км. За першую гадзіну — 48% усёй дарогі, а за другую — 75% таго, што праехаў за першую гадзіну. Колькі кіламетраў праехаў аўтамабіль за трэцюю гадзіну?
Стандартнае рашэнне. 1) Знаходзім адлегласць, якую
аўтамабіль праехаў за першую гадзіну. 250 × 48% = 120 (км).
2) За другую гадзіну аўтамабіль праехаў 120 × 75% =
= 90 (км). 3) За трэцюю гадзіну аўтамабіль праехаў 250 – 120 –
– 90 = 40 (км). Але другое дзеянне можна запісаць па-іншаму:
250 × 48% × 75% = 250 × 36% = 90 (км). Што азначае здабытак
48% × 75% = 36%? Гэта значыць, што за другую гадзіну аўтамабіль праехаў 36% усёй дарогі. Такім чынам, мы,
узяўшы 75% ад 48%, змаглі нашы 75% дыстанцыі першай
гадзіны “пераплавіць” у 36% усёй дыстанцыі. Зыходзячы
з рашэння гэтай задачы, можна зрабіць больш агульную
выснову: калі мы ведаем, што В складае х% ад А, а С складае
у % ад В, то, калі возьмем у% ад х%, мы даведаемся, колькі працэнтаў С складае ад А. Цяпер можна вучням растлумачыць, што ўзяцце працэнтаў ад працэнтаў азначае пераход
да новай адзінкі вымярэння.
Далейшае рашэнне гэтай задачы можа быць такім. За
дзве гадзіны аўтамабіль праехаў 48% + 36% = 84% усёй
дыстанцыі. На трэцюю гадзіну засталося праехаць 100% ×
× 84% = 16% шляху. За трэцюю гадзіну аўтамабіль праехаў
250 км × 16% = 40 км. На жаль, да гэтай пары мы не сустрэлі ў метадычнай літаратуры рашэння задач такім спосабам.
Можна лічыць, што гэта наша ноу-хау.
Разгледзім задачу, якая фігуравала ў зборніку экзаменацыйных заданняў больш за 15 гадоў назад.
Колькі кілаграмаў вады трэба выпарыць з 300 кг цэлюлознай масы, якая змяшчае 80% вады, каб атрымаць масу з
колькасцю 60% вады?
Рашэнне 1 (для пачынаючых). 1) Знойдзем масу цэлюлозы, якая складае 20% ад 300 кг: 300 кг × 20% = 60 кг.
2) Пасля выпарвання вады гэтыя 60 кг цэлюлозы сталі складаць ужо 40% цэлюлознай масы. Знойдзем гэтую масу:
60 кг / 40% = 150 кг. 3) Вызначым, колькі кілаграм вады неабходна выпарыць: 300 кг – 150 кг = 150 кг.
Рашэнне 2 (для прасунутых). 1) За адзінку вымярэння масы возьмем масу чыстай цэлюлозы. Тады маса вады
будзе складаць: 80% / 20% = 4 = 400% (масы цэлюлозы).
2) Пасля выпарвання маса вады будзе складаць
60% / 40% = 150% (масы цэлюлозы). 3) Такім чынам, неабходна выпарыць 400% – 150% = 250%. 4) Засталося выразіць адзінку вымярэння масы ў кілаграмах: 300 кг × 20% =
= 60 кг. 5) Тады маса выдаленай вады ў кілаграмах складзе:
60 кг × 250% = 150 кг.
Рашэнне 3 (таксама для прасунутых). 1) Выразім масу
раствору праз масу цэлюлозы 100% / 20% = 5 = 500%.

2) Маса раствору цэлюлозы пасля выпарвання часткі вады
складзе: 100% / 40% = 250%. 3) У колькі разоў павінна зменшыцца маса раствору цэлюлозы? (500% / 250% = 2. 4) Паколькі змяншэнне масы раствору ў два разы павінна адбыцца за кошт выпарвання вады, то відавочна, што неабходна
выпарыць 300 кг / 2 = 150 кг вады.
Трэба адзначыць, што вучэбны дапаможнік для 6 класа за
2018 год (аўтары В.Д.Герасімаў, В.М.Пірутка) змяшчае вялікую колькасць цудоўных задач на працэнты, якія дазваляюць
настаўніку развіць у сваіх вучнях віртуознае валоданне працэнтамі. На жаль, аўтары прыводзяць узоры рашэння лёгкіх
і сярэдніх задач, але няма ніводнага рашэння складанай задачы, акрамя таго, да складаных задач няма нават адказаў.
Паспрабуем у нейкай ступені кампенсаваць гэтыя хібы.
Задача № 69, стар.100. У першы дзень выпуску новай
газеты было раскуплена 25% тыражу, прычым 64% тыражу
прададзена раніцай. Колькі працэнтаў усяго тыражу прададзена раніцай?
Умова задачы патрабуе ўдакладнення. Раніцай было прададзена 64% не тыражу новай газеты, а 64% таго, што было
прададзена ў першы дзень. Гэтая задача добрая тым, что вымушае навучэнцаў браць працэнты ад працэнтаў, таму што
нічога, акрамя працэнтаў, ва ўмове няма. Задача рашаецца ў
адно дзеянне: 25% × 64% = 16%. Адказ: раніцай першага дня
было прададзена 16% тыражу газеты.
Задача 4, стар.149. У школьнай бібліятэцы 4000 кніг, з іх
падручнікі для малодшых класаў складаюць 23%, падручнікі
для старшых класаў — 40%, а астатнія кнігі — мастацкая літаратура. На колькі працэнтаў падручнікаў для малодшых класаў менш, чым мастацкай літаратуры?
Рашэнне. 1) Знойдзем, колькі працэнтаў усіх кніг складаюць кнігі: 100% – 23% – 40% = 37%. 2) Цяпер мы можам
31
адказаць на пытанне задачы: (37% – 23%)/37% = 37 ____ % .
37
31
Адказ: падручнікаў для малодшых школьнікаў на 37 ____ %
37
менш, чым мастацкай літаратуры.
Мы змаглі рашыць гэтую задачу без выкарыстання
значэння ўсіх кніг у бібліятэцы. Лікавыя даныя гэтай задачы не зусім удалыя. Значна лепш выглядала б задача,
калі б падручнікі для малодшых класаў складалі 21% усіх
кніг, падручнікі для старшых класаў — 44%, тады мастацкія
кнігі складалі б 35% усіх кніг, а іх было б больш на
(35% – 21%) / 35% = 40%.
Мы спадзяёмся, што настаўнікі перад пачаткам вывучэння з навучэнцамі тэмы “Працэнты” праводзяць работу над
памылкамі ў вучэбным дапаможніку. Аўтары вучэбнага дапаможніка памылкова лічаць, што знаходжанне працэнта (m)
a
ад ліку (a) трэба вылічваць па формуле b = ____ m%. Тут
100
a
правільным будзе b = a × m % , або b = ____ m. Далей аўтары
100
рэкамендуюць знаходзіць лік (а) па яго працэнце (m%) па
b 100% . Правільным будзе , a = ____
b
формуле a = ____
m%
m%
b
або a = __ 100 . Множанне на 100% эквівалентна множанню
m
на 1, што нічога не мяняе.
Існуе меркаванне, што старыя падручнікі былі намнога лепшымі за цяперашнія. На самай справе не ўсё так адназначна. Сустракаліся памылкі і ў вучэбных дапаможніках,
якімі карысталіся гадамі. Вось наглядны прыклад.
Алгебра: Для 8 кл.: Учебное пособие для учащихся
шк. и классов с углубл. изуч математики / Н.Я.Виленкин,
А.Н.Виленкин, Г.С.Сурвило (и др.); Под ред. Н.Я.Виленкина.— М.: Просвещение, 1995. — 256 с.: ил. —
isbn 5-09-005116-x.
Стар.188, № 74. Вучань купіў 2 ужываныя падручнікі ў
букіністычным магазіне, з якіх першы каштуе па намінальнай цане на 150 рублёў даражэй за другі. Пры куплянні была
зроблена зніжка ў памеры 150 рублёў на кожны падручнік,
пры гэтым на першы падручнік была зніжка на 5% меншая,
чым на другі. Колькі заплаціў вучань за абедзве кнігі?
Рашэнне. Няхай х руб. — намінальная вартасць другога падручніка. Тады намінальная вартасць першага —
(х + 150) руб.
150
150
____ . 100%, _______
. 100%, — працэнтная зніжка на другі
x
x + 150
і першы падручнікі. У адпаведнасці з умовай задачы складаем ураўненне:
150 ________
150
150
____
–
: ____ = 0,05
x
x + 150
x
Пасля ўсіх вылічэнняў атрымліваем: x = 95 × 30 = 2850 .
Намінальная вартасць другога падручніка — 2850 рублёў,
а першага — 3000 рублёў. З улікам зніжкі ў 300 рублёў вучань
заплаціў 5550 рублёў. Глядзім адказ, а там намнога меншая
сума — 1050 рублёў. Што не так? Дзе памылка ў рашэнні?
Пасля некалькіх хвілін у галаву прыходзіць думка: а можа,
аўтары ў сваім рашэнні выкарыстоўвалі ненарматыўнае параўнанне працэнтаў? Спрабуем стаць на няправільны шлях
рашэння:
150 _______
150
____
–
= 0. 05.
x
x + 150
600
Адсюль знаходзім: x = –75 ± √5625 + 450000 = –75 ± 675 =
–750.
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Другі корань не падыходзіць па сэнсе задачы. Намінальная цана другога падручніка аказалася ўсяго 600 рублёў, а
першага — 750 рублёў. Тады з улікам зніжкі вучань заплаціў 1050 рублёў, што адпавядае аўтарскаму адказу. Атрымліваецца, што ўвесь той час, пакуль названы вышэй вучэбны
дапаможнік выкарыстоўваўся ў школах, дзяцей паглыблена
вучылі няправільнаму параўнанню працэнтаў.
Уладзімір ГРЭБЕНЬ,
настаўнік матэматыкі ліцэя № 1 Мінска.

