Математика 6-класс

	Сурамжылоонун негизинде 32 баланын 21не бою узун кыздар жагаары маалым болду. Канча балага бою узун кыздар жакпайт?

Эгер у = 3, х = 4 экендиги белгилүү болсо ухху санын тапкыла.
87 санын үч жолу катар жазгыла жана 13 санын үч жолу катар жазгыла. Алынган сандарды кошкула. Натыйжада төмөнкүлөр пайда болот. 
"Сенин жашың канчада?" - деген суроого 7- класстын окуучусу Айдай анын  жашынын цифраларынын суммасы 4кө барабар экендигин айтты. Айдай канча жашта? 
Рим цифрасын колдонуп 73 санын жазгыла.
	Рим цифрасын колдонуп 1800 санын жазгыла
	Туристтер биринчи күнү велосипед менен 12км/саат ылдамдыкта 6 саат жүрүштү. Туристтер биринчи күнү канча километр жүрүшкөн? 
Самолет 765км/саат ылдамдык менен учуп бара жатат. 5 саатта канча километр аралыкты учуп өтөт? 
Ажар Нарындан Бишкекке 5 саатта жетти. Эгер ал 781км/саат ылдамдык менен жүрсө анда ал канча километр аралыкты басып өткөн? 
Асан Нарындан 178 км/ саат ылдамдык менен 4 саатта Кочкорго келди, Кочкордон 159 км/саат ылдамдык менен 3 саатта Бишкекке келди. Асан Нарындан Бишкекке чейин канча километр аралыкты басып өткөн?
Биринчи 10 саатын 71 км/саат ылдамдык менен, жолдун калган бөлүгүн 66 км/саат ылдамдык менен жүрүп, Чолпон Бишкектен Баткенге чейин 908 километрди канча саатта басып өткөн?
Фирмада 1 саттын ичинде 50 лампочка чыгарылат. Ал 10 саатта канча лампочка чыгарат?
Тигүү цехинде 325 көйнөк тигилди. Эмгегинин өндүрүмдүүлүгү 25 көйнөк/саат болсо, анда алар жалпы канча саат иштешкен?
Тракторист 90 га айдоосу керек. Биринчи күнү ал  6 га/саат ылдамдык менен 7 саат иштеген. Экинчи күнү жумуш 6 саатта  бүткөн. Экинчи күнү жумуш бүтүрүш үчүн, кандай ылдамдык менен иштеген?
	РАОС = 1250 болсо бул кандай бурч?
39 жана 3 сандарынын тийиндисин тапкыла.
3 саатта канча минута бар?
Жактары 8 см жана 6 см болгон тик бурчтуктун аянтын тапкыла. 

	Теңдемени чыгаргыла:  х - 20 = 100
	Тик бурчтуктун периметри 78м. Туурасы 23 м болсо,  анын узундугун тапкыла. 

Тик бурчтуктун негизи  69см, аянты 3105 см2. Периметрин тапкыла.
	Тик бурчтуктун бир жагы экинчисинен эки эсе узун, ал эми анын периметри 12 см. Тик бурчтуктун кичине жагы канчага барабар?
Тик бурчтукту 3 барабар квадратка бөлүп кесишти. Алардын периметринин суммасы 24см, берилген тик бурчтуктун аянтын тапкыла. 
	Эсептегиле:  801 ∙  57 ‒ 9240 : 4 + 345 

Бир нече сандардын жана тамгалардын көбөйтүндүсү же тийиндиси ... деп аталат 
Амалдарды аткаргыла:   17 ∙  (377 + 233)
56abc бир мүчөсүнүн  коэффициентин  атагыла  
Төмөнкү жооптордон бир мүчөнү тапкыла. 

	Бир мүчөлөрдүн суммасы же айырмасы ... деп аталат.

Төмөнкү туюнтмалардан жыйынтыгы 256 га барабар болгонун белгилегиле.
Туюнманын маанисин тапкыла:  25а + 12а ‒ 8с;
Сан туюнтмасынын маанисин эсептегиле:  43 ∙  21 ‒ 43 ∙  18 + 19 ∙  11

	Төмөнкү көп мүчөдөгү бир мүчөлөрдү топтогула. 35у +10 ‒ 14у +89 +12у 


	Эгерде кандайдыр бир санга 29ду кошуп, келип чыккан сумманы 11ге көбөйтсөк, анда  902ни  алабыз . Бул кайсы сан?

Эгер кашаанын  астында ... белгиси турса, анда кашаанын ичиндеги баардык «+» жана «-» белгилери  өзгөрүүсүз калтырылат. Жообун символ түрүндө жаз.
Эн кичине натуралдык сан ... болот. Жообун сан түрүндө жаз
9а + 5а + а туюнтмасын жөнөкөйлөтсөк 15а келип чыгабы? 
Амалдарды аткаргыла:    -19 + 40 

	Эсептегиле:   26 + (- 6) 

- 5 тен чоң 1ден кичине канча бүтүн сан бар?  Жообун сан түрүндө жаз.
| -98 | = ... .  Жообун сан түрүндө жаз 
Чыгаргыла: 2 жана 4 сандарынан түзүлгөн бардык эки орундуу сандары жазып чыккыла.
Эсептегиле: Тик бурчтуктун негизи 84см , бийиктиги 4эсе кичине. Периметрин тапкыла?
Маселени чыгаргыла: Автобус 80км/саат ылдамдык менен бара жатат. Ал 3саатта канча км жолду басып өтөт?
Уланткыла : Тик бурчтуктун аянты...(формуласын тапкыла)

	a=7, c=6, d=4 болсо, анда acda санын жазгыла


	Жазылышында жок дегенде бир жолу 7 цифрасы колдонулган канча эки орундуу сан бар? жообун сан түрүндө жаз.

Амалдарды аткаргыла: 912+789-779
Кичине сандан чоң санды кемитсе дайыма...чыгат.
Кыры 5 метр болгон кубдун аянтын тап?
Маселени чыгаргыла: Бир килограмм алма 10 сом турса, анда 5кг алма канча сомго сатып алсак болот?  
Маселени чыгаргыла: Нарындан Чуйго 70км/саат менен Алишер чыкты. 0,5 сааттан кийин Алтынбек Чуйдон Нарынга 75 км/саат ылдамдык менен чыкты. Алтынбек жолго чыккандан кийин канча убакыттан кийин алар жолугушат. Эки шаардын ортосундагы аралык 400 км. (жообун сан менен жазгыла) 
Берилген санды жазгыла: беш миллион тогуз жүз миң он беш 
342100 санынын окулушун жазгыла 
Амалдарды аткаргыла: 15785+98569
Берилген теңдемени чыгаргыла: y+765845=889111
Паралелепипеддин көлөмү-…тамга менен белгиленет (чон латын тамгасы менен жаз)
Тик бурч ... градуска барабар.
Жандаш бурчтардын суммасы ... градус (сан менен жазгыла)
Теңдемени чыгаргыла: 5х+4х=720
Терс сандардын суммасы дайыма ...сан болот
Дал келтиргиле

	Сүйлөмдү улагыла: Кубдун ...  кыры бар 

Бир мүчөлөрдун суммасы же айырмасы ... мүчө деп аталат

	Амалды аткаргыла: 19∙ 632

Теңдемени чыгаргыла: x:63=89 
	Кашааны ачкыла: 5(а+ b)
224444668 саны 2 ге бөлүнөбү?

	Алина залдагы окуучуларга келип: "Залда бардыгы 351 окуучу отурат"-туурабы деди. Анда залдагы бир окуучу жок 351 эмеспиз. Биз дагы ушунча,дагы жарым,дагы чейрек анан сиз менен чогуу 351 болмокбуз деди. Залда канча окуучу бар? 


	Mаселени чыгаргыла: Чач тарач 10 мүнөттө 1 адамдын чачын кыркса , жарым саатта канча адамдын чачын кыркат?

Эсептегиле: 153-7∙ 15+2102
Маселени чыгаргыла: Марат 3 сомдук дептерден 10ду  сатып алган. Жана ошол 10 дептерди кайра 5 сомдон саткан. Марат канча пайда тапкан? 
	Өлчөмдөрү 20см, 30см, жана 40 см болгон коробканын көлөмүн тапкыла

Сандардын ичинен эн чоңун тапкыла. -1,   0,  -56,   6
Сан туюнтмасынын маанисин эсептегиле: 30∙ 15-30∙ 5-299
Жалпы көбөйтүүчүнү кашаадан чыгаргыла. 21t+9t-10t
Таттууну жакшы коргон кыз тортту 3 саатта жеди. 1-саатта ал жарым тортту,2-саатта-калдыктын жарымын,3-саатта калгандын жарымын жана дагы 50 г жеди.Торттун салмагы канча болгон?
8544 саны 3 санына так бөлүнөбү? 


