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Передмова
Успішне навчання математики молодших школярів вимагає від учителя не тільки
методичної майстерності, але і глибокого розуміння суті математичних понять і фактів. В
початковій школі закладаються основи таких важливих понять, як «число» і «величина»,
відбувається ознайомлення з елементами алгебри і геометрії, розвиваються логічні уміння, учні
навчаються прийомам розумової діяльності.
Прищепити молодшим школярам любов до математики, зацікавити їх цим предметом
зможе тільки вчитель, який сам захоплений математикою і свою захопленість може передати
дітям, сприяючи розвитку їх пізнавальної активності, вихованню культури мислення,
формуванню особистості та основ наукового світогляду.
Все це пред’являє особливі вимоги до математичної підготовки вчителя початкової школи.
Він повинен володіти поняттям натурального числа і величини, знать різні означення
арифметичних дій над числами, їх властивості, уміти виконувати і пояснювати усні і письмові
обчислення, обґрунтовувати вибір дій і встановлювати вид залежності між величинами при
розв’язуванні текстових задач, а також необхідне вміння здійснювати виховний процес при
вивченні математики.
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до успішного розв’язування цих
завдань покладається, насамперед, на навчальний предмет «Основи початкового курсу
математики».
Даний навчальний посібник написаний у відповідності з програмою і спрямований на
розв’язування завдання забезпечення майбутнього вчителя початкових класів математичною
підготовкою, необхідною йому для грамотного творчого навчання і виховання молодших
школярів, для подальшої роботи з поглиблення і розширення математичних знань.
Структура посібника така: весь матеріал розбитий на два розділи, розділи на заняття.
Кожне заняття закінчується вправами, призначеними як для більш глибокого засвоєння
теорії, так і для формування у майбутнього вчителя ряду професійних умінь. Наприклад, умінь
розв’язувати текстові задачі і аналізувати математичний зміст завдань, які виконуються учнями.
Частина завдань має творчий характер, що сприятиме розвитку логічного мислення і
математичних здібностей студентів педагогічних закладів.
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ЧАСТИНА ІІ. АЛГОРИТМИ ДІЙ НАД ЦІЛИМИ НЕВІД’ЄМНИМИ ЧИСЛАМИ.
РОЗШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
Заняття 1
Запис чисел у десятковій системі числення
Сучасній людині майже на кожному кроці доводиться мати справу з числами. Тому ми
повинні вміти правильно називати і записувати будь-яке число, а також виконувати над числами
дії. І як правило, ми успішно це робимо. Допомагає нам у цьому спосіб запису чисел, який на
сучасному етапі використовується всюди і має назву десяткової системи числення.
Взагалі системою числення називають мову для назви (найменування), запису чисел і
виконання дій над ними.
У десятковій системі числення для запису чисел використовують 10 знаків (цифр): 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. З них утворюються скінченні послідовності, які є короткими записами чисел.
Наприклад, послідовність 5457 є коротким записом числа 5тис.+4сот.+5дес.+7од. Цю суму
прийнято записувати в такому вигляді: 5 · 103+4· 102+5 · 10+7.
Означення. Десятковим записом натурального числа х називається його подання у вигляді
х = а п ·10 п+ап -1 · 10 п -1+…+ а1 · 10+а0 , де коефіцієнти ап,, ап -1 ,…, а1, а0 набувають
значення 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і а п ≠ 0.
Суму а п · 10 п +а п -1 · 10 п -1+…+ а 1 · 10+а0 прийнято записувати коротко ап ап-1 ... а1а0.
Числа 1, 10,102, 103, ..., 10п називають при такому поданні розрядними одиницями відповідно
першого, другого, ..., п+1 розрядів, причому 10 одиниць одного розряду становлять 1 одиницю
наступного вищого розряду, тобто відношення сусідніх розрядів дорівнює 10 - основі системи
числення.
Три перших розряди справа наліво в записі числа сполучають в одну групу і називають
першим класом або класом одиниць. До першого класу входять одиниці, десятки, сотні.
Четвертий, п’ятий і шостий розряди в записі числа утворюють другий клас - клас тисяч.
Потім іде третій клас - клас мільйонів, що складається з трьох розрядів: сьомого, восьмого,
дев’ятого, тобто з одиниць мільйонів, десятків мільйонів і сотень мільйонів.
Наступні три розряди також утворюють новий клас і т.д.
Введення класів одиниць, тисяч, мільйонів і т.д. робить зручним читання та запис чисел.
У десятковій системі числення всі числа можна не тільки подати у вищезгаданому вигляді,
а й усім їм дати назву, ім’я. Це досягається наступним чином: є назви перших десяти чисел,
потім з них у відповідності до означення десяткового запису і додавання ще небагатьох слів
утворюються назви наступних чисел. Так, числа другого десятка (вони подаються у вигляді
1 • 10+а0)утворюються зі сполучення перших десяти назв і дещо зміненого слова “десять”
(“дцять”): одинадцять - один на десять; дванадцять - два на десять і т.д.
Можливо, природно було б говорити “два і десять”, але наші предки віддавали перевагу
вислову “дванадцять”, це і збереглося в нашій мові.
Слово “двадцять” означає два десятки.
Назва чисел третього десятка (це числа вигляду 2·10+а0) одержується шляхом додавання
до слова “двадцять” назв чисел першого десятка: двадцять один, двадцять два і т.д.
Продовжуючи рахунок далі, ми одержимо назви чисел четвертого, п’ятого, шостого,
сьомого, восьмого, дев’ятого і десятого десятків. Назви цих чисел утворюються так само, як у
межах третього десятка, тільки в трьох випадках з’являються нові слова: сорок (для
позначення чотирьох десятків), дев’яносто (для позначення дев’яти десятків) і сто (для
позначення десяти десятків).
Назви чисел, більших ста (тобто чисел вигляду 1·102+а1·10+а0), складаються зі слова сто
і назв чисел першого і наступних десятків. Таким способом одержуються назви: сто один,
сто два, ..., сто двадцять, сто двадцять один і т.д. відрахувавши нову сотню, будемо мати дві
сотні, які коротко називаються двісті. Для одержання чисел, більших двохсот, знову
користуємося назвами чисел першого і наступних десятків, приєднуючи їх до слова “двісті”.
Потім будемо відраховувати наступні сотні і після кожної нової сотні будемо одержувати
особливі назви: триста, чотириста, п’ятсот, і т.д. до тих пір, поки не відрахуємо десять
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сотень, які мають назву “тисяча”.
Рахунок за межами тисячі ведеться так: додаючи до тисячі по одиниці (тисяча один, тисяча
два і т.д.) одержимо дві тисячі, три тисячі і т.д. Коли відрахуємо тисячу тисяч, то це число
одержить особливу назву “мільйон”. Далі рахуємо мільйонами до тих пір, поки дійдемо до
тисячі мільйонів, одержане число - тисяча мільйонів - має особливу назву “мільярд”. Мільйон
мільйонів називається більйоном. В обчисленнях мільйон прийнято записувати у вигляді 106,
мільярд - 109, більйон - 1012. За аналогією можна одержати записи ще більших чисел.
Отже, для того, щоб назвати всі натуральні числа в межах мільярда, потрібно лише 16
різних слів: один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять, сорок, дев’яносто,
сто, тисяча, мільйон, мільярд. Решту назв чисел (в межах мільярда) можна утворити з цих
основних.
Десятковий запис натурального числа дає ще один спосіб порівняння чисел.
Якщо х і у - натуральні числа, запис яких виконаний у десятковій системі числення,
тобто х = а п ·10 п +ап -1 · 10 п -1 +…+ а 1 · 10+а0,, у = в т ·10 т +в т -1 · 10 т -1 +…+ в1 · 10+в0
то число х менше числа у, якщо виконується одна з умов:
1) п<т (число розрядів у записі числа х менше, ніж у записі числа у);
2) п=т, але ап <вт;
3) п=т, ап=вт, ..., ак=вк, але ак-1 <вк-1.
Користуючись цим твердженням, легко порівнювати числа. Наприклад:
1) 3456 < 12349 (в записі числа 3456 цифр менше, ніж у записі числа 12349);
2) 3456 < 4579 (при однаковій кількості цифр у записі чисел цифра старшого
розряду в числі 3456 менша цифри того ж розряду в числі 4579);
3) 3456 < 3476 (при однаковій кількості цифр у записі чисел і однакових цифрах, що
позначають тисячі і сотні, цифра десятків у числі 3456 менша цифри того ж розряду в
числі 3476).
Питання найменування і запису чисел розглядаються в початкових класах концентрами в
темах, що мають назву “Нумерація”.
У початковому курсі математики (і курсі математики середніх класів) десятковим записом
натурального числа вважають його подання у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад,
сума 5000+400+50+7 є десятковим записом числа 5457. Таке подання зручне для найменування
числа: п’ять тисяч чотириста п’ятдесят сім.
Вправи
1. Розкладіть на розрядні доданки числа:
678567; 354000; 405017.
2. Запишіть кожну суму, як одне число:
300000+40000+5000+400+60+5;
600000+90;
200000+80000+80000+800+10+8;
40000+700.
3. Порівняйте числа і поставте потрібний знак. Поясніть вибір знака.
1) 700810 … 700180;
2) 5700 … 507000;
3) 47160 … 40800.
4. Запишіть цифрами числа:
1) один мільйон двісті тисяч п’ятсот сім;
2) 46 одиниць другого класу і 50 одиниць першого класу;
3) 9 одиниць другого класу і 6 одиниць першого класу.
Назвіть, одиниці якого розряду відсутні.
5. Скільки всього тисяч у кожному з чисел: 57403; 7840; 67500; 6000?
Скільки у числі 1203700 всього тисяч? Сотень? Десятків?

7

Заняття 2
Про виникнення і розвиток способів запису цілих невід’ємних чисел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виникнення поняття числа.
Запис числа у Давньому Вавилоні.
Запис числа у єгиптян.
Алфавітна система запису числа у Давній Греції та Римській імперії.
Запис числа та розвиток математики взагалі в Індії та на Близькому Сході.
Розповсюдження десяткової системи числення.

Як давно люди користуються десятковою системою числення?
Історики вважають, що десяткова система була створена в Індії приблизно в VI
столітті нашої ери. В індійців її запозичили араби, а в Європі десяткова система набула
широкого застосування в Х-ХІІІ століттях.
А як записували люди числа до виникнення десяткової системи числення?
Поняття числа виникло в глибокій давнині. Тоді ж виникла необхідність у записі чисел. Ще
до появи писемності люди вміли називати числа, вести рахунок. У цьому їм допомагали різні
пристосування, і насамперед пальці рук і ніг. Застосовувався і такий вид інструментального
рахунку, як дерев’яні палички із зарубками, шнури і мотузки з вузликами. Звичайно, спосіб
“запису” чисел за допомогою зарубок або вузликів був не дуже зручним, оскільки для запису
великих чисел доводилося робити багато зарубок або вузликів, що утруднювало не тільки
запис, а й порівняння чисел, важко було виконувати і дії над числами. Тому виникли інші,
більш економні способи запису чисел: рахунок стали вести групами, що складалися із однакової
кількості елементів. Цьому сприяв розвиток рахунку за допомогою пальців рук і ніг. Перехід
людини до пальцевого рахунку привів до створення різних систем числення: п’ятіркової,
десяткової, дванадцяткової і ін.
Загалом, найстарішою системою числення вважається двійкова. Вона виникла, коли
людина вела рахунок не на пальцях, а при допомозі рук, тобто коли одиницею нижчого розряду
була одна рука, а одиницею вищого розряду - дві руки. Сліди цієї системи збереглися і до
нашого часу - вони виражаються у прагненні рахувати парами.
Поступово під впливом зростаючих економічних потреб людство створювало методи
рахунку. Цей процес був стихійним і довготривалим. Починався він у далекі часи, коли люди
виробляли перші математичні поняття, і зокрема поняття натурального числа та рахунку.
Подальший розвиток цих понять відбувався в епоху формування стародавніх держав Вавилону, Єгипту, Китаю і ін., тобто біля п’яти тисяч років тому назад. У цей період були
створені нові способи запису чисел.
У Стародавньому Вавилоні рахували групами по шістдесят, тобто система числення груп
була шестидесяткова. Наприклад, число 137 вавилонський математик уявляв собі так:
137=2 · 60 + 17. Звичайно, записувалось це число іншими знаками - трикутними клинками.
Справа в тому, що записи стародавні вавилонці виконували на глиняних таблицях шляхом
видавлювання з них трикутних клинків. Потім ці таблиці сушили й обпалювали.
Для запису чисел використовувались розташування клина: вертикальне - вістрям униз і
горизонтальне - вістрям уліво. При цьому знак ▼ означав одиницю і шістдесят, знак ◄ десяток. Інші числа зображались за допомогою цих знаків і дії додавання. Наприклад, число
▼▼▼
5 зображалося так: ▼▼ , а число 137 так:

▼▼▼
▼▼ ◄ ▼▼▼
▼.

Останній запис є записом числа в шестидесятковій системі: 60+60+10+7=2·60+17.
Проте винайдений у Стародавньому Вавилоні запис чисел мав недоліки: в ньому важко
було зображати великі числа, не було спеціального знаку для основи системи числення числа 60, що приводило до різночитання окремих записів.
Чому в основу своєї системи вавилоняни поклали число 60? Однозначно відповісти на
це запитання важко. Відмітимо тільки, що стародавні вавилоняни володіли досить великим
запасом знань у різних областях: математиці, астрономії.
Існує припущення, що основою для створення шестидесяткової системи числення сприяло
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ділення кола на 360 рівних частин, яке, у свою чергу, було вироблено ними у відповідності з
поділом року на 360 днів.
Залишки цієї системи числення збереглися і до наших днів: до ділення кола на 360° можна
додати ще вимірювання кутів градусами, мінутами, секундами.
Стародавні єгиптяни рахували десятками. Але спеціальні знаки в них були тільки для
розрядів: одиниць, десятків, сотень, тисяч і т.д. Числа від одного до дев’яти записувались за
допомогою паличок: | - 1, | | -2,  - 10,

- 100,

Наприклад, число 122 єгиптяни записували так:

- 1000.

  ||, а число 1314 мало вигляд:

 || ||.
Записи проводились переважно фарбами на папірусі. Інколи матеріалом для записів були
каміння, дерево, шкіра, тканина, черепки. Текст записувався рядками справа наліво або
стовпчиками зверху вниз.
Деякі з єгипетських папірусів збереглись до наших днів. Один з них, так званий
"Московський математичний папірус”, зберігається в Державному музеї образотворчих
мистецтв ім. О.С.Пушкіна в Москві і датується 2000-1800 роками до нашої ери.
Цікаво відмітити, що дія множення виконувалась єгиптянами шляхом подвоєння.
Наприклад, щоб помножити 15 на 17, потрібно було виконати такі дії:
15·(1+2·2·2·2)=15·1+15·2·2·2·2=15·1+30·2·2·2=15+60·2·2=15+120·2=15+240=255. Дію ділення
розглядали як дію, обернену множенню, тобто підбиралось таке число, яке при множенні на
дільник давало б ділене.
Загалом стародавні єгиптяни і вавилоняни володіли достатньо великим обсягом
математичних знань, але всі вони були переважно експериментального характеру. По суті,
взагалі були відсутні узагальнення і доведення, тобто математична наука тільки складалась.
Великий внесок в її подальший розвиток здійснили вчені Стародавньої Греції: Фалес (624547 рр. до н.е.), Піфагор (біля 580-500 рр. до н.е.), Демокрит ( біля 460-370 рр. до н.е.), Платон
(427-347 рр. до н.е.), Архімед ( біля 287-212 рр. до н.е.), Ератосфен ( біля 276-194 рр. до н.е.) та
ін.. Це інша епоха в історії розвитку вчення про число.
Варто відмітити, що в Стародавній Греції народилась ще одна система запису чисел –
алфавітна. В ній числа зображались буквами грецького алфавіту. Перші десять букв алфавіту
зображали числа від 1 до 9, наступні десять – десятки (10, 20, 30,…90), і останні дев’ять – сотні
(100, 200, …900). Для того, щоб відрізнити числа від записів слів, над числами ставилась риска.
Наприклад, у цій системі число 543 записувалось так:   - 500,  - 40,  - 3 . Для зображення
чисел, більших тисячі, використовувались додаткові символи.
Більше двох тисяч років тому майже всі країни Західної Європи і багато країн Азії були
підкорені стародавніми римлянами. Орієнтація на окупаційні війни привела до того, що в
Римській імперії математика не розвивалась, вона використовувалась тільки для практичних
цілей. З того невеликого спадку, що залишив Стародавній Рим, можна представити ще один
спосіб запису чисел. У римській системі числення є вузлові числа:
одиниця - І
п’ятдесят - L
п’ять
-V
сто
- С
десять
-X
п’ятсот - D
тисяча - M
Усі інші числа записуються за допомогою вузлових та двох арифметичних дій: додавання і
віднімання.
Віднімання проводиться тоді, коли знак, відповідний меншому вузловому числу, стоїть
перед знаком більшого вузлового числа. Наприклад, IV – чотири (5-1=4); XC – дев’яносто (10010=90); XL – сорок (50-10=40).
Запишемо декілька чисел в римській нумерації:
165 – це сто (C) плюс шістдесят, тобто п’ятдесят плюс десять (LX), плюс п’ять (V). Отже, число
165 записується так:: CLXV;
374 – це триста (ССС) плюс сімдесят, тобто п’ятдесят плюс 2 рази по десять (LXX), плюс
чотири (IV). Отже, 374 записується так:: CCCLXXIV.
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Числа чотири-, п’яти і шестицифрові записуються за допомогою букви m ( від
латинського слова mille - тисяча), зліва від якої записуються тисячі, а справа – сотні,десятки,
одиниці. Так, запис XXIXmDCXXXV є записом числа 29635, а запис CXXXVIImDCCXLV є
записом числа 137745.
У V-XII століттях значний розвиток математики відбувається в країнах Сходу: в Індії та
на Близькому Сході.
В Індії і в Китаї математика зародилась близько п’яти тисяч років назад, тобто тоді ж, коли і в
Єгипті. Вчені-історики відмічають, що індійська наука і наука грецька були взаємозв’язані. Але
якщо у греків переважно розвивалась геометрія, то в Індії більш істотні результати були
одержані в галузі арифметики, алгебри і тригонометрії. Особливо був цінним вклад
індійських учених в арифметику - вони винайшли десяткову систему числення, тобто той
спосіб запису і читання чисел, яким зараз користується все людство. Датується ця подія
VI століттям до нашої ери.
У чому ж полягало це відкриття? Адже люди з давніх давен вели записи чисел.
Справа в тому, що при такому способі запису чисел, значення кожної цифри
залежить від її місця, позиції. Наприклад, одна і та ж цифра 7 в числі 703 позначає 7
сотень, в числі 72 - сім десятків, а в числі 7230 - сім тисяч. Виявилось, що за допомогою
десяти цифр можна записати будь-яке число. Тому десяткову систему числення
називають позиційною. Крім того, в Індії вперше стали використовувати нуль для
позначення відсутніх розрядних одиниць, що також відіграло велику роль у
вдосконаленні запису чисел і спрощенні обчислень.
Звичайно, звичний для нас запис нуля з’явився не відразу. Спочатку, якщо в числі
не було якого-небудь розряду, індійці замість назви цифри говорили слово “порожньо”, а
при запису на місці “порожнього” розряду ставили крапку. Пізніше замість крапки стали
рисувати кружок, який називали “сунья”, що на мові хінді означало "порожньо”. При
перекладі на арабську мову слово “сунья” перетворилось у слово “сифр”, яке на нашій
мові звучить як “цифра”.
Цифрами називаємо всі десять знаків: 0, 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Але ще 200 років
тому цифрою називали тільки один знак - 0. Цифри, за допомогою яких записуються
числа в десятковій системі числення, теж були придумані математиками Стародавньої
Індії. Звичайно, їх початкове написання відрізнялося від сучасного. Сучасна форма цифр
установилась тільки після винаходу друкування - в XV ст. Чому цифри, винайдені в Індії,
часто називають арабськими? Справа в тому, що держава арабів, яка виникла в VII ст. на
Аравійському півострові, за 200 років підкорила собі значну кількість держав, що мали
вищий рівень розвитку. До складу Арабського Халіфату входили , наприклад, Північна
Індія, Єгипет, Середня Азія, Месопотамія, Персія. Закавказзя, Північна Африка та інші
держави. Столицею цієї величезної держави було місто Багдад, який став центром
арабської культури. Араби розуміли значення науки і скрупульозно збирали, вивчали і
перекладали на свою мову праці вчених завойованих країн, у тому числі Греції, Індії,
Середньої Азії.
Проте арабські математики не лише зберегли праці видатних учених давнини, а й
зробили значний внесок у розвиток математики.
Видатним ученим IX ст. був узбецький (хорезмський) математик Мухаммед бен
муса аль Хорезмі. Його книга “Китаб аль Джебр”, в якій викладені правила
розв’язування арифметичних задач і рівнянь, дала назву (ім’я) науці алгебрі. У
другій
своїй книзі аль-Хорезмі описав індійську арифметику, тобто десяткову систему
числення. Триста років назад, тобто в XII ст., її переклали на латинську мову і вона стала
першим
підручником
арифметики
для
всіх
європейських
народів.
У результаті того, що десяткову систему числення в країнах Є вропи вивчали за книгою,
написаною автором, який жив в Арабській державі, індійські цифри десяткової системи
стали неправильно називати арабськими цифрами. Поширенню
десяткової
системи
числення в Європі сприяла “Книга абака” Леонардо Фібоначчі, видана в 1202 році. З XIII
ст. починається широке упровадження десяткової системи і до XVI ст. вона стала
повсюди використовуватись у країнах Західної Європи.
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Вправи
1. Запишіть у римській нумерації такі числа:
125687; 790054; 56007; 1080.
2. Прочитайте і запишіть у десятковій системі числення:
MCXXIV; ССVIII; MCXIXV; LX m CXII; MDL.
3. Запишіть римськими цифрами рік, у якому народився Т.Г.Шевченко; рік здобуття
незалежності Україною?
4. Запишіть найменше і найбільше п’ятицифрове число в римській нумерації.
Заняття 3
Про запис чисел у Стародавній Русі
Предки російського народу - слов'яни. У слов'ян, як і в інших народів, перші математичні
уявлення виникли в практичній діяльності.
Без уміння рахувати і вимірювати неможливо було вести торгівлю, а слов'яни постійно
торгували і з греками, і з арабами, і з іншими народами. В X ст. - столітті найбільшого розквіту
давньоруської держави - у слов'ян виникає писемність.
Основа слов'янського алфавіту була запозичена у греків, а точніше у візантійців. Ось
чому і слов'янська нумерація по своїй суті співпадає з грецькою, числа в якій зображались
буквами алфавіту, над якими позначали особливий значок - титло.

Числа одинадцять, дванадцять і т.д. до дев'ятнадцяти записували так:

Числа двадцять один, двадцять два і т.д. до двадцяти дев'яти записували так:

Титло ставилось тільки на одній з цифр. Порядок цифр при запису - під час письма числа
був такий як і його усна назва. Наприклад: дванадцять - спочатку називаємо цифру одиниць,
потім десяток. Слов'яни так і писали:
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Спочатку писали цифру "два", а потім цифру, яка позначала десяток. Навпаки, в числі
"двадцять чотири" ми справа називаємо десятки, потім одиниці. У слов'ян це відображалось у
записі числа:

Слов'янська нумерація непозиційна, оскільки значення , літери в письмі числа не
змінювалося в залежності від позиції, яку вона займала. Користуючись цією нумерацією, можна
було записувати великі числа.
Крім цього, така система запису чисел дозволяла виконувати арифметичні дії "у
стовпчик", так само як виконується це зараз.
Назви чисел до тисячі в Давній Русі були майже такими, як і зараз, хоча є невеликі
відмінності у вимові чисел. Наприклад: один - "єдин", двадцять - "двадесять".
Про те, що математичні знання наших предків - слов'ян були досить поширеними, говорить
факт використання букв алфавіту для запису великих чисел без введення нових знаків. Так, знак
- позначав тисячу,

- число, яке називали "тьмой" (спочатку це було 104, потім 106), знак

- позначав легіон (1012), знак
- леодр (1024),
- ворон (1048),
-колода (1049). Про
число ворон казали, що "более сего несть разумевати", а про колоду "сего числа несть больше".
Великого удару російській культурі і науці було нанесено в період трьохсотлітнього
монгольського іга. За цей час наука Західної Європи зробила великий крок уперед, оволоділа
десятковою системою числення та іншими досягненнями математики арабів та народів Індії.
Російській науці потрібно було багато століть, щоб зайняти гідне місце у світі.
У кінці XVI століття, при Івані Грозному, на Русі з'являються перші друковані
математичні книжки, мета яких - полегшити рахунок при розв'язанні різних практичних задач.
Запис чисел у них виконувався в слов'янській системі числення.
Важливу роль у розвитку російської науки відігравала книга "Арифметика - наука
числительная", написана Леонтієм Пилиповичем Магницьким. Вона була видана при Петрові І
в 1703 р. на слов'янській мові, але всі обчислення виконувались у десятковій системі числення.
П.Магницький (1669-1739) був першим російським видатним педагогом-математиком.
Родом він з Тверської губернії. Історики вважають, що походив він із селян і що прізвище його
батька було Телятин. Прізвище Магницький було присвоєно йому за наказом Петра І, який
високо цінив величезні знання Магницького і говорив, що він притягує до себе знання, як
магніт.
Заняття 4
Додавання багатоцифрових чисел у десятковій системі числення
З'ясуємо, як на практиці виконується додавання натуральних чисел. Якщо числа а і в
одноцифрові, то щоб знайти суму, достатньо порахувати число елементів в об'єднанні таких
множин А і В, що п(А)=а, п(В)=в і А∩В=Ø. Але щоб кожного разу, виконуючи додавання таких
чисел, не повертатися до множин і рахунку, всі суми, які одержуються при додаванні двох
одноцифрових чисел, запам'ятовують. Усі такі суми записують в особливу таблицю, яка
називається таблицею додавання одноцифрових чисел.
Якщо числа а і в багатоцифрові, то зміст дії додавання зберігається і тут, але технічно
знайти суму шляхом перерахунку елементів у об'єднанні неперетинних множин А і В, таких, що
п(А)=а, n(В)=в, частіше всього стає неможливим. Як відомо, багатоцифрові числа додаються
"стовпчиком". Але які теоретичні положення, які лежать в основі цього правила?
Розглянемо суму 273+3526.
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Подамо доданки у вигляді суми степенів десяти з коефіцієнтами, розкриємо дужки,
переставимо доданки так, щоб одиниці були поруч з одиницями, десятки - з десятками і т.д., і
візьмемо їх у дужки. Все це можна зробити на основі відповідних законів додавання переставного, сполучного і розподільного. Маємо: 273+3526= (2·102+7·10+3) +(3·103 +5·102+
+2·10+6)=2·102+7·10+3+3·103+5·102+2·10+6=3·103+2·102+5·102+7·10+2·10+3+6=3·103+(2·102+5·
102)+(7·10+2·10)+(3+6) = 3·103+102 ·(2+5)+10·(7+2)+(3+6) = 3·103+7·102+9·10+9.
Одержаний вираз є десятковим записом числа 3799.
Загалом, відоме правило додавання чисел "стовпчиком" базується на:
1) способі запису чисел у десятковій системі числення;
2) переставному і сполучному законах додавання;
3) розподільному закону множення відносно додавання;
4) таблиці додавання одноцифрових чисел.
У випадку, коли сума одноцифрових чисел стає рівною або більшою 10, то в основі
правила додавання лежать ті ж теоретичні факти. Розглянемо, наприклад, суму 248+936.
Маємо:248+936=(2·102+4·10+8)+(9·102+3·10+6)=2·102+4·10+8+9·102+3·10+6=2·102+9·102+4·10+3
·10+8+6 = (2·102+9·102)+(4·10+3·10)+(8+6) = (2+9)·102+(4+3)·10+(8+6) = =11·102+7·10+14.
Бачимо, що в цьому випадку додавання даних чисел звелось до додавання одноцифрових
чисел, але суми 2+9 і 8+6 перевищують число 10, і тому одержаний вираз не є десятковим
записом якогось числа. Необхідно зробити так, щоб коефіцієнти перед степенями 10 були
меншими числа 10. Для цього виконаємо ряд перетворень:
2+9=11=10+1;
8+6=14=10+4.
Вираз 11·102+7·10+14 набуває вигляду: (10+1)·102+7·10+(10+4). Скористаємося законами
додавання і множення, будемо мати: 1·103+1·102+7·10+1·10+4 = 1·103+1·102+8·10+4, що є
десятковим записом числа 1184. Отже, 248+936=1184.
У загальному вигляді алгоритм додавання багатоцифрових чисел, записаних у десятковій
системі числення, формулюється так:
1. Записуємо другий доданок під першим так, щоб відповідні розряди знаходились один під
одним.
2. Додаємо цифри розряду одиниць. Якщо сума менша 10, її записуємо в розряд одиниць
відповіді і переходимо до наступного розряду (десятків).
3. Якщо сума цифр одиниць більша або дорівнює 10, то подаємо її у вигляді 10+с0, де со одноцифрове число; записуємо с0 в розряд одиниць відповіді і додаємо 1 до цифр десятків
першого розряду, після чого переходимо до розряду десятків.
4. Повторюємо ті ж дії з десятками, потім із сотнями і т.д.
Процес закінчується, коли виявляться доданими цифри старших розрядів.
У початковому курсі математики правило додавання багатоцифрових чисел, по суті,
формулюється при вивченні письмового додавання трицифрових чисел. Цьому правилу і запису
додавання
"стовпчиком"
передує
пояснення
конкретного
випадку:
246+123=(200+40+6)+(100+20+3)=(200+100)+(40+20)+(6+3)=300+60+9=369.
Обґрунтуємо кожен крок виконаних перетворень. Спочатку числа 246 і 123 подають у
вигляді суми розрядних доданків (тобто використовується, по суті, спосіб запису чисел у
десятковій системі числення). Наступний етап - до сотень додаються сотні, до десятків десятки, до одиниць - одиниці, що можливе на основі правила додавання суми до суми, яке є
наслідком переставного і сполучного законів додавання. Потім обчислюються суми в дужках.
Оскільки доданки є так званими круглими числами, тобто закінчуються нулем, або
одноцифровими числами, то їх додавання відбувається, спираючись на таблицю додавання
одноцифрових чисел. Вираз 300+60+9 є сумою розрядних доданків (тобто є десятковим записом
числа), тому його можна записати у вигляді 369. Таким чином, додавання даних чисел 246 і 123
звелось до порозрядного додавання одиниць, десятків і сотень, що зручно робити "стовпчиком":
246
+ 123
369
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Вправи
1. Чи може сума трьох послідовних натуральних чисел бути простим числом?
На прикладі додавання чисел 246 і 457 покажіть, які теоретичні факти лежать в основі
алгоритму додавання багатоцифрових чисел.
2. При вивченні алгоритму додавання трицифрових чисел в початковій школі послідовно
розглядаються випадки додавання 231+345, 425+135, 237+526, 529+299. Які особливості
додавання у кожному із них?
3. Поясніть, чому нижчеподані задачі розв’язуються додаванням, і розв’яжіть їх:
1) На фермі 115 коней, 327 свиней і 276 корів. Скільки всього голів скоту на фермі?
2) Із двох міст вийшли на зустріч один одному два потяги. Один із них проїхав до
зустрічі 266 км, другий 187 км. Знайдіть відстань між містами.
3) В крамниці продали 308 зошитів в клітинку, що на 153 зошити менше, ніж в лінійку.
Скільки зошитів в лінійку продали в крамниці?
4. Обчисліть усно значення виразу. Обґрунтуйте використаний прийом:
1) 2746+7254+9876;
2) 7238+8978+2762;
3) (4729+8473)+5271;
4) 4232+7419+5768+2591;
5) (357+768+589)+(332+211+643).
5. Яка сума більша: 4096+5267+2307+625 чи 3805+6341+1911+216?
6. Розв'язання задачі запишіть виразом, а потім знайдіть його значення:
1) В одну школу привезли 298 парт, а в другу – на 123 парти більше. Скільки парт
привезли в обидві школи?
2) В червні в дитячому санаторії було 158 дітей, в липні – на 36 дітей більше, а в серпні –
на 217 дітей більше, ніж у липні. Скільки дітей відпочило в санаторії за три місяці?
3) Із двох міст виїхали назустріч один одному два потяги. Один із них проїхав до зустрічі
227 км, це на 65 км менше, ніж проїхав другий. Знайдіть відстань між містами.
Заняття 5
Віднімання багатоцифрових чисел у десятковій системі числення
Віднімання одноцифрового числа в від одноцифрового або двоцифрового числа а, що не
перевищує 18, зводиться до пошуку такого числа с, що а=в+с, і проходить, спираючись на
таблицю додавання одноцифрових чисел.
Якщо числа а і в багатоцифрові і в<а, то зміст дії віднімання залишається тим же, що і
для віднімання в межах 20, але техніка знаходження різниці стає іншою.
Відомо, що багатоцифрові числа віднімають "стовпчиком". Які ж теоретичні основи
цього алгоритму?
Розглянемо різницю 769-547 подамо дані числа у вигляді суми степенів десяти з
коефіцієнтами: 769-547=(7·102+6·10+9)-(5·102+4·10+7). Щоб відняти від числа суму, достатньо
відняти від нього кожен доданок один за одним, тому можна записати:
(7·102 +6·10+9)-5·102- 4·10-7. Щоб відняти число від суми, достатньо відняти його від будьякого одного доданку. Тому число 5·102 віднімемо від 7·102 , число 4·10 - від доданку 6·10, а
число 7 - від доданку 9: (7∙102-5∙102)+(6∙10- 4∙10)+(9-7). На основі розподільного закону
множення відносно віднімання винесемо за дужки 102 і 10: (7-5)·102 +(6-4)·10+(9-7).
Бачимо, що віднімання даних чисел 769 і 547 звелось до віднімання одноцифрових
чисел, зображених цифрами відповідних розрядів. Різниці 7-5, 6-4, 9-7 знаходимо за таблицею
додавання: 2·102+2·10+2. Одержаний вираз є десятковим записом числа 222. Отже, 769547=222.
Правило віднімання "стовпчиком" базується на:
1. Способі запису чисел в десятковій системі числення.
2. Правилах віднімання числа від суми і суми від числа.
3. Розподільному законі множення відносно віднімання.
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4. Таблиці додавання одноцифрових чисел.
Покажемо, що і в тому випадку, коли в деякому розряді зменшуваного стоїть
одноцифрове число, менше числа в тому ж розряді від'ємника, в основі правила віднімання
лежать ті ж теоретичні факти.
Розглянемо, наприклад, різницю 540-126. Подамо дані числа у вигляді суми степенів 10 з
коефіцієнтами: (5·102 +4·10+0)-(1·102 +2·10+6). Оскільки від 0 не можна відняти 6, то виконати
віднімання, так як у першому випадку, неможливо. Тому візьмемо з числа 540 один десяток і
подамо його у вигляді 10 одиниць: (5·102+3·10+10)-{1·102+2·10+6). Використаємо правила
віднімання суми від числа і числа від суми. Одержимо:
(5·102-1·102)+(3·10-2·10)+(10-6).
Застосуємо розподільний закон множення відносно віднімання і, скориставшись
таблицею додавання, одержимо: (5-1)·102+(3-2)·10+(10-6)=4·102+1·10+4=414.
У записаному вигляді алгоритм віднімання багатоцифрових чисел, записаних у
десятковій системі числення формулюється так:
Нехай задані числа х=ап·10"+...+а1·10+а0, у=вк·10k +...+в1·10+во:
1. Записуємо від'ємник під зменшуваним так, щоб відповідні розряди знаходились один під
одним.
2. Якщо цифра в розряді одиниць від'ємника не перевищує відповідної цифри зменшуваного,
віднімаємо її від цифри зменшуваного, після чого переходимо до наступного розряду.
3. Якщо цифра одиниць від'ємника більша від цифри одиниць зменшуваного, тобто ао<во, а
цифра десятків зменшуваного відмінна від нуля, то зменшуємо цифри десятків зменшуваного
на 1, одночасно збільшивши цифру одиниць зменшуваного на 10, після чого віднімаємо від
числа 10+a0 число во і записуємо результат у розряді одиниць різниці, далі переходимо до
наступного розряду.
4. Якщо цифра одиниць від’ємника більша цифри одиниць зменшуваного і цифри, що стоять у
розряді десятків, сотень і т.д. зменшуваного, дорівнюють нулеві, то беремо першу, відмінну від
нуля цифру у зменшуваному (після розряду одиниць), зменшуємо її на 1, всі цифри в молодших
розрядах до розряду десятків включно збільшуємо на 9, а цифру в розряді одиниць – на 10,
віднімаємо в0 від 10+а0, записуємо результат у розряді одиниць різниці і переходимо до
наступного розряду.
5. У наступному розряді повторюємо описаний процес.
6. Процес віднімання закінчується, коли відбувається віднімання від старшого розряду
зменшуваного.
У початковому курсі математики правило віднімання багатоцифрових чисел
формулюється при вивченні письмового віднімання трицифрових чисел. Цьому правилу і
запису віднімання "стовпчиком" передує пояснення конкретного випадку: 485-231=
=(400+80+5)-(200+30+1)=(400-200)+(80-30)+(5-1)=200+50+4=254.
Обґрунтуємо кожен крок виконаних претворень.
Спочатку числа 485 і 231 подаються у вигляді суми розрядних доданків (тобто
використовується подання числа у десятковій системі числення). Потім від сотень першого
числа віднімаються сотні другого, від десятків віднімаються десятки, від одиниць – одиниці, що
можливо на основі правила віднімання від числа суми і числа від суми. Справді:
1) на основі правила віднімання суми від числа: (400+80+5)-200-30-1:
2) на основі віднімання числа від суми: (400-200)+(80-30)+(5-1).
Різниці в дужках знаходяться, спираючись на таблицю додавання одноцифрових чисел.
Вираз 200+50+4 є сумою розрядних доданків, тому його можна записати у вигляді 254.
Таким чином, віднімання від числа 485 числа 231 звелось до порозрядного віднімання
одиниць, десятків і сотень, що зручно зробити, записавши дані числа «стовпчиком»:
-

485
231
254
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Вправи
1. На прикладі віднімання чисел 875 і 528 покажіть, які теоретичні факти лежать в основі
алгоритму віднімання багатоцифрових чисел.
2. При вивченні алгоритму віднімання трицифрових чисел в початковій школі послідовно
розглядають випадки віднімання: 563-321, 540-236, 875-528, 862-351, 725-256. Які
особливості віднімання у кожному із цих випадків?
3. Поясніть, чому нижчеподані задачі розв’язуються відніманням, і розв’яжіть їх:
1) Із двох міст, відстань між якими 986 км, вийшли на зустріч один одному два потяги.
Один із них проїхав до зустрічі 425км. Скільки кілометрів проїхав до зустрічі другий потяг?
2) З однієї ділянки зібрали 380т пшениці, з другої на 127т менше, ніж з першої. Скільки
тонн пшениці зібрали з другої ділянки?
4. Обчисліть усно значення виразу, використаний прийом обґрунтуйте:
1) 7549 - (1020+2549):
2) (9547 + 2395) – 7547;
3) (3949 + 5027 + 4843) – (2027+3843).
5. Знайдіть найбільш раціональний спосіб обчислення:
1) 8034+472 – (34+472);
2) 1743 – 295 + (257+295).
6. Порівняйте вирази:
1) 6387 – 1486 – 821 і 6387 – (1486+821);
2) 5247 – (4524 – 2805) і 5247 – 4524 – 2805.
7. Розв'язання задачі, запишіть числовим виразом, а потім знайдіть його значення:
1) В квітковий магазин привезли 465 кущів квіткової розсади. Вранці продали 43 кущі, а
вдень 122 кущі. Скільки кущів розсади залишилось продати?
2) На елеватор привезли першого дня 897т пшениці, другого дня на 135т більше, ніж
першого, а третього дня на 76т менше, ніж другого. Скільки тонн пшениці привезли на елеватор
третього дня?
3) З одного поля зібрали 900кг картоплі, з другого на 1320кг менше. Коли з кожного
поля вивезли частину картоплі, на першому полі залишилось 2360кг, на другому 2100кг. З
якого поля вивезли картоплі більше і на скільки?
4) Із двох міст відстань між якими 846км, виїхали на зустріч один одному два потяги.
Яка відстань буде між потягами, коли перший проїде 324км, а другий 286км?
8. Розв'яжіть задачі арифметичним способом:
1) В першій бібліотеці 6844 книги, що на 959 книг менше, ніж в другій, а в третій на 2348
книг менше, ніж в першій і другій бібліотеках разом. Скільки книг в трьох бібліотеках?
2) На одному заводі 7216 робітників, це на 1867 чоловік більше, ніж на другому, а на
третьому на 874 чоловік більше, ніж на першому і на другому заводах разом. Скільки
робітників на трьох заводах?
Заняття 6
Множення багатоцифрових чисел у десятковій системі числення
1. Множення одноцифрових чисел.
2. Теоретичні основи множення багатоцифрових чисел "стовпчиком":
1) множення багатоцифрового числа на одноцифрове;
2) множення багатоцифрового числа на багатоцифрове.
Якщо числа а і в одноцифрові, то щоб знайти їх добуток, достатньо порахувати число
елементів у декартовому добутку таких множин А і В, що n(А)=а, п(В)=в. Але щоб кожного
разу, виконуючи множення таких чисел, не звертатись до множин і рахунку, всі добутки, які
одержуються при множенні двох одноцифрових чисел, запам'ятовують.
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Усі такі добутки записують у особливу таблицю, яка називається таблицею множення
одноцифрових чисел.
Якщо числа а і в багатоцифрові, то, як відомо, їх множать "стовпчиком". З'ясуємо, які
теоретичні основи цього множення.
Помножимо, наприклад, число 426 на 123:
426

123
1278
852
+
426__
52398
Бачимо, що для одержання результату довелось число 426 множити на 3, 2, 1, тобто
помножити багатоцифрове число на одноцифрове; але помноживши на 2, результат
записали по-особливому, помістивши одиниці числа 852 під десятками числа 1278 - це тому, що
ми, по суті, множили на 2 десятки; третій доданок 426 - це результат множення на 1 сотню.
Крім того, нам довелося знайти суму багатоцифрових чисел.
Отже, щоб виконати множення багатоцифрового числа на багатоцифрове, необхідно
вміти:
1) множити багатоцифрове число на одноцифрове;
2) множити багатоцифрове число на степінь числа 10;
3) додавати багатоцифрові числа.
З'ясуємо, які теоретичні основи множення багатоцифрового числа на одноцифрове і на
степінь 10.
Розглянемо процес множення числа 426 на 3. Згідно з правилом запису чисел у
десятковій системі числення число 426 можна подати у такому вигляді: 4·102+2·10+6, і тоді
426·3=(4·102+2·10+6)·3.
На основі розподільного закону множення відносно додавання перетворимо останній
запис, розкривши дужки: (4·102) ·3+(2·10)·3+6·3.
Переставний і сполучний закони множення дають можливість доданки в цій сумі
записати так: (4·3) ·102+(2·3) ·10+(6·3).
Добутки в дужках можуть бути знайдені за таблицею множення одноцифрових чисел:
2
12·10 +6·10+18.
Бачимо, що множення багатоцифрового числа на одноцифрове звелось до множення
одноцифрових чисел.
Проте одержаний вираз не є десятковим записом числа - коефіцієнти перед степенями 10
повинні бути меншими числа 10. тому подамо 12 у вигляді 10+2, а число 18 у вигляді 10+8:
(10+2)·102+6·10+(10+8).
Розкриємо дужки: 103+2·102+6·10+10+8.
Скористаємося сполучним законом додавання і розподільним законом множення
відносно додавання: 1·103+2·102+(6+1)·10+8.
Сума 6+1 є сумою одноцифрових чисел і легко знаходиться за таблицею додавання:
1·103+2·102+7·10+8.
Одержаний вираз є десятковим записом числа 1278. Отже, 426·3=1278.
Загалом алгоритм множення числа х=аn·10n+...+a1·10+ао на одноцифрове число у можна
сформулювати так:
1. Записуємо друге число під першим.
2. Множимо цифри розряду одиниць на число у. Якщо добуток менший 10, його записуємо в
розряд одиниць відповіді і переходимо до наступного розряду (десятків).
3. Якщо добуток цифри одиниць на число y більший або дорівнює 10, то подаємо його у вигляді
10·q1+со, де со - одноцифрове число; записуємо с0 у розряд одиниць відповіді і запам'ятовуємо
q1 - переносимо в наступний розряд.
4. Множимо цифру розряду десятків на число у, додаємо до одержаного добутку число q1 і
повторюємо процес, описаний у пунктах 2 і 3.
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5. Процес множення закінчується, коли відбудеться множення останньої цифри старшого
розряду.
Відомо, що множення числа х на число виду 10k зводиться до приписування до
десяткового запису даного числа k нулів. Справді, якщо х=аn·10n+...+а1·10+ао, то
х·10k=(аn·10n+... +а1·10+а0)·10k.
Застосувавши розподільний закон множення відносно додавання і інші закони
множення, одержуємо: ап·10"+k +аn—1 ·10n+k-1 +...+a1 ·10k+1+а0 ·10к. Цей вираз є десятковим
записом числа аnа n-1...а1а000...0,
K нулів

оскільки ап·10 n + k +ап-1 • 10п+к'1+.. .+а0 ·10 k = ап·10п+к+ап.ґ 10п+к-1+.. .+а0 ·10 k +0 ·10 к-1 +.. .+0.
Наприклад, 534 ·103=(5 ·102+3·10+4) ·103 =5·105+3·104+4·103=534000.
Розглянемо тепер алгоритм множення багатоцифрового числа на багатоцифрове. Нехай
потрібно 426·123. Подамо число 123 у вигляді суми степенів 10 з коефіцієнтами:
123=1 · 102+2 · 10+3 - і запишемо добуток 426 · (1 · 102+2 ·10+3). Він згідно з розподільним
законом множення відносно додавання дорівнює 426·(1 · 102)+426·(2·10)+426·3. Звідси на
основі сполучного закону множення маємо: (426·1) ·102 +(426·2) ·10+426·3.
Таким чином, множення багатоцифрового числа на багатоцифрове звелось до множення
багатоцифрового числа на одноцифрове.
Взагалі алгоритм множення числа х=аn-10n+... +а1·10+ао на число у=вк·10 k +...+ в1 ·10+ в0
можна сформулювати так:
1. Записуємо множник х і під ним другий множник у.
2. Множимо число х на молодший розряд в0 числа у і записуємо добуток хв0 під числом у.
3. Множимо число х на наступний розряд в1 числа у і записуємо добуток хв1, але зі зміщенням
на один розряд вліво, що відповідає множенню хв1 на 10.
4. Продовжуємо процес обчислення добутків до обчислення хвк .
5. Одержані к+1добутки додаємо.
У початковому курсі математики навчання множенню складається з декількох етапів, до
яких входить таблиця множення одноцифрових чисел; множення двоцифрових чисел, що
закінчуються нулем; множення багатоцифрових чисел на одноцифрове, двоцифрове і
трицифрове число.
Вивчення алгоритму множення "стовпчиком" починається з множення трицифрового
числа на одноцифрове. Йому передує пояснення: 426·3=(400+20+6)·3= 400·3+20·3+6·3=
1200+60+18= 1278.
Воно говорить про те, що множення трицифрових чисел на одноцифрові базується на:
1) записі числа в десятковій системі числення (в школі це подання числа у вигляді суми
розрядних доданків);
2) розподільному законі множення відносно додавання (в шкільній термінології - правила
множення суми на число);
3) множенні круглих чисел на одноцифрове, тобто таблиці множення одноцифрових чисел;
4) додаванні багатоцифрових чисел.
Потім на конкретних прикладах показується, що множення багатоцифрового числа на
багатоцифрове зводиться до множення багатоцифрового числа на одноцифрове і додавання
багатоцифрових чисел.
Наприклад, 46·38=46·(30+8)=46·30+46·8.
Вправи
1. На прикладі множення чисел 397 і 6 покажіть, які теоретичні факти лежать в основі
алгоритму множення трицифрових чисел на одноцифрове.
2. Добуток 96·77 можна знайти так:
96·77=96·(70+7)=96·70+96·7. Як знайти 96·7 і 96·70?
3. Покажіть, що множення 524 на 168 зводиться до множення багатоцифрових чисел, а
потім знайдіть добуток цих чисел «стовпчиком».
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4. Поясніть, чому нижчеподані задачі розв’язуються множенням і розв’яжіть їх:
1) При обертанні Землі навколо Сонця. Земля за добу проходить близько
2505624км. Яку відстань проходить Земля за 365 днів?
2) Діаметр Землі близько 12740км. Місяць знаходиться від Землі на відстані в 30
разів більшій, ніж діаметр Землі. Яка відстань від Землі до Місяця?
5. Розв'язання задачі запишіть числовим виразом, а потім знайдіть його значення:
1) Швейна фабрика за перші 6 днів виготовляла по 485 суконь. Скільки всього
суконь виготовила фабрика за ці дні?
2) На елеватор відвезли 472т овесу, жита на 236т більше, ніж овесу, а пшениці в 4
рази більше, ніж овесу і жита разом. Скільки тонн пшениці привезли на елеватор?
3) На одній ділянці посіяли 30т пшенці, а на другій – на 3т більше. З першої
ділянки зібрали в 21 раз більше, ніж посіяли, а з другої – в 24 рази більше, ніж посіяли.
Скільки пшениці зібрали з двох дільниць?
4) На фермі 326 корів і 116 телят. Заготовили для них силос із розрахунку 5т40кг
на корову і 2т80кг на теля. Скільки всього силосу заготовили для корів і телят?
6. Обчисліть раціональним способом, значення виразу:
1) (420 – 394) · 405 – 25 · 405 · 300;
2) 105 · 209 – (963-859) · 209 ·400;
3) 1987 · 19861986 – 1986 · 19871987.
7. Знайдіть значення добутків 13 · 11, 27 · 11, 35 ·11, 43 · 11, 54 · 11 і обґрунтуйте правило:
щоб помножити двоцифрове число ( сума цифр якого дорівнює або більше 10) на 11,
досить між цифрами числа записати суму його цифр.
8. Обчисліть 29 · 11, 37·11, 47·11, 85·11, 97·11 і обґрунтуйте правило: щоб помножити
двоцифрове число ( сума цифр якого дорівнює або більше 10) на 11, досить між цифрою
десятків збільшеною на 1, і цифрою одиниць записати різницю між сумою його цифр і
числа 10.
Заняття 7
Ділення багатоцифрових чисел в десятковій системі числення
1. Ділення одноцифрових чисел і двоцифрових (що не перевищують числа 89).
2. Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.
3. Ділення багатоцифрового числа на багатоцифрове.
4. Алгоритм ділення "кутом".
Процес ділення чисел розглядається як процес дії ділення з остачею, означення якого
наступне: Поділити з остачею ціле невід'ємне число а на натуральне число в - це означає знайти
такі цілі невід'ємні числа q і r, що a=вq+r, причому 0  r < в, а число q називається неповною
часткою.
При діленні одноцифрових і двоцифрових чисел (що не перевищують числа 89) на
одноцифрове використовується таблиця множення одноцифрових чисел.
Нехай, наприклад, потрібно поділити 54 на 9. Шукаємо в 9-му стовпчику (9му рядку)
число 54. Воно знаходиться в 6-му рядку (6-му стовпчику). Отже, 54:9=6
Поділимо тепер 51 на 9. У 9-му стовпчику немає числа 51. Тому візьмемо в цьому
стовпчику найближче до нього менше число 45. Оскільки 45 знаходиться у 5-му рядку, то
неповна чистка дорівнює 5. Щоб знайти остачу, віднімемо від 51 число 45: 51-45=6. Отже,
51=9·5+6 або в шкільній символіці 51:9=5(ост. 6).
З'ясуємо, як здійснюється ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Нехай
потрібно поділити 238 на 4. Це означає, що потрібно знайти неповну частку q і остачу r, такі,
що 238=4q+r, 0  r <4.
Вимогу до неповної частки q чисел 238 і 4 можна записати у вигляді: 4q  238<4(q +1).
Встановимо, скільки цифр буде міститися в записі числа q. Одноцифровим число q бути
не може, оскільки добуток одноцифрового числа на одноцифрове число плюс остача не
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дорівнює 238. Якщо число q двоцифрове, тобто якщо 10< q <100, то тоді число 238 обмежене
числами 40 і 400, що правильно. Отже, частка чисел 238 і 4 - число двоцифрове.
Щоб знайти цифру десятків частки, помножимо послідовно 4 на 20, 30, 40 і т.д. Оскільки
4·50=200, 4·60=240 і 200<238<240, то неповна частка знаходиться в межах: 50 і 60, тобто q =50+
q0. Проте тоді про число 238 можна казати, що 4(50+ q0)  238<4(50+ q0+l), звідси
200+4 q0  238<200+4(q0+1) і 4 q0  238< 4(q0 +1). Число q0 (цифру одиниць частки), що
задовольняє даній нерівності, можна знайти скориставшись таблицею множення. Маємо, що
q0=9 і, отже, неповна частка q=50+9=59. Остача знаходиться відніманням: 238-4·59=2.
Отже, при діленні числа 238 на 4 одержуємо неповну частку 59 і остачу 2: 238=4·59+2.
Описаний процес ділення лежить в основі так званого ділення "кутом":
238 |_4_
- 20 59
38
- 36
2
Аналогічно виконується ділення багатоцифрового числа на багатоцифрове. Поділимо,
наприклад, 5658 на 46. Виконати це ділення - означає знайти такі цілі невід'ємні числа q і r, що
5658=46q+r, 0  r <46. Звідси матимемо, що 46· q  5658<46(q +l).
Встановимо число цифр у частці q. Очевидно, частка q знаходиться в межах 100 і 1000
(тобто вона трицифрова), оскільки 4600<5658<46000.
Щоб знайти цифру сотень частки, помножимо послідовно ділене 46 на 100, 200, 300 і т.д.
Оскільки 46·100=4600, а 46·200=9200 і 4600<5658<9200, то неповна частка знаходиться в
межах 100 і 200, тобто q=100+q1, де q1 - двоцифрове число. Але тоді будуть справедливі
нерівності 46·(100+ q 1)  5658<46·(100+ q1+1).
Розкриємо дужки і віднімемо число 4600, матимемо нерівність: 46 q1  5658<46·( q1+1).
Число q1 - двоцифрове. Тому, щоб знайти цифру десятків частки, помножимо послідовно
ділене 46 на 10, 20, 30 і т.д. Оскільки 46·20=920, а 46·30=1380 і 920<1058<1380, то 20< q1<30 і
число q1 можна подати у вигляді q1=20+ q0. Але тоді про число 1058 можна сказати, що:
46·(20+q0)  1058<46·(20+q0+1), тобто 46·20+46·q0  1058<46·20+46·(q0+1),
46q0  1058<46·( q0+1).
Число q0 (цифру одиниць частки), що задовольняє останній нерівності, знаходимо
перебором, послідовно помноживши 46 на 1, 2, 3, …, 9. Одержуємо, що 46·3=138, тобто маємо
випадок, коли остача дорівнює нулеві. Отже, 5658 : 46=123.
Наведені вище міркування лежать в основі ділення "кутом":
5658 |46_
- 46
123
105
-92
138
-138
0

Для повноти уявлення про ділення багатоцифрових чисел розглянемо той випадок,
коли в частці з’являються нулі. Поділимо, наприклад, 7549 на 37, тобто знайдемо такі
числа q і r, що 7549=37+r, 0  r <37 і 37·q  7549<37(q+1).
Частка чисел 7549 і 37 перебуває в межах 100 і 1000 (тобто вона трицифрова),
оскільки 3300<7549<37000. Множимо числа 37 на 100, 200 і т.д., встановлюємо, що
37·200  7549<37·300. Це означає, що q=200+q1 , де q1 - двоцифрове число і
37·(200+q 1 )  7549<37 · (200+q1 +1).
Після перетворень маємо нерівність: 37·q 1  7549<37·(q 1 +1).
Оскільки число q1 двоцифрове, то цифру десятків у його записі знаходять,
множенням 37 на 10, 20, 30 і т.д. Але в цьому випадку виявляється, що ні одне з цих
чисел нерівності не задовольняє. Це означає, що цифра десятків у числі q1 дорівнює 0,
тобто q 1 =0+q0. Неповна частка q має вигляд: q1 =200+0+q0 де q0 -число одиниць і q0 = q 1 .
З останньої нерівності знаходимо, що q1=4. Отже, шукана частка є число
200+0+4=204, а остача дорівнює 1, оскільки 7549-37·204 =1.
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Наведені обчислення записують у вигляді ділення "кутом”:
7549 | 37
-74 204
149
-148
1
Узагальненням різних випадків ділення цілого невід’ємного числа а на натуральне
число в є наступний алгоритм ділення “кутом”:
1. Якщо а=в, то частка q = 1, остача r=0.
2. Якщо а>в і число розрядів у числах а і в однакове, то частку знаходимо перебором,
послідовно множенням в на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, оскільки а<10в.
3. Якщо а>в і число розрядів у числі а більше, ніж у числі в, то записуємо ділене а і
справа від нього дільник в, який відокремлюємо від а кутом, та ведемо пошук частки й
остачі в такій послідовності:
1) відокремлюємо в числі а стільки старших розрядів, скільки розрядів у числі в, або,
якщо необхідно, то на один розряд більше, але так, щоб вони утворили число d1,
більше або рівне в. Перебором знаходимо частку q1 чисел d1 і в, послідовно
множенням в на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Записуємо q1 під кутом (нижче в);
2) множимо в на q1 і записуємо добуток під числом а так, щоб молодший розряд
числа вq1 був записаний під молодшим розрядом виділеного числа d1;
3) проводимо риску під в і знаходимо різницю: r1=d1-вq1;
4) записуємо різницю під числом вq1, дописуємо справа до r1 старший розряд з
невикористаних розрядів діленого а і порівнюємо одержане число d2 з числом в;
5) якщо одержане число d2 більше або дорівнює в, то стосовно нього виконуємо дії
згідно з п. 1 або п. 2. Частку d2 записуємо після q1;
6) якщо одержане число d2 менше в, то дописуємо ще стільки наступних розрядів,
скільки необхідно, щоб одержалось перше число d3, більше або рівне в. У цьому
випадку записуємо після q1 таку ж кількість нулів. Потім відносно d3 виконуємо дії
згідно з п. 1 або п. 2. Частку q2 записуємо після нулів. Якщо при використанні
молодшого розряду числа а виявиться, що d3<в, то частка чисел d3 і в дорівнює нулеві,
і цей нуль записується останнім розрядом до частки, а остача r = d3.
Оскільки виконання ділення пов’язане з багатьма математичними вміннями, і зокрема
вмінням множити та віднімати багатоцифрові числа, оволодіння ними в початкових класах іде
поступово. Спочатку учні засвоюють табличне ділення і ділення чисел, що закінчуються нулем,
потім ділення двоцифрового числа на одноцифрове і двоцифрове (з посиланням на правила
ділення суми на число і таблицю множення), далі розглядають ділення з остачею і, нарешті,
переходять до ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, двоцифрове і трицифрове.
Вправи
1. На прикладі ділення числа 867 на 3 покажіть, які теоретичні факти лежать в основі
алгоритму ділення трицифрового числа на одноцифрове.
2. Не виконуючи ділення, визначте число цифр в частці чисел: 1) 368 і 7; 2) 4368 і 39;
3)83622 і 27874; 4) 2184 і 318.
3. Обґрунтуйте процес ділення а на в, якщо: 1) а =1899; в = 6; 2) а =432; в = 4;
3) а =1242; в = 54; 4) а =1254; в = 38.
4. Як, не виконуючи обчислення, можна визначити, що ділення в наступних прикладах
виконано неправильно: 1) 51054:127 = 42; 2)405945:135=307?
5. Виконайте ділення кутом:
1) 11435:145; 2) 261960:740; 3) 105754:253; 4) 213664:352.
6. Заповніть пропуски:
1) 1986:1986=____________, так як ______;
2) 1986:1=___________, так як______;
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3) 0:1986=0_______, так як______;
4) частка 1986 і 0______, так як____;
7. Поясніть, чому дані задачі розв’язуються дією ділення, і розв’яжіть їх:
1) 2600 лимонів розклали по сотні в кожний кошик. Скільки потрібно кошиків?
8. Знайдіть значення виразу:
1) 8919 : 9+114240 : 21;
2) 1190 – 36360 : 34 +271;
3) 8631 – (99 – 44352 : 63);
4) 48600 · (5045-2040) : 243 – (86043 : 43+504) · 200;
5) 4880 · (546+534) : 122 – 6390 – (8004 – 6924) : 213.
9. Розв'язання задачі запишіть числовим виразом, а потім знайдіть його значення:
1) В швейній майстерні пошили із 320 м тканини сукні і із 120 м тканини сорочки. На
кожну сукню витрачали 4 м, а на кожну сорочку 3 м. Чого пошили більше суконь чи сорочок
– і в скільки разів більше?
2) Учні здійснили екскурсію по річці на катері, пропливши 66км. 2 години вони пливли зі
швидкістю 18км/год, а решту шляху - зі швидкістю 15км/год. Скільки всього часу були в
дорозі учні?
3) 7600 машин, направлених з міста на збирання врожаю, розділили на автоколони: 300
машин по 125 в колоні, а решту – по 200 в колоні. Скільки всього автоколон направлено на
збирання врожаю?
10. Знайдіть значення першого виразу, а потім використайте його в обчисленні значенні
другого:
1) 45120 : (376·12);
2) 241· (1265 : 8);
45120 : (376· 3);
241· (1264 : 4).
11. Знайдіть двома способами значення виразу:
1) (297 + 405 +567) : 27;
3) 56 · (378 : 14);
2) (240 · 23) : 48;
4) 15120 : ( 14 · 5 · 18).
Заняття 8
Запис чисел у позиційних системах числення, відмінних від десяткової
1.
2.
3.
4.

Існування систем числення, відмінних від десяткової.
Запис натурального числа в системі з основою р.
Перехід від запису числа в системі з основою р до запису в десятковій системі.
Перехід від запису числа в десятковій системі до запису в системі з основою р.

Будь-яке число в десятковій системі числення записується у вигляді многочлена:
ап·10п +ап-1 ·10 п-1 +…+а1 ·10+ а0 , де ап,, ап-1 , ап-2 , …, а1 , а0 -набувають значень 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і ап ≠ 0.
Десяткова система числення позиційна - значення одного і того ж знака (цифри)
залежить від місця (позиції), яке цей знак займає в запису числа:
123
132
231
В історії людства існували інші позиційні системи числення. Відмінність між
ними полягала в тому, що:
1) використовувались різні символи для позначення чисел;
2) системи мали різні основи.
Наприклад, вавилонська система числення була шестидесяткова (60).
Відомими позиційними системами є:

дванадцяткова - в основі 12. Вона використовується і в наш час, а саме: ведеться
рахунок дюжинами, поділ доби на дві половини по 12 годин кожна, року на 12
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місяців;
двадцяткова - індійське плем’я майя користувалось системою числення, в основі
якої число 20.
Взагалі, основою позиційної системи числення може бути будь -яке натуральне
число р  2.
Як записати число в системі з основою р?
У системі з основою р=2 для запису чисел використовують два знаки: 0 і 1, в
системі з основою р = 3 - три знаки: 0, 1, 2 і т.д.
Загалом в системі з основою р для запису чисел потрібно використати знаки 0, 1,2,
3, ..., р -1.
Для запису чисел можна використовувати й інші знаки, не лише ті, що використовуються в
десятковій системі числення. Важливо, щоб кількість дорівнювала р.
Означення. Записом натурального числа х в системі числення з основою р
називається його подання у вигляді х=ап·рп+ап-1 ·рп-1+...+а1·р+а0, де ап, ап-1, ап-2, ..., а1, а0 набувають значень 0, 1, 2, 3, …, Р -1 і ап ≠ 0…
Короткий запис числа: х=ап ап-1 ап-2 … а1 а0. Наприклад, сума 2·33 +1 ·3 2 +0·3+1 являє
собою запис десяткового числа в трійковій системі числення, яке можна записати
коротко: х=21013 .
Число х =10110001012 =1·29 + 0·28 +1·27+1·26 + 0·25 + 0 ·24 + 0·23 1·22 + 0·2+1.
Найбільш економною в плані використання різних знаків для запису чисел є двійкова
система числення - в ній всього два знаки 0 і 1. В цій системі короткий запис числа являє собою
скінченну послідовність з нулів і одиниць. Наприклад, 10112=1 · 23+0·102+1 · 10+1, 100012= 1 ·
24+0·23+0·102+0 ·10+1.
За допомогою цих двох цифр можна охарактеризувати два стійких стани
радіоелектронних елементів. Наприклад, електронна лампа може пропускати струм або не
пропускати. Ця властивість радіоелектронних елементів і є причиною того, що саме двійкова
система виявилась найбільш зручною для обчислювальних машин. Вона є простою для
виконання на машині арифметичних дій над числами, записаними у двійковій системі.
Порівняння чисел, записаних у системі числення з основою р (р ≠ 0) виконується так, як у
десятковій системі.
Так, 21013<21023, оскільки при однаковій кількості розрядів і співпаданні трьох цифр
старших розрядів цифра молодшого розряду першого числа менша цифри такого ж розряду
другого числа.
У зв’язку з використанням електронних обчислювальних машин, виникає питання
переходу від запису числа в десятковій системі до запису в іншій і навпаки.
Як перейти від запису числа в системі з основою р до запису в десятковій системі?
Нехай число х записане в системі числення з основою р: х=ап ап-1 ап-2 … а1 а0. Його можна
записати у вигляді многочлена х=ап · рп+ап-1·-рп-1+...+а1 · р+а0, де числа ап, ап-1,, ап-2, …, а1, а0 і р
подані десятковими записами. Виконавши дії над цими числами за правилами, прийнятими в
десятковій системі, отримаємо десятковий запис числа х. Наприклад, знайти десятковий запис
числа 3468 Подамо це число у вигляді суми 3·82+4·8+6 і знайдемо її значення:
3·82+4·8+6=3·64+32+6=192+38=230. Отже, 3468=230.
Як перейти від запису числа в десятковій системі до запису в системі з основою р?
Нехай число х записане в десятковій системі. Подамо його в системі з основою р. Що це
означає? Це означає, що потрібно знайти такі значення ап , ап-1,, ап-2 , ..., а1, а0, що
х=ап·рп+ап-1· рп-1+...+а1·р+ а0, причому 1  ап<р, 0  ап-1 <р, ..., 0  а0<р. Звернемо увагу на одну
закономірність. Число х = ап·рп+ап-1 · рп-1+...+а1·рп+а0) можна записати у вигляді х=р·(ап·рп-1+апп-2
1 · р +...+а1)+а0. Оскільки 0  а0<р, то останнє подання числа х можна розглядати як запис
ділення з остачею числа х на р, де а0 - остача, ап·рп-1+ап-1 · рп-2+...+а1 - неповна частка.
Аналогічно можна знайти, що а1 - це остача, яку одержимо при діленні одержаної частки на р, і
т.д.
Ця закономірність і лежить в основі процесу переходу від десяткового запису числа до
запису в системі з основою р.
Ділимо з остачею число х на р за правилами ділення в десятковій системі. Остача, яку
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маємо при діленні, є останньою цифрою в записі числа х в системі з основою р. Одержану частку
знову ділимо з остачею на р. Нова остача є передостанньою цифрою в записі числа х в системі з
основою р. Продовжуємо процес ділення, знайдемо всі цифри в записі числа х в системі з
основою р.
Описаний процес можна здійснювати, виконуючи ділення “кутом”. Нехай, наприклад,
запис числа 8910 подамо в трійковій системі числення, тобто подамо число 89 у вигляді
ап·3п+ ап-1 ·3п-1+...+ а1 ·3+ а0„ де ап, ап-1, ап-2, …, а1, а0 набувають значення 0, 1, 2.

Записуючи результат такого ділення, слід пам’ятати, що цифра старшого розряду це остання частка в ланцюжку послідовних ділень.
У початковому курсі математики не розглядають позиційні системи числення,
відмінні від десяткової. Проте вчителю початкових класів знання про такі системи
повинні допомогти краще засвоїти особливості десяткової системи.
Вправи
1. Скільки і які цифри можна використати для запису чисел: 1) в п'ятірков ій системі
числення; 2) у вісімковій системі числення?
2. Запишіть числа сумою степенів основи з коефіцієнтами:
1) 1201 3 ;
2) 43020 5 ; 3) 70652 8 .
3. Які із наступних записів чисел можуть бути записами чисел у вісімковій системі
числення:
1)
734; 2) 1109;
3) 1101;
4) 36927?
4. Визначте числа, які представлені наступними многочленами:
1) 2 · 33 + 0 · 3 2 + 1· 3 + 0;
2) 1·54 +1·53 +2·5 2 +3·5+2;
3) 1· 85 +4 · 83 +7· 8 +6;
4) 1 · 26 + 0·2 5+1 · 2 3 +1.
5. Чому число 2101 3 не можна прочитать так: «Дві тисячі сто один»?
6. Запишіть в десятковій системі числення числа:
15 6 , 2478 , 102 3 , 110 2 , 451 5 .
7. Запишіть у двійковій системі числення числа: 9, 29, 129, 2.
8. Запишіть у трійковій системі числення числа: 16 8 , 34 5 , 12 3 , 3.
9. Порівняйте числа:
1) 21012 3 і 21100 3 ;
2) 210 3 і 344 5 ;
3) 14 10 і 1110 2 .
10. Як запишеться в системі числення з основою р (р  10 ) число р 10 ?
Заняття 9
Дії над числами в позиційних системах числення, відмінних від десяткової
Дії над числами в системах числення з основою р (р≠10) виконуються за тими ж
правилами, що і в десятковій системі числення. Насамп еред для додавання і
множення
одноцифрових
чисел
складаються
відповідні
таблиці.
Вони
використовуються як при відніманні і діленні одноцифрових чисел, так і при діях з
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багатоцифровими числами.
Складемо, наприклад, таблицю додавання одноцифрових чисел у трійковій
системі числення. Одноцифрові числа в ній це 0, 1, 2. Число 3 записується 10 3 . число
4 3 має вигляд 11 3 , оскільки 4 10 =1· 3+1 = 113 .
Аналогічним способом знаходимо запис і інших чисел в трійковій системі.
Таблицю додавання зручно подати в такому вигляді, де на перетині рядка і стовпчика
знаходиться сума:
0
1
2
0
0
1
2
1
1
2
10
2
2
10 11
Використовуючи цю таблицю, можна додавати будь-які числа в трійковій
системі числення. Наприклад: 1221 3 +122з=2121 3 , оскільки, виконуючи додавання
“стовпчиком”, одержуємо:
1221
+ 122
2120
Цією таблицею можна користуватися, виконуючи віднімання чисел у трійковій
системі числення:
2110
212
1121
Таблиця множення одноцифрових чисел у трійковій системі має вигляд:

0
1
2

0
0
0
0

1
0
1
2

2
0
2
11

На основі цієї таблиці і таблиці додавання виконують множення багатоцифрових
чисел. Знайдемо, наприклад, добуток чисел 122·22:
122
х 22
1021
+ 1021_
12001
Відмітимо, що додавання одержаних неповних добутків виконується в трійковій
системі числення.
Спираючись на цю таблицю, виконують ділення чисел, записаних у трійковій
системі числення, наприклад:
10011 | 12__
12___ 122
111
- 101_
101
101
0
-

Вправи
1. Виконайте ділення над числами в трійковій системі числення:
1) 2001 + 21220;
3) 2102 · 21;
2) 1201 – 122;
4) 120101 : 102.
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2. Складіть таблиці додавання і множення в п'ятірковій системі числення і виконайте в цій
системі дії над числами:
1) 4203 + 2132;
3) 213 · 3;
2) 2143 – 334;
4) 42 ·31.
3. Знайдіть другий доданок:
1)
+

2)

32103214 5
 2  0  24 

+

5

13  0  3   1 5

10111  10 

2

  0  01   1 2
100  1  00010 2

4 . Виконайте дії, відповідь запишіть в трійковій системі числення:
1) 755 8 + 340 5 - 10111 2 ; 2) 24 5 · 47 8 +10101 2 .
5. При якому значенні р рівності правильні:
1) 21 р = 15 10 ;
2) 203 р = 53 10 ;
3) 1000 р = 27 10 ;
4)10 р = 12 10 ?
6. Знайдіть значення р:
306 р +124 р =220 10 ; 2) 102 р + 212 р = 34 10 ;
3) 752 р - 647 р = 67 10 .
Заняття 10
Поняття відношення подільності. Властивості відношення подільності
1)
2)
3)
4)

Поняття відношення подільності.
Рефлексивність відношення подільності.
Антисиметричність відношення подільності.
Транзитивність відношення подільності.

Відомо, що віднімання і ділення цілих невід'ємних чисел ви конується не завжди.
Наприклад, не існує таких цілих невід’ємних чисел, які були б різницею і часткою
чисел 3 і 7.
Питання про існування різниці таких чисел розв’язується просто: досить
встановити, що а>в. Для ділення такої загальної і простої ознаки немає.
З давніх-давен математики шукали такі правила, які дозволили б за записом числа
а дізнатись, ділиться воно на в чи ні, не виконуючи безпосередньо дії ділення. В
результаті пошуків були відкриті не лише деякі ознаки подільності, а й інші важливі
властивості чисел.
Щоб розглянути ці ознаки подільності, необхідно уточнити поняття відношення
подільності.
Означення. Нехай число а - ціле невід’ємне, в - натуральне. Якщо при діленні з
остачею а на в остача дорівнює нулеві, то число в називається дільником числа а.
Отже, якщо в - дільник а, то існує таке ціле невід’ємне q, що а = в∙q.
Наприклад, 4 - дільник 20, оскільки існує таке q = 5, що 20=4·5. Терміни “дільник
даного числа" і "дільник” - різні.
Наприклад, якщо 18 ділять на 5, то 5 - дільник, але не “дільник числа 18”. Якщо 18
ділять на 6, то 6 - дільник і 6 - дільник числа 18. В цьому випадку поняття «дільник» і
«дільник даного числа» співпадають.
У випадку, якщо число в є дільником числа а, говорять: “а кратне в” і позначають
символом: а в.
Дільник числа не перевищує самого числа, тому множина дільників скінченна.
Наприклад, дільниками числа 32 є {1, 2, 4, 8, 16, 32}.
В залежності від числа дільників серед натуральних чисел розрізняють прості і
складені числа.
Означення. Простим числом називається таке натуральне число, яке має лише два
дільники - одиницю і саме це число. Наприклад: 17, 13, 23, 7, 3.
Означення. Складеним числом називається таке натуральне число, яке має
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більше, ніж два дільника. Наприклад: 4, 6, 9, 18, 28.
Число 1 не є ні простим, ні складеним, оскільки має лише один дільник.
Чисел, кратних даному числу, нескінченна множина. Наприклад, числа, кратні 4: 0,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 52, 36, 40,... .Ці числа можна одержати за формулою: х=4·q,
q =0,1, 2, 3, ....
Теорема 1. Відношення подільності рефлексивне, тобто, будь-яке натуральне
число ділиться саме на себе.
Нехай а - деяке натуральне число. Відомо, що а·1. Це означає, що існує таке q= 1,
що а=а·1. Отже, згідно з означенням відношення подільності а  а.
Наслідок: будь-яке ціле невід’ємне число ділиться на 1.
Теорема 2. Відношення подільності антисиметричне, тобто для різних чисел а і в з
того, що а  в не випливає, що в  а.
Припустимо, що в  а. Для того, щоб в  а, необхідно, щоб в  а. За умовою а  в, отже,
а  в. Нерівності в  а і а  в істинні лише тоді, коли а=в. Прийшли до протиріччя з
умовою. Припущення хибне. Отже, відношення подільності антисиметричне.
Теорема 3. Відношення подільності транзитивне, тобто з того, що а в, в с
випливає, що а  с.
З того, що а кратне в випливає, що існує таке невід’ємне число q, що а = в∙q.
А так як b  c випливає, що існує таке невід’ємне число t, що b=a∙t.
а  в => q, a=вq
в  с=> t, в=ct
Підставимо в першу рівність замість в добуток c∙t. Одержимо a=(ct)q=c(tq)=cp => а  с.
Отже, теорема доведена.
Зауваження. Якщо число а ділиться на 4, то воно набуває вигляду 4q, q - ціле
невід’ємне число.
Якщо число не ділиться на 4, то його можна поділити на 4 з остачею, яка менша
числа 4, тобто 1, 2 або 3.
Числа, які при діленні на 4 дають остачу 1, мають вид: 4 q+1. Числа, які дають в
остачі 2: 4q+2, а числа, які дають в остачі 3: 4q+3.
Числа виду 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3 утворюють множини, які попарно не
перетинаються, а їх об’єднання співпадає з множиною цілих невід’ємних чисел:

Рис. 1
Вправи
Поясніть, чому число 15 є: 1) дільником числа 60; 2) кратним числу 3.
Які із чисел 2, 3, 5 є дільниками числа: 1) 230; 2) 225; 3) 450?
Які із чисел 804, 75, 144 і 150 кратні: 1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 9?
Назвіть п’ять чисел, кратних 3. За якою формулою можна одержати інші числа, кратні
3?
5. Запишіть множину дільників чисел: а) 24; б) 38; в) 13; г) 1.
1.
2.
3.
4.
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6. Доведіть, що множина дільників будь-якого натурального числа а є скінченною
множиною.
7. Множина цілих невід'ємних чисел в залежності від остачі при діленні на 2
розбивається на 2 класи. Із яких чисел складається кожний із цих класів? Напишіть по
два представники кожного класу. За якою формулою можна одержати п арні числа? А
за якою непарні?
8. Поясніть, чому число17 є простим, а число 12 – складним.
9. При яких значеннях q значення виразу 11q є простими числами?
10. Назвіть всі прості дільники числа 60.
11. Серед наступних висловлень вкажіть істинні:
1) Множина натуральних чисел розбивається на клас простих чисел і клас
складних.
2) Множина натуральних чисел складається із простих чисел, складних чисел і
числа 1.

Заняття 11
Подільність суми, різниці і добутку цілих невід’ємних чисел
1. Подільність суми.
2. Подільність різниці.
3. Подільність добутку.
Часто у практиці виникає запитання: як, не виконуючи обчислень, визначити, чи
ділиться сума (різниця, добуток) на дане число, чи не ділиться. Відповідь на ньог о дає
знання наступних теорем.
Теорема про подільність суми. Якщо кожен доданок ділиться на натуральне
число п, то і їх сума ділиться на це число.
Доведення. Нехай числа а і в діляться на п. Доведемо, що число а+в теж ділиться на
п. Оскільки а  п, то існує таке ціле невід’ємне число q, що а=п q. Оскільки в  п, то існує
таке ціле невід’ємне число р, що в=пр. Тоді а+в= пq +пр=п(q+р). q+p - ціле невід’ємне
число, позначимо його t: q+p=t. Маємо а+в=пt. А це означає, що число а+в ділиться на п.
Аналогічно можна довести теорему для суми, що складається з т доданків.
Приклад. Не виконуючи обчислень, можна сказати, що сума 114+348+908 ділиться
на 2, оскільки кожен доданок суми ділиться на 2.
Теорема про подільність різниці. Якщо числа а і в діляться на п і а  в, то a-в
ділиться на п.
Доведення. З того, що а п, випливає a=nq. З того, що в п, випливає в=пр. Тоді
a-e=nq- np=n (q-p), q-p - ціле невід’ємне число, позначимо його t: q-p=t. Маємо a-в=nt. А це
означає, що (а-в)  п.
Теорема про подільність добутку. Якщо один із множників добутку ділиться на
натуральне число п, то і добуток ділиться на п.
Доведення. Нехай а п, тоді a=nq. Обидві частини цієї рівності помножимо на
в: a·e=(n·q)∙в. Звідси a∙в=n(q∙в), q∙в- ціле невід’ємне число. Отже, (а·в) п.
Наприклад, добуток 24·976·305 ділиться на 12, оскільки на 12 ділиться множник 24.
При розв’язуванні задач на подільність використовуються ще дві теореми.
Теорема 1. Якщо в добутку а·в множник а ділиться на натуральне число т, а множник в
ділиться на натуральне число п, то добуток a·в ділиться на добуток т·п.
Доведення. а  т => a=mq, в  п => в=пр, a∙в=m∙q∙n∙p=(m∙n)∙(q∙p), q∙p - ціле невід’ємне
число, позначимо його буквою t, а∙в= (m∙n)∙t, а це означає, що (a∙в)  (m∙n).
Наприклад, 24∙36 поділиться на 108, оскільки 108=12∙9, 24  12, 36  9.
Теорема 2. Якщо в сумі один доданок не ділиться на число т, а всі інші доданки
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діляться на число т, то сума на число т не ділиться.
Доведення. Нехай S=a1 +a2+ ...ап+с і відомо, що a1  m, a2  m, …, ап  т, але с  т .
Доведемо, що S  m.
Припустимо, що S m. Перетворимо суму S до вигляду: c=S-(a1+a2+...aп.) Оскільки S  m за
припущенням. (а1+а2+ ...ап)  т на основі теореми про подільність суми, то згідно з теоремою
про подільність різниці маємо с т, що суперечить умові. Отже, припущення неправильне, S т.
Вправи
1. В доведенні теореми про подільність суми є таке перетворення а + в = nq + np =n(q+p).
Поясніть: 1) на основі якого теоретичного факту стало можливим винести число n за дужки;
2) чому сума q+p є цілим невід'ємним числом.
2. Доведіть теорему про подільність суми для: 1) трьох доданків; 2) m доданків.
3. Доведіть, що: 1) якщо a  m і b  m, тт ab  m 2 .
4. Відомо, що a не кратне n і в не кратне n. Чи правильно, що 1) а + в не кратне n;
2) а · в не кратне n;
5. Не виконуючи додавання встановіть, чи ділиться значення виразу на 3: 1) 180+144;
2) 720+380; 3) 103+370.
6. Не виконуючи віднімання, вкажіть вирази, значення яких ділиться на 5: 1) 535 – 413;
2) 1215 – 470; 3) 20147 – 1307.
7. Не виконуючи обчислень, встановіть, чи буде добуток 75·35·27 ділитися на 5, 8, 9, 10, 18,
45.
8. Якщо до двоцифрового числа додати число, записане тими ж цифрами, але в зворотному
порядку, то сума буде кратна 11. Доведіть це.
9. Доведіть або заперечте наступні висловлення:
1) Для того щоб сума двох натуральних чисел була парним числом, необхідно, щоб
кожний доданок був парним числом. 2) Із того, що сума двох натуральних чисел парна, чи
випливає, що обидва доданки теж парні. 3) Із того, що числа а і в непарні, чи випливає, що
їх сума а + в – число парне. 4) Для того, щоб сума двох натуральних чисел була непарним
числом, достатньо щоб одне із них було парним, а друге непарним.
10. Відомо, що а – парне натуральне число, в – непарне і а<в. Яким числом буде різниця чисел
а і в. Доведіть це припущення.
11. Чи кратна числу 4 сума двох послідовних:
1) парних чисел;
2) непарних чисел?
12. Доведіть способом повної індукції, що добуток трьох послідовних натуральних чисел
ділиться на 3.
13. Доведіть, що квадрат непарного натурального числа при діленні на 8 дає остачу 1.
14. Доведіть, що сума квадратів двох послідовних натуральних чисел при діленні на 4 дає
остачу 1.
15. Доведіть, що добуток двох послідовних парних чисел ділиться на 8.

Заняття 12
Ознаки подільності чисел у десятковій системі числення
1.
2.
3.
4.
5.

Ознака подільності на 2.
Ознака подільності на 5.
Ознака подільності на 4.
Ознака подільності на 9.
Ознака подільності на 3.

Обґрунтуємо ознаки подільності на 2, 3, 4, 5, 9, спираючись на введене означення
відношення подільності та способу запису чисел у десятковій системі числення.
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Ознака подільності на 2. Для того, щоб число х ділилося на 2, необхідно і
достатньо,щоб його десятковий запис закінчувався однією з цифр 0, 2, 4, 6, 8.
Доведемо,що х  2 :
x= ап 10 п  а п1 10 п1  ...  а1 10  а 0 => х  2
 
 

10
10



10

 2
10




2

Доведемо обернене. Якщо х  2 , то його десятковий запис закінчується однією з цифр:
0, 2, 4, 6, 8, а n  0
х=ап ∙10 ª+ап-1 ∙ 10п-1 +…а 1 ∙ 10+а 0, де а n  0
а 0 = х  (а п 10 п  ап1 10 п1  ...  а1 10 );

2
2


2

а0  2 , тому а 0 – одне з цифр 0, 2, 4, 6, 8.
Ознака подільності на 5. Для того, щоб число х ділилося на 5, необхідно і достатньо,
щоб його десятковий запис закінчувався на 0 або 5
х=ап∙10п +ап-1 ∙10п-1 +…+а1 ∙10+а0 ; а 0 ={0, 5}.
х= ап  10п  ап 1  10п 1  ...  а1  10  а0
 
 

5
5

5
 5
5
 x 5

5

Обернене. Якщо х 5 , то його десятковий запис закінчується нулем або п’ятіркою.
а 0  х  (ап 10 п  ап1 10 п1  ...  а1 10)



 

5
5
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5


5

а 0 5 (а це можливо, коли а0 =0, а0 =5).
Ознака подільності на 4. Для того, щоб число х ділилося на 4, необхідно і достатньо,
щоб на 4 ділилося двоцифрове число, утворене останніми двома цифрами десяткового
запису числа х.
х= ап 10 п  ап1 10 п1  ...  а1 10  а0
 



4
4

4

4

  x  4
4

Обернене. Якщо число х ділиться на 4, то двоцифрове число, утворене останніми
цифрами його десяткового запису, також ділиться на 4.
а 0 а 0  х  (а п 10 п  а п 1 10 п 1  ...  а 2 10 2  а1 10) а1 ∙10)+а 2 )

 
4
4

4
4

4

Ознака подільності на 9. Для того, щоб число х ділилося на 9, необхідно і достатньо,
щоб сума цифр його десяткового запису ділилася на 9.
Доведемо спочатку, що число виду 10 п -1 ділиться на 9.
Дійсно: 10 п -1=(9 ∙ 10п-1 +10п-1 )-1=(9 ∙10 п-1 +9 ∙10 п-2 +10 п-2 )-1=(9 ∙10 п-1 +9 ∙10 п-2 +9 ∙10п-3 +
+10 п-3 )-1=(9 ∙10п-1 +9 ∙10п-2 +9 ∙10 п-3+…+10)-1=9 ∙10 п-1 +9 ∙10 п-2 +9 ∙10 п-3 +…+10 -1=
п
п 1
п2
п 3
= 910
10
10
  9


  9


  ...  9 . Отже, (10 -1)  9.
9
9


99
9
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Нехай маємо число х=а п ∙ 10 п+ап-1 ∙ 10п-1 +…+а 1 ∙10+а0 , (ап +а п-1 +…+ а 1+а0 )  9.
Доведемо, що х  9.
х=ап ∙ 10п +ап-1 ∙10п-1+…+а1 ∙10+а0 +(ап + ап-1 +… +а1+ а 0 )-( а п + ап-1 +…+ а1 + а0 )=
=( а п∙10 ª- ап )+( ап-1 ∙ 10п-1- а п-1 )+…+( а 1 ∙ 10 - а 1 )+( а 0 - а0 )+( а п + ап-1 +…+ а1 + а 0 ) =
= ап  (10 п  1)  ап1  (10 п1  1)  ...  а1  (10  1)  (ап  ап1  ...а0 )
 
 

9
9
9
9


9


9

Отже, х  9
Обернене. Якщо число х  9, то сума цифр його десяткового запису ділиться на 9.
ап  ап 1  ...  а1  а0  х  ап  (10п  1)  ап 1  (10п 1  1)  ...  а1  (10  1)

9
9


9

Отже, (ап  ап1  ...  а1  а0 )9.
Ознака подільності на 3. Для того, щоб число х ділилося на 3, необхідно і достатньо,
щоб сума цифр його десяткового запису ділилося на 3.
Доведення аналогічне доведенню ознаки подільності на 9.
Подільність цілих невід’ємних чисел у початковому курсі математики спеціально не
вивчається. Проте при використанні правил ділення суми на число і числа на добуток
потрібно дати відповідь на запитання, чи ділиться одне число на друге. Відповідаючи на
це питання, учні користуються таблицею множення, а не ознаками подільності. Завдання
в підручниках дозволяють це робити.
Приклади:
1) З виразів вибрати ті, в яких кожен доданок суми ділиться на вказане число:
(62+18):8;
(36+27):9;
(40+16):7.
2) Знайти значення виразу:
720: (9·5);
учень повинен знати, що 720 ділиться на 9 (720:9=80), а число 80 ділиться на 5
(80:5=16).
Вправи
1. Напишіть:
1) п’ятицифрове число, яке ділиться і на 5, і на 9;
2) трицифрове число, яке ділиться на 3, але не ділиться на 9;
3) чотирицифрове число, яке ділиться на 2, але не ділиться на 4;
4) п’ятицифрове число, яке ділиться і на 4, і на 5.
2. Доведіть ознаки подільності на 25 і на 125.
3. Відомо, що запис числа не закінчується цифрою 5. Чи ділиться це число на 5?
4. Чи ділиться на 9 число 10 26 +8?
5. Які із наступних чисел можна представити у вигляді 9q: 1) 333; 2) 8021; 3) 10800?
6. Не виконуючи дій додавання, встановіть, чи ділиться значення виразу на 4:
1) 284+1440+113;
3) 284+1441+113;
2) 284 +1440+792224;
4) 284+1441+113+164.
7. Не виконуючи віднімання, встановіть, чи ділиться різниця на 9:
1) 360-144; 2) 946-540; 3) 30240 - 9720; 4) 321 – 248.
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8. В якому із випадків (див. впр.7) різниця ділиться на 4? на 5?
9. Доведіть, що число 9 є дільником добутку 2043 · 402.
10. Доведіть, що різниця будь-якого чотирицифрового числа і чотирицифрового числа,
записаного тими ж цифрами, але в зворотному порядку, ділиться на 9.
11. Доведіть, що якщо число а при діленні на 5 дає остачу 3, то число а2 +1 ділиться на 5.
12. Наведіть приклади завдань із підручника математики початкових класів, виконання
яких вимагає перевірки подільності чисел на дане число.

Заняття 13
Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне натуральних чисел
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Поняття про дільники числа.
Поняття про спільні дільники.
Поняття про найбільший спільний дільник (НСД) чисел.
Властивості НСД(а, b).
Поняття про кратне числа та найменше спільне кратне (НСК) чисел.
Властивості НСК(а, b).
Зв’язок між НСД(а, b) і НСК(а, b).

Позначимо Д(а) - дільники числа а.
Наприклад,
Д(12): 1, 2, 3, 4, 6,12;
Д(8):1, 2, 4, 8.
Спільні дільники: 1, 2, 4.
Найбільший дільник: 4. Його називають НСД(12;8).
Означення. Спільним дільником натуральних чисел а і в називається будь-яке
натуральне число, яке є дільником кожного з даних чисел.
Означення. НСД натуральних чисел а і в називається найбільше число з усіх
спільних дільників даних чисел.
Властивості НСД:
1) НСД(а, b) завжди існує і є єдиним;
2) НСД(a, b) не перевищує меншого з даних чисел, тобто, якщо а<в, то Д(а, в)  а;
3) НСД(a, b) ділиться на будь-який спільний дільник цих чисел.
Позначемо К (а) – кратні числа а.
Наприклад:
К (12) - кратні: 12, 24, 36, 48, 60, 72,...
К (8) - кратні: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,...
У цих чисел є спільні кратні - 24, 48, ... Серед них є найменше - 24. Його
називають НСК(12; 8).
Означення. Спільним кратним натуральних чисел а і в називається будь-яке
натуральне число, яке кратне кожному з даних чисел.
Означення. НСК натуральних чисел а і в називається найменше число з усіх спільних
кратних даних чисел.
Властивості НСК:
1) НСК(а, в) завжди існує і є єдиним;
2) НСК(а, в) не менше більшого з даних чисел, тобто, якщо а>в, то НСК(а, в)  а
3) Будь-яке спільне кратне двох натуральних чисел а і в ділиться на найменше
спільне кратне цих чисел.
Зв’язок між НСД(а, в) іНСК(а, в):
НСК(12; 8)=24; НСД(12;8)=4;
НСК(12; 8)=24; НСД(12; 8)=4;
К( 12; 8) -Д(12; 8)=24-4=96.
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12∙8=96.
Отже, НСК(а, в)·НС Д(а, в)=а∙в.
ав
Звідси: НСК(а, в)=
.
НСД (а, в)
Окремий випадок: НСД(а, в)=1, тоді НСК(а, в)=а∙в.
Вправи
1. Випишіть всі дільники кожного із чисел 36 і 24 і вкажіть їх спільні дільники. Який найбільший
спільний дільник цих чисел?
2. Назвіть 6 чисел, кратних числу 36, і 6 чисел, кратних числу 24. Вкажіть серед них спільні
кратні. Яке найменше спільне кратне чисел 36 і 24?
3. Чи правильні наступні рівності: 1) Д (32, 8) = 8;
2) К (32, 8) = 32?
4. Учень знайшов, що Д (136, 225) = 17, а К (136, 225) = 2040. Як перевірити правильність
одержаних результатів?
5. Знайдіть найменше спільне кратне чисел а і в, якщо відомо, що: 1) Д (315, 385) = 35;
2) Д (47, 105) = 1
Заняття 14
Ознаки подільності на складені числа
Ознака подільності на 6. Для того, щоб число х поділилось на 6, необхідно і достатньо
щоб воно ділилося на 2 і на 3.
Доведемо необхідну умову. Нехай х 6 Тоді:
1) х 6 , 6  2 => х  2 ;
2) х 6 , 6  3 => х 3 .
Необхідну умову доведено.
Доведемо достатню умову.
х  2 ; х 3 => х - спільне кратне чисел 2 і 3.
Будь-яке спільне кратне ділиться на найменше спільне кратне: х НСК(2;3) => х 6 .
Ознака подільності на 12. Для того, щоб число х поділилося на 12 необхідно і
достатньо, щоб воно ділилось на 3 і на 4.
Доведемо необхідну умову. Нехай х  12. Тоді:
1) х  12, 12  3 =>х  3;
2) х  12, 12  4 =>х  4.
Необхідну умову доведено.
Доведемо достатню умову.
х  3; х  4 => х - спільне кратне чисел 3 і 4.
Будь-яке спільне кратне ділиться на НСК: х  НСК(3;4) => х  12.
Ознака подільності на 15. Для того, щоб число х поділилося на 15 необхідно і
достатньо, щоб воно ділилось на 3 і на 5.
Доведемо необхідну умову. Нехай x  15. Тоді:
1) х  15, 15  3 =>х  3;
2) х  15, 15  5 => х  5.
Необхідну умову доведено.
Доведемо достатню умову.
х  3; х  5=>х – спільне кратне чисел 3 і 5.
Будь-яке спільне кратне ділиться на НСК: х  НСК(3;5) => х  15.
Узагальнена теорема про подільність на складені числа. Для того, щоб натуральне
число ділилося на складене п= в∙с, де в і с такі, що НСД(в,с)=1, необхідно і достатньо,
щоб воно ділилося на в і на с.
Доведення теореми проводиться аналогічно доведенню ознаки подільності на 6 .
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Дану теорему можна застосовувати багато разів.
Розглянемо, наприклад, ознаку подільності на 60.
Для того, щоб число ділилося на 60, необхідно і достатньо, щоб воно ділилось на 4 і 15.
Але число, в свою чергу, ділиться на 15 тоді і тільки тоді, коли воно ділиться на 3 і на 5.
Тому ознаку подільності на 60 можна сформулювати інакше, а саме: для того, щоб
число ділилось на 60, необхідно і достатньо, щоб воно ділилось на 4, на 3 і на 5.
Задача. З’ясуємо, чи діляться числа 1548 і 942 на 18.
Розв’язання. Сформулюємо спочатку ознаку подільності на 18: для того, щоб
число ділилось на 18, необхідно і достатньо, щоб воно ділилось на 2 і на 9.
Чому вибрані числа на 2 і на 9? По-перше. 2∙9=18, а по-друге, НСД(2;9)=1, тобто
числа 2 і 9 задовольняють теоремі про подільність на складене число.
Подання 18 у вигляді добутку 3 ∙ 6 не годиться, оскільки НСД(3;6)≠1.
Користуючись ознакою подільності на 2 і на 9, установлюємо, що 1548  2 і 1548  9.
Отже, 1548  18.
Число 942  2, але воно не ділиться на 9. Отже, число 942 на 18 не ділиться.
Вправи
1. Визначте, які із чисел 1032, 2964, 5604, 8910 і 7008 є кратним числа 12.
2. Напишіть три чотирицифрових числа, які діляться на 15.
3. Сформулюйте ознаку подільності на 20 і напишіть 3 п'ятицифрових числа, які
діляться на 20.
4. Встановіть, які з чисел можна представити у вигляді 30 q, де q – натуральне число
(ділення на 30 не виконуйте):
1) 22530;
2)53420.
5. Нехай А – множина натуральних чисел, кратних 7 і кратних 3. В – множина
натуральних чисел, кратних 21. Доведіть, що А=В.
6. Які з чисел 14, 35, 70 є дільниками числа 840? (Ділення на дані числа не виконуйте).
7. Чи правильно, що при будь-якому натуральному значенні n значення виразу 11n:
1) кратне 11;
2) кратне 7?
8. Не виконуючи множення і ділення кутом, встановіть, які із добутків діляться на 70:
1) 105·20; 2) 42·12·5; 3) 85·33·4.
9. До числа 15 допишіть зліва і справа по одній цифрі так, щоб отримане число ділилось
на 15.
10. Доведіть, що різниця між кубом будь-якого натурального числа і самим числом
ділиться на 6.
Заняття 15
Знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного чисел
способом розкладання на прості множники
Подання числа у вигляді добутку простих чисел називається розкладом цього
числа на прості множники.
Наприклад, запис 110=2∙5∙11 говорить про те, що число 110 розкладено на прості
множники 2, 5 і 11.
Розкласти на прості множники можна будь-яке число, причому при будь-якому
способі розклад буде один і той же, якщо не враховувати порядок множників. Тому
подання числа 110 у вигляді добутку 2∙5∙11 або добутку 5∙2∙11 є, по суті, один і той же
розклад числа 110 на прості множники.
Розкладаючи числа на прості множники, використовують ознаки подільності на 2,
5 і ін.
Розкладемо число 720 на прості множники і покажемо форму запису при цьому.
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720 = 2∙2∙2∙2∙3∙3∙5
360
180
90
45
15
5
1
Число 720 ділиться на 2. Отже, 2 є один з простих множників у розкладі числа 720.
Результат ділення числа 720 на 2 (360) записуємо під числом 720. Справа від знака
рівності записуємо множник 2.
Число 360 ділиться на 2. Число 2 є множником у розкладі числа 360 (а, отже, і
числа 720), записуємо його справа від знака рівності, а результат ділення числа 360 на 2
(180) під числом 360.
Процес продовжується до тих пір, поки не отримаємо по вертикалі 1.
Добуток однакових множників можна заміняти степенем: 720=2 4∙ 32 ∙5.
Таке подання числа 720 називають канонічним видом цього числа.
При розкладанні числа на прості множники можна використовувати іншу форму
запису, а саме:
720 2
360 2
180 2
90 2
45 3
15 3
5 5
4
2
1
720=2 ∙3 ∙5.
Розклад чисел на прості множники використовується при знаходженні їх
найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного.
Знайдемо, наприклад, НСД(3600;288) і НСК(3600;288).
Подамо кожне з даних чисел у канонічному виді:
3600 = 2∙2∙2∙2∙3∙5∙5=24 ∙32 ∙5 2
1800
900
450
225
75
25
5
1
288 = 2∙2∙2∙2∙2∙3∙3=25 ∙32
144
72
36
18
9
3
1
У розклад на прості множники найбільшого спільного дільника чисел 3600 і 288
повинні ввійти всі спільні прості множники, які містяться в розкладах даних чисел,
причому кожен з них потрібно взяти з найменшим показником, з яким він входить в
обидва
розклади.
Тому
в
розклад
НСД(3600;288)
увійдуть
множники
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2 4 і 3 2 : НСД(3600;288)=2 4 -32 =16-9=144.
У розклад на прості множники найменшого спільного кратного чисел 3600 і 288
повинні ввійти всі прості множники, які містяться принаймні в одному з розкладів чисел
3600 і 288, причому кожен з них потрібно взяти з найбільшим показником. Тому в
розклад НСК(600;288) увійдуть множники 2 5, 3 2 , 5 2 , НСК(600;288)=2 5∙ 32∙ 52 =32∙
9∙25=32∙45∙5=7200.
Взагалі, щоб знайти найбільший спільний дільник даних чисел, необхідно виконати
наступне:
1) подамо кожне дане число у канонічному виді;
2) утворимо добуток спільних для всіх даних чисел простих множників, причому
кожен з них беремо з найменшими показником, з яким він входить у всі розклади
даних чисел;
3) знаходимо значення цього добутку - воно і буде найбільшим спільним дільником
даних чисел.
Щоб знайти найменше спільне кратне даних чисел утворимо:
1) подамо кожне дане число у канонічному виді;
2) утворюємо добуток з усіх простих множників, що знаходяться в розкладах
даних чисел, причому кожен беремо з найбільшим показником, з яким він
входить у всі розклади даних чисел;
3) знаходимо значення цього добутку – воно і буде найменшим спільним кратним
даних чисел.
Для знаходження найменшого спільного кратного можна використати інший
спосіб, який відрізняється від попереднього формою запису.
Приклад. Знайти найменше спільне кратне чисел 3600 і 288. запис проводиться так:
3600 288 2
1800 144 2
900 72 2
450 36 2
225 18 2
225
9 3
75
3 3
25
1 5
5
5
1
Справа від вертикальної риски одержали прості множники, добуток яких і дає
шуканий результат: НСК(3600;288)=2 5 ∙32 ∙52 =7200.
Вправи
1. Розкладіть на прості множники числа: 124, 588, 2700, 3780.
2. Яке число має розклад:
1) 23 ·32 ·7·13;
2) 22 ·3·53 ?
3. Знайдіть найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел:
1) 175 і 245; 2) 540 і 558; 3) 120, 80 і 280;
4) 675і 154.
4. Знайдіть найменше спільне кратне всіх одноцифрових чисел.
5. Найбільший спільний дільник двох чисел, одне з яких 600, дорівнює 120. Найменше
спільне кратне цих же чисел дорівнює 4800. Знайдіть друге число.
6. Повз станцію залізничної дороги проходять один за одним три потяги: в першому 418 пасажирів, в другому – 494 і в третьому – 456. Скільки пасажирських вагонів в
кожному потязі, якщо в кожному вагоні однакове число пасажирів і їх число
найбільше із всіх можливих?
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Заняття 16
Алгоритм Евкліда
Знаходження найбільшого спільного дільника чисел способом розкладання їх на
прості множники інколи пов’язане з низкою труднощів. Наприклад, розкладаючи число
6815 на прості множники і знайшовши перший дільник 5, отримуємо число 1363,
найменшим простим дільником якого є число 29, але, щоб його знайти, потрібно
перевірити подільність числа 1563 на 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 - лише на 29 число
1373 ділиться націло.
Існує спосіб, який дає можливість з меншими затратами знаходити найбільший
спільний дільник даних чисел.
Але насамперед звернемо увагу на одну дуже важливу властивість спільних
дільників двох чисел. Візьмемо, наприклад, числа 525 і 231 та поділимо з остачею 525 на
231: 525=231∙2+63.
Позначимо через А множину спільних дільників чисел 525 і 231, а через В
множину спільних дільників чисел 231 і 63 і доведемо, що А=В.
Доведемо спочатку, що будь-який спільний дільник чисел 525 і 231 - є спільним
дільником чисел 231 і 63. Справді, якщо 525  d і 231  d, то відповідно до теореми про
подільність різниці маємо 63  d. У цьому легко переконатися, якщо рівність 525=231∙2+63
записати в такому вигляді: 63=525-231∙2.
Таким чином, будь-який дільник чисел 525 і 231 є спільним дільником чисел 231 і
63. тобто А  В.
Обернене: якщо t - спільний дільник чисел 231 і 63, тобто 231  t і 63  t, то
відповідно до теореми про подільність суми 525  t. Отже, будь-який спільний дільник
чисел 231 і 63 є і спільним дільником чисел 525 і 23, тобто В  А.
На основі означення рівних множин маємо, що А=В. Але якщо множини спільних
дільників даних пар чисел співпадають, то рівні їх найбільші спільні дільники, тобт о
НСД ( 525; 231)=НСД (231;63).
Взагалі, якщо а і в - натуральні числа і a=вq+r, де r<в, то НСД(а, в)=НСД(в, r).
Важливість такої властивості в тому, що вона дає можливість при знаходженні
найбільшого спільного дільника чисел а і в замінити ці числа меншими, що, звичайно,
спрощує обчислення. Між іншим, таку заміну можна робити неодноразово.
Так, поділивши з остачею 525 на 231, маємо, в остачі 63. Тоді
Д(525;231)=НСД(231;63). Поділено з остачею 231 на 63: 231=63∙3+42, тобто
НСД(231;63)=НСД(63;42). Поділено з остачею 63 на 42: 63=42-1+21, отже,
НСД(63;42)=НСД(42;21). При діленні з остачею 42 на 21 в остачі маємо 0, тобто
НСД(42;21)=НСД(21;0).
Найбільший
спільний
дільник
чисел
21
і
0
дорівнює
21.
Отже.
НСД(525;231)=НСД(231;63)=НСД(63 ;42)=НС Д(42;21 )=НСД(21 ;0)=21.
Обчислення часто розташовують так:
525 | 231
-_462_
2
231 |_ 63
- _189
3
63 | 42
_- 42
1
42 | 21_
- 42
2
0

525=231∙2+63
231=63∙3+42
63=42∙1+21
42=21∙2+0

НСД (525; 231)=21
(остання остача, відмінна від нуля)

Замість дії ділення можна використати віднімання. Запис буде таким:
НСД(525;231) = НСД(231; 294) = НСД(231;63) = НСД(63;168) = НСД(63;105) =
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НСД(63;42) = НСД(42;21) = НСД(21;21) = 21, тобто в кожну нову пару чисел береться
менше число і різниця між більшим числом і меншим.
Розглянутий спосіб знаходження найбільшого спільного дільника вперше був
описаний стародавньогрецьким математиком Евклідом (III ст. до н.е.) і тому носить
назву алгоритму Евкліда.
У загальному вигляді алгоритм Евкліда формулюється так:
Нехай а і в - натуральні числа і а>в. Якщо поділити з остачею число а на число в,
потім поділити з остачею число в на одержану остачу, а потім поділити з остачею першу
остачу на другу і т.д., то остання остача, відмінна від нуля, є найбільшим спільним
дільником чисел а і в.
Вправи
1. Доведіть, що Д (576, 252) = Д (252, 72).
2. Знайдіть за алгоритмом Евкліда найбільший спільний дільник чисел:
1) 375 і 645;
2) 960 і 1200;
3) 12345 і 7565;
4) 3635 і 30295.
3. Доведіть, що Д (6025, 1725) = 1.
4. У скільки разів Д (6855, 10005) більший, ніж Д (1679, 2231)?
5. Знайдіть найменше спільне кратне чисел 4565 і 960, знайшовши найбільший спільний
дільник цих чисел за алгоритмом Евкліда.
Заняття 17
Поняття дробу
Історично поява дробів пов’язана з вимірюванням величин. З'ясуємо, які,
наприклад, можуть з’явитись дроби при вимірюванні довжини відрізка.
Візьмемо відрізок а. Щоб знайти його довжину, виберемо за одиницю довжини
відрізок е.

Рис. 2
При вимірюванні виявилось, що довжина відрізка а більша 3е, але менша 4е. Тому
її не можна виразити натуральним числом (при одиниці довжини е). Але якщо розбити
відрізок е на 4 рівних частини, кожна з яких дорівнює е1 , то довжина відрізка а виявиться
рівною 14е1 Якщо повернутись до початкової одиниці довжини е, то мусимо сказати, що
відрізок а складається з 14 відрізків, що дорівнюють четвертій частині відрізка е, тобто,
кажучи про довжину відрізка а, ми оперуємо двома натуральними числами 14 і 4.
14
Домовились у такій ситуації довжину відрізка записувати у вигляді
е, а символ
4
14
називати дробом.
4
У загальному вигляді поняття дробу визначають так:
нехай дано відрізок а і одиничний відрізок е, причому відрізок е є сумою п
відрізків, що дорівнюють е1.Якщо відрізок а складається з т відрізків, рівних е1 , то його
т
т
довжина може бути подана у вигляді
е. Символ
називається дробом, в ньому т і п –
п
п
38

натуральні числа. Читають цей символ «ем енних».
Повернемось до рисунка 2 вибраний відрізок е 1 є четвертою частиною відрізка е.
Очевидно, що це не єдиний варіант вибору такої частини відрізка е, яка вкладається ціле
число разів у відрізку а. Можна, наприклад, взяти восьму частину відрізка е, тоді
28
відрізок а буде складатися з 28 таких частин і його довжина буде дорівнювати
е.
8
Можна взяти шістнадцяту частинку відрізка е, тоді відрізок а буде складатися з 56 таких
56
частин і його довжина буде дорівнювати
е. Якщо уявити цей процес продовженим
16
необмежено, будемо мати, що довжина відрізка а може бути виражена нескінченною множиною
14 28 56 112
різних дробів:
,
,
,
,…
4 8 16 32
т
Взагалі, якщо при одиниці довжини е довжина відрізка а виражається дробом
,
п
тk
то вона може бути виражена будь-яким дробом
, де k – натуральне число.
пk
Означення. Дроби, що виражають довжину одного і того ж відрізка при одиниці
довжини е, називають рівними дробами.
14 28 56 112
Отже,
= =
=
=…
4 8
16 32
т p
т p
Якщо дроби
і рівні, то пишуть
= .
п q
п q
Існує ознака, користуючись якою, визначають рівні дроби чи ні: для того, щоб
т p
дроби
і
були рівними, необхідно і достатньо, щоб тq= np.
п q
т p
т тk
1. Покажемо, що
= =>mq=np. Оскільки =
для будь-якого натурального q, а
п q
п пk
p pп
p
т
=
для будь-якого натурального п, то з рівності дробів
і
слідує рівність
п
q qп
q
тq pn
=
, з якої, в свою чергу, випливає, що тq= np.
пq nq
т p
2. Покажемо, що тq= np => = . Якщо поділити обидві частини істинної рівності
п q
тq pn
тq т
mq=np на натуральне число nq, то отримаємо істинну рівність
=
. Але
= , а
пq nq
пq п
pn p
т p
= . Отже,
= .
п q
nq q
17 23
Приклад. Визначимо, чи рівні дроби
і
. Для цього порівняємо добутки 17∙27 і 19∙23:
19 27
17 23
17∙27=459; 19∙23=437. Оскільки 459≠437, то
≠
.
19 27
З розглянутих вище фактів випливає основна властивість дробу: якщо чисельник і
знаменник даного дробу помножити або поділити на одне і те ж натуральне число, то
отримаємо дріб, що дорівнює даному.
На цій властивості засноване скорочення дробів і зведення дробів до спільного
знаменника.
Скорочення дробів – це заміна даного дробу іншим, рівним даному, але з меншим
чисельником і знаменником.
Якщо чисельник і знаменник дробу одночасно діляться тільки на одиницю, то дріб
39

5
- нескоротний дріб.
17
У результаті скорочення дробу, як правило, повинен одержатись нескоротний дріб,
рівний даному.
48
Приклад. Скоротимо дріб
. Необхідно чисельник і знаменник даного дробу
80
поділити на їх найбільший спільний дільник: НСД (48;80) = НСД(48;32) = НСД(32;16)
48 48 : 16 3
= НСД(16;16) = 16 (за алгоритмом Евкліда). Маємо:
=
= .
80 80 : 6 5
Зведення дробів до спільного знаменника – це заміна дробів рівними їм дробами,
що мають однакові знаменники.
p
т
Спільним знаменником двох дробів
і
є спільне кратне чисел n і q, а
п
q
найменшим спільним знаменником їх найменше спільне кратне.
8
4
Приклад. Звести до найменшого спільного знаменника дроби
і
.
15 35
8 87
56
Знайдемо НСК (15;35)=3∙5∙7=105. Оскільки 105=15∙7=35∙3,
то
=
=
;
15 15  7 105
4  3 12
4
=
=
.
35 35  3 105

називають нескоротним. Наприклад,

Вправи
1. Покажіть, як в процесі вимірювання довжини відрізка може бути одержаний дріб:
13
7
2
1) ; 2) ; 3) .
5
3
4
2. Визначте довжину відрізка ОХ і ОУ, наведених на рисунку 3.

5
3. Назвіть три дроби, рівні: 1) ;
6
275 45469
4. Скоротіть дроби
і
.
980 41033

Рис.3
11
2)
.
3

5. Відомо, що при будь-якому натуральному  справедлива рівність
за аналогією стверджувати, що
6. Зведіть дроби

ak a
 ?
bk b

ak a
 . Чи можна
bk b

17 13 17
,
і
до спільного знаменника.
24 136 208

Заняття 18
Поняття додатного раціонального числа
Відомо, що одному і тому ж відрізку можна поставити у відповідність
нескінченну множину рівних дробів, які виражають його довжину при вибраній одиниці
е. Але довжина відрізка повинна виражатись єдиним числом. Тому рівні дроби вважають
записами одного і того ж числа, а саме число називають додатним раціональним числом.
Означення. Додатне раціональне число – це множина рівних дробів, а кожен
дріб, що належить цій множині, є запис (подання) цього числа.
40

 4 8 12 16 
Наприклад, множина  , , , ,... є деяке додатне раціональне число, а дроби
 3 6 9 12 
4 8 12 16
, , ,
і т.д. – це різні записи цього числа.
3 6 9 12
2 4 6 8 
Множина  , , , ,... визначає друге додатне раціональне число.
 7 14 21 28 
m
Згідно з поданим вище означенням, ми, побачивши запис
, повинні говорити,
n
m
m
що
- це дріб або додатне раціональне число, записане у вигляді дробу
. Частіше
n
n
m
говорять коротше: «Дано додатне раціональне число
». Але це не означає, що ми
n
ототожнюємо поняття додатного раціонального числа і дробу. Це різні поняття. Що
5
являє собою запис
? Можливі відповіді: «Це дріб», «Це запис додатного раціонального
9
числа».
5
Чи можна сказати, що
- це додатне раціональне число? Можна, заради того, щоб
9
було коротше. Серед усіх записів деякого додатного раціонального числа виділяють
нескоротний дріб, тобто дріб, у якому чисельник і знаменник такі, що їх найбільший
2 4 6 8
спільний дільник 1. Наприклад, серед дробів
, , ,
, …, що визначають
7 14 21 28
2
раціональне число, таким дробом є .
7
Означення. Для будь-якого додатного раціонального числа існує один і тільки
один нескоротний дріб, що є записом цього числа.
Визначаючи поняття додатного раціонального числа, ми скористались
вимірюванням відрізків. Необхідність виразити точно довжину відрізка єдиним числом
привела до появи додатних раціональних чисел.
m
Розглянемо обернену задачу. Нехай
- запис деякого раціонального числа. Чи
n
знайдеться такий відрізок, довжина якого виражається цим числом?
m
Доведемо, що для будь-якого додатного числа, поданого дробом
, існує
n
відрізок, довжина якого виражається цим числом при вибраній одиниці довжини.
13
Приклад. Побудуємо відрізок, довжина якого виражається числом
. Для цього:
4
1) вибираємо одиницю довжини е;
2) ділимо відрізок е на 4 рівні частини;
3) відкладаємо на промені Ох 13 відрізків, кожен з яких дорівнює четвертій частині
відрізка е.
13
У результаті будемо мати відрізок ОА, довжина якого виражається числом
(рис.4)
4

О

•
•

•
•

•
•

Ее

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 4
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•
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А

Множина додатних раціональних чисел позначається Q+.
Покажемо, що всі натуральні числа містяться в цій множині, тобто що N  Q+.
Нехай довжина відрізка а при одиниці довжини е виражається натуральним числом т .
Наприклад, на рисунку 5 вона подана числом 4:
а

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

a  4e
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a
e
3

е

•

•

•

е1
Рис. 5
Розбиваємо відрізок е на п
рівних частин. Тоді п –на частина відрізка е буде
вкладатися у відрізок а т ∙ п разів, тобто довжина відрізка а буде виражатись дробами виду
mn
. Але множина цих дробів є додатним раціональним числом. Отже, довжина відрізка а , з
n
одного боку, виражається натуральним числом т , а з другого – додатним раціональним
mn
mn
числом
. Але це має бути одне і те ж число. Тому доцільно вважати, що дроби виду
є
n
n
записами натурального числа т. Отже, ми показали, що будь-яке натуральне число т можна
mn
подати у вигляді дробу
, тому N  Q+.
n
Усі натуральні числа містяться у множині додатних раціональних чисел (рис.6). Числа,
які доповнюють множину натуральних чисел до множини додатних раціональних чисел,
називають дробовими числами.
Q
а
N

Дробові
числа

Рис. 6
Вправи
1. Чи правильні наступні висловлення:
3
1) Дріб є записом деякого раціонального числа;
8
7
7
 дріб; 3)
 додатне раціональне число?
2)
15
15
m p
2. Раціональні числа представлені дробами
і . При якій умові ці раціональні числа будуть
т q
рівними?
171717 1717 17
313131 3131 31


; 2)

 .
3. Доведіть, що: 1)
252525 2525 25
757575 7575 75
4. Доведіть, що при будь-якому натуральному значенні а наступні дроби нескоротні:
2а  1
2а  3а  7  а 2
; 2)
.
1)
а
5а
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5. Які цифри потрібно підставити замість  , щоб одержати правильний нескоротний дріб:
378
285
1)
; 2)
?
39
27
а
а
6. Дріб
нескоротний. Чи буде скоротним дріб
?
в
в  ав
7. Виберіть одиницю довжини і побудуйте відрізок, довжина якого виражається дробом:
11
2
1) ; 2) .
7
3
Заняття 19
Додавання і віднімання додатних раціональних чисел
1.
2.
3.
4.

Додавання дробів з однаковими та різними знаменниками.
Закони додавання.
Правильні і неправильні дроби.
Віднімання дробів з однаковими знаменниками.
a

Нехай відрізки а, в, с такі, що с=а+в і при вибраній одиниці довжини е

6
e,
4

7
в= е
4

а
•

•

в

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

е
•

•

•

•

е1
Рис.7
6
7
13
Тоді с = а + в = е  е  6е1  7е1  (6  7)е1  е , тобто довжина відрізка с виражається
4
4
4
13
6 7
е , яке доцільно розглядати, як суму чисел і .
числом
4 4
4
m p
Означення. Якщо додатні раціональні числа а і в подані дробами і , то сумою чисел а і в
n n
m p
називається число, подане дробом
.
n

m
p
m p


n
n
n

(1)

Якщо додатні раціональні числа а і в подані дробами з різними знаменниками, то ці
дроби зводяться до найменшого спільного знаменника, а потім додають за правилом (1).
5
2 25 8
25  8 33 11





 .
Наприклад,
12 15 60 60
60
60 20
Сума будь-яких двох додатних чисел існує і єдина. Ці твердження приймаємо без
доведення.
Розглянуті правила додавання додатних раціональних чисел дають можливість вважати,
що додавання цих чисел зводиться, по суті, до додавання натуральних чисел.
Додавання раціональних додатних чисел має переставну і сполучну властивості a+в=в+а для
будь-яких а,в  Q : (а+в)+с=в+(а+с) для будь-яких a, в, с  Q
Доведемо, що для додавання раціональних чисел справедливий переставний закон.
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m

, b  . Тоді за
n
n
m p
m p m p
означенням суми маємо а  в   
. Але в чисельнику дробу
додаються
n n
n
n
m p pm

.
натуральні числа, а для них має місце переставний закон, тобто
n
n
Застосувавши знову правило додавання раціональних чисел, маємо:
pm p m
   b  а.
n
n n
Таким чином, можна сказати, що переставний закон додавання додатних раціональних
чисел випливає із означення цих чисел і переставного закону додавання натуральних чисел.
Аналогічно доводиться і сполучний закон.
У зв’язку з означенням додавання раціональних чисел виникає можливість уточнити
1
5
зміст записів виду 3 , 12 .
4
7
m
Розрізняють правильні і неправильні дроби. Дріб
називається правильним, якщо його
n
чисельник менший знаменника, і неправильним, якщо його чисельних більший знаменника або
йому рівний.
m
m
Нехай
неправильний дріб. Тоді m  n . Якщо m кратне n, то в цьому випадку дріб
n
n
є записом натурального числа.
15
15
Наприклад, якщо дано дріб
, то
= 5. Якщо т не кратне п, то поділимо т на п з
3
3
m
остачею: m  nq  r, де r < п. Підставимо nq  r замість т у дріб
і застосуємо правило (1):
n
m nq  r r
r

 q .
n
n
n
n
m
r
Оскільки r<n, то дріб
правильний. Отже, дріб
виявився поданим у вигляді суми
n
n
r
натурального числа q і правильного дробу . Цю дію називають виділенням цілої частини з
n
13 4  3  1 4  3 1
1


  3 .
неправильного дробу. Наприклад,
4
4
4
4
4
Суму натурального числа і правильного дробу домовлено записувати без знаку додавання,
1
1
тобто замість 3  записують 3 і називають такий запис мішаним числом.
4
4
Справедливе і обернене твердження: будь-яке мішане число можна записати у вигляді
1
1 3  4 1 12  1 13
1 3  4  1 13
 
 , тобто 3 =
 .
неправильного дробу. Наприклад, 3  3  
4
4 1 4 4
4
4
4
4
4

Нехай числа а і в подані дробами з однаковими знаменниками: а 

Розглянемо віднімання додатних раціональних чисел.
Означення. Різницею додатних раціональних чисел а і в називається таке додатне
раціональне число с, що а = в + с.
Поняття різниці визначено, а як практично від одного додатного раціонального числа
відняти друге?
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х
m
р
, в  , а різниця а – в нехай подається дробом
. Знайдемо х. За
п
n
п
т р х
р х рх
 
  , а за правилом (1)
означенням різниці
. Таким чином, т = р + х, але
п п
п п п
п
т, р і х – числа натуральні, а для них цей запис означає, що х = т – р, маємо наступне правило:

Нехай a 

т
р
т р


п
п
п

(2)

Вправи
1. Додайте дроби, попередньо скоротивши їх, якщо це можливо:
15 17 39
11
4
3
4 10
2

 ;
1)
2) 3  5  1 ; 3) 1  5  .
120 68 78
12
40
15
5 30
9
2. Обчисліть найбільш раціональним способом, застосовуючи закони додавання:
2
15
4
1
22
5
32
1
6
7 2
3
5
1  3  4 ;
1)
2) 2  3  5  2  3 ; 3) 5  3  1  1  .
15 13
24
9
14
33
48
5
11
24 3
26
9
59
1
37
2
3. Знайдіть різницю: 1) 10  8 ;
2) 105 - 3 .
13
63
45
17
5
7
5
4. Суму чисел 24
і 22 зменшіть на 7 . Скількома способами це можна зробити?
24
15
6
79
67
5. Яке з чисел ближче до 1:
чи
?
97
85
6. Знайдіть значення виразу:
7
1
7
1 8
1) 2  1  (2  (1  ));
15 12
90
2 45
5 11
7
2) (24 - 3 ) -( 21  ).
12 18
36

Заняття 20
Множення і ділення додатних раціональних чисел
1. Множення додатних раціональних чисел, закони множення.
2. Ділення додатних раціональних чисел.
11
6
е ; е  е1 . Потрібно
3
5
дізнатись, яким буде значення довжини даного відрізка а за одиницею довжини е 1 .

На рисунку 8 наведені такі відрізки
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а, е, е1 , що а 

Рис. 8
Оскільки 3а = 11е, а 5е = 6е1, то, помноживши першу рівність на 5, а другу на 11,
одержимо 5 ∙ 3а = 11 ∙ 5е і 11 ∙ 5е = 6 ∙ 11е1, звідси 5 ∙ 3а = 6 ∙ 11е1, або 15а = 66е1.
66
е1 , тобто довжина відрізка а за одиницею довжини відрізка
Остання рівність означає, що а 
55
11 6
66
е1 виражається числом
, яке доцільно розглянути як добуток чисел
і .
15
3 5
p
m
Означення. Якщо додатні раціональні числа подані дробами
і
, то їх добуток є число,
n
q
mp
подане дробом
:
nq
(3)
m p
mp


n
q
nq
Множення додатних раціональних чисел володіє переставним, сполучним та
розподільним відносно додавання і віднімання законами. Доводяться вони аналогічно тому, як
були доведені закони додавання.
Означення. Часткою двох додатних раціональних чисел а і в називається таке число с,
що а = в ∙ с
р
m
Отже, частка визначена. Але як знайти її, якщо відомо, що a  , в  ? Покажемо, що число
n
q
p mq
mq
с
і є часткою. За означенням частки а  вс  
. Застосувавши правило (3) множення
q np
np
додатних раціональних чисел і закони множення, виконаємо перетворення:
p mq pmq  pq m m



 .
q np qnp   pq n n
Таким чином, частку двох раціональних чисел знаходять за формулою:
m
p
m q
mq
:



n
q
n
p
np

(4)

Одержана формула показує, що для будь-яких додатних раціональних чисел частка
існує, тобто у множині Q+ завжди можна виконати ділення, яке не завжди можна було виконати
у множині натуральних чисел.
m
Слід пам’ятати, що знак риски в записі дробу
можна розглядати, як знак дії ділення.
n
Справді, знайдемо частку двох натуральних чисел т і п за правилом (4):

46

m:n 

n n m 1 m 1 m
:   
 .
1 1 1 n n 1 n

Обернене: якщо дано дріб

m m 1 m n
m

 :  m:n
, то
n n 1 1 1
n

m
 m : n , то будь-яке додатне раціональне число можна розглядати як
n
частку двох натуральних чисел.
До речі, термін „раціональне число” походить від латинського слова ratio, що в
перекладі на рідну мову означає „відношення” (частка).

Оскільки

Вправи
1. Запишіть, використовуючи символи, закони множення додатних раціональних чисел і
доведіть їх.
2. Обчисліть, застосовуючи закони множення:
5 17 3 6
4 1 1 7
3 1 5
2
3 5
1)  3  ; 2)  6   ;
3)   1  ;
4) (4  3 )  .
8 18 5 7
7 3 2 8
5 2 3
3
10 11
1  1 1
6
3
 1 2 3
3. Виконайте вказані дії: 1) 8 : 12 ;
2)  4  5  : 6 ; 3) 4 : 11  5 .
4  3 4
57
19
 2 3 4
4. Розв'яжіть рівняння, використовуючи залежність між компонентами і результатом дії:
1
2 11
3

1) 5   х  20   8;
2) (4  2 х)  3  ;
2
3 15
4

4  2
2
1
1
 1
3) (10  х) : 1  9 ;
4) :  3  5 х   .
9  3
5
7
3
 6
5. Розв'яжіть арифметичним способом:
1) Дівчинка прочитала книгу на 234 сторінки за чотири дні. Першого дня вона
2
3
прочитала всієї книги, другого і третього днів – по
того, що залишилося після
9
7
першого дня. Скільки сторінок прочитала дівчинка четвертого дня?
2
1
2) В квартирі дві кімнати. Довжина однієї 5 м, довжина другої становить цієї
3
4
7
1
довжини. Ширина кожної кімнати 3 м. Площа цих кімнат становить
площі всієї
10
5
квартири. Чому дорівнює площа квартири?
3)Група туристів намітила пройти шлях від турбази до озера за чотири дні.
1
3
Першого дня вони намітили пройти всього шляху, другого того, що залишився, а
7
4
третього і четвертого проходити по 12км. Яка довжина всього шляху від турбази до
озера?
6. Нижчеподані задачі розв’яжіть різними способами:
1) Шлях від міста А до міста В складається із двох рівних за довжиною частин. На
першій частині шляху автобус рухався зі швидкістю 55км/год, а на другій – зі
швидкістю 65км/год, витративши на весь шлях 6 год. Скільки часу витратив автобус
на проходження кожної частини шляху?
2)Всю відстань між містами А і В вантажний автомобіль проходить за 4год 15хв з
середньою швидкістю 48км/год. За скільки часу пройде цю ж відстань легковий
автомобіль, якщо його середня швидкість 84км\год?
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Заняття 21
Упорядкованість множини додатних раціональних чисел
1. Порівняння додатних раціональних чисел.
2. Властивості множини N.
3. Властивості множини додатних раціональних чисел.
Якщо раціональні числа подані рівними дробами, то вони рівні. Наприклад, якщо
3
3
раціональне число а подане дробом  а   , а раціональне число в подано дробом
4
4
6
6
3 6
 в   , то а = в, оскільки  .
8
8
4 8
Але як дізнатись, яке з раціональних чисел а і в менше (більше)?
Означення. Нехай а і в - додатні раціональні числа. Тоді а менше в (а<в), якщо існує
таке додатне раціональне число с, що а+с=в. У цьому ж випадку говорять, що в більше а
(в>а).
Дане означення дає можливість сформулювати необхідну і достатню умови існування
різниці на множині додатних раціональних чисел.
Для того, щоб різниця додатних раціональних чисел а і в існувала, необхідно і
достатньо, щоб в<а. Доведення аналогічне доведенню теореми про існування різниц і на
множині натуральних чисел.
З наведеного означення відношення „менше” можна вивести практичні прийо ми
встановлення цього відношення:
3
m
р
1. Якщо a  , в  , то а<в тоді і тільки тоді, коли т<р . наприклад, якщо а  ,
14
n
п
9
в  , то а<в, оскільки 3<9.
14
р
р
m
m
2. Якщо a  , в  , то а<в тоді і тільки тоді, коли mq<np. Дійсно, зведемо дроби
і
n
n
q
q
m mq p pn


до спільного знаменника:
;
. Порівняння даних дробів зводиться до порівняння
q qn
n nq
7
11
їх чисельників: якщо mq>np, то а > в ; якщо mq<np, то а<в. Наприклад, якщо a  , в  , то
8
3
в<а, оскільки 7∙13=91, 8∙11=88 і 8∙11<7∙13.
Можна показати, що так визначене відношення „менше” транзитивне і
антисиметричне, тобто є відношенням порядку на множині додатних раціональних чисел,
а сама множина є упорядкованою.
Відношення порядку на множині додатних раціональних чисел володіє
властивостями, які відрізняють його від відношення порядку на множині натуральних
чисел.
У множині N є найменше число - одиниця і множина N дискретна - між двома
послідовними натуральними числами немає інших натуральних чисел.
У множині додатних раціональних чисел:
1. Немає найменшого числа;
2. Між будь-якими двома різними числами є нескінченно багато чисел множини Q  .
Доведемо, що у множині Q + немає найменшого числа.
m
Припустимо, що число
найменше у множині додатних раціональних чисел.
n
m
m
m
Утворимо число
. Легко переконатися в тому, що
<
(тп<тп+т), тобто
n 1
n 1 n
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m
. Отже, наше припущення
n
неправильне. У множині додатних раціональних чисел найменшого числа немає.
Другу властивість проілюструємо на прикладі. Нехай маємо два раціональних
1
1
2
2
числа і
. Чи існує таке раціональне число, яке більше
і менше ? Існує. Для
3
3
3
3
1 2
1 1 2
1
цього досить знайти середнє арифметичне даних чисел (  ) : 2  . Отже, < < .
3 3
3 2 3
2
1
2
Чи є ще число, яке знаходиться між
і
? Є. Щоб його знайти, досить знайти
3
3
1
1
1
1
1
5
5 1
середнє арифметичне чисел
і : ( + ) : 2= . Маємо: <
< . Процес можна
12
3
3
3 12 2
2
2
продовжувати.
Отже, між будь-якими різними числами з Q + існує нескінченно багато чисел цієї
множини.
Цю властивість називають властивістю щільності.

знайшлось таке додатне раціональне число, яке менше

Вправи
1. Установіть різними способами, яке із чисел більше: 1)
3)

39
19
28
; 2)
чи
чи
8513
54
34

26
;
5675

3737
37
чи
.
9999
99

5
5
20
5
5
2. Що більше і на скільки: сума чисел 20 , 42 і 2
чи різниця чисел 125
і 51 ?
7
14
21
18
6
5
3
3. Порівняйте, не виконуючи множення, значення вираз и: 1) 315  і 317  ;
7
4
17
4
4 15
 12 .
 12 і
2)
4
3
7
3
4. Не виконуючи обчислень, порівняйте вирази:
1 2
1 2
3
1
1) 34  8  2  і 34  8  2  ;
3 3
4
3 3
4
1
19
19  51
1   51
2) 82 13  17  і 13  17   82 .
17  52
6   52
7
17
1 3
5. Не виконуючи обчислень, розташуйте в порядку зростання значень виразу: 7  ;
2 4
1 5
1 6 5 1 6 2
8  ;
7 ;
8 ; 8  .
2 6
2 7 6 2 7 3
3
4
6. Назвіть три раціональних числа, які знаходяться між числами
і .
11 11
a ac c
а c
7. Доведіть, що якщо a, b, c, d – натуральні числа і  , то 
< .
b bd d
b d
8. Розв'яжіть нижчеподані задачі різними способами:
3
1) В місті три середніх школи. Число учнів першої становить
всіх учнів цих
10
1
трьох шкіл, у другій школі учнів в 1 разів більше, ніж у першій, а в третій школі на
2
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420 учнів менше, ніж у другій. Скільки всього учнів у трьох школах?
2) Із двох населених пунктів, відстань між якими 25 км, вийшли одночасно
3
назустріч один одному два пішохода. Один із них проходив за годину на км більше
4
другого. З якою швидкістю йшов кожний, якщо через 2 год після виходу відстань між
1
ними була 7 км?
2
Заняття 22
Запис додатних раціональних чисел у вигляді десяткових дробів
1) Поняття про десяткові дроби.
2) Зміст запису числа у вигляді десяткового дробу.
3) Можливість записати число у вигляді десяткового дробу.
Одним із джерел появи дробів є вимірювання величин, а точніше, перехід від
однієї одиниці величини до іншої, причому знаменник дробу показує, на скільки частин
ділиться вихідна одиниця величин.
У практичній діяльності люди користуються десятковою системою числення, тому
нові одиниці величин одержують із вихідних, зменшених у 10, 100, 1000 і т.д. разів.
Наприклад, 1 дм=10 см=100 мм; 1 км=1000 м=10 000 дм; 1 кг=1000 г і т.д.
Тому для практики особливе значення мають ті дроби, знаменники яких є степенями 10.
Такі
дроби
можна
записати
у вигляді
десяткового
дробу.
Наприклад,
341
4
 3,41, 3  0,004.
2
10
10
m
На відміну від десяткових дробів, дроби виду
називаються звичайними.
n
З’ясуємо зміст запису числа у вигляді десяткового дробу на конкретному прикладі:
4362 4  10 3  3  10 2  6  10  2
6
2

 4  10  3 
 2.
2
2
10 10
10
10
6
2
 2
Сума 4∙10+3 є записом цілого числа 43, а сума
є
записом
дробової
10 10
4362
частини числа
. Цю дробову частину прийнято записувати без знаменника,
10 2
4362
відокремлюючи від цілої частини числа комою:
= 43,62.
10 2
Порівняння десяткових дробів і виконання дій над ними зводиться, по суті, до
порівняння і дій над натуральними числами.
Простота порівняння і виконання дій над десятковими дробами приводить до
m
запитання: чи будь-який дріб виду
( m, n  N ) можна записати у вигляді десяткового
n
дробу?
8
3
Розглянемо дроби
і
.
25
7
8
8 4
32


 0,32 .
Дріб
25 25  4 100
3
Але для дробу не можна знайти рівного йому дробу зі знаменником, що є степенем 10.
7
Чому? Відповідь на це запитання дає наступна теорема: Для того, щоб нескоротний дріб
m
був рівним десятковому дробу, необхідно і достатньо, щоб до розкладу його
n
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знаменника на прості множники входили лише числа 2 або 5.
Приклади:
19
1) Дріб
можна записати у вигляді десяткового дробу, оскільки він нескоротний і
80
19
19
19  53 19  53 19  53 19 125 2375
80  24  5 :
 4  4 4



 0,2375 .
80 2  5 2  5
(2  5) 4
104
104
104
2) Дріб

11
не можна записати у вигляді десяткового, оскільки 15=3∙5, тобто в
15

розкладі на прості множники знаменника міститься число 3.
Серед десяткових дробів виділяють і часто використовують дріб 0,01. Його
називають відсотком і позначають 1%. На практиці у відсотках виражають частини
величини. Та говорять: «Ціни на товари знижені на 20%», «Цукрова тростина містить
15% цукру».
Розрізняють три види задач на відсотки - задачі на знаходження:
1) відсотків від числа;
2) числа за відсотками;
3) відсоткового відношення величин.
Вправи
195
записати десятковим.
260
Розклавши знаменники цього дробу на прості множники, він одержав, що 260 =
195
2 2 ·5·13, і зробив висновок, що дріб
не можна записати десятковим дробом.
260
Учитель оцінив відповідь учня як неправильною. Чому?
21 192 15 13
,
, ,
2. Які із дробів
можна записати десятковими дробами?
28 375 24 20
500
6
2 3
12
. Скільки різних чисел
3. Дані записи чисел: 0,40;
; 0,4; ; 5;
; ; 0,6;
100
3
3 5
20
написано?
4. Знайдіть і обґрунтуйте найбільш раціональний спосіб знаходження значення виразу:

1. Учневі було запропоновано встановить, чи можна дріб

1) 8,3+3,85+9,7+5,15+2,25+0,125;
2) 8,7·7+7·7,3.
5. Обчисліть найбільш раціональним способом:
1)

6,752  0,125  67,5
;
5,62  (1,03  1,89726 : 0,618) 2

2)

3,052  2,552
;
0,35  388  28,8  (20,56  14,501 : 0,85)

(81,624 : 4,8  4,505) 2  125  0,75
((0,442 : 0,88  3,53) 2  2,752 ) : 0,52
6. Знайдіть значення виразу:
1) 60,3 – 53,235:3,9)·1,4+10,2·12:
2) 15,85-3,4·(50 - (1,530+0,4)+3,57:1,7.
7. Розв'яжіть рівняння використовуючи залежність між компонентами та результатами
дій:
1) (х·100 – 0,7357) : 0,01 – 15,88 = 0,55;
2) 14 : ( (0, 4x + 0,16):х) +5= 12.
3)
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8. Який зміст мають речення:
1) Членські внески члена профспілки становлять 1% його заробітної плати.
2) Продуктивність праці зросла на 7%.
3) Ціна на радіоапаратуру впала на 18%.
9. Розв'яжіть наступні задачі:
1) В цистерні було 963 л бензину. Коли перекачали 12,5% цього бензину в порожню
бочку, то вона виявилась наповненою на 32,5% свого об’єму. Знайдіть об’єм бочки.
2) На фарбування 72% площі підлоги пішло 4,5 кг фарби. Скільки потрібно фарби на
решту площі підлоги?
3) Завод виконав план I кварталу, виплавивши 225т металу, в II кварталі план був
перевиконаний на 3,2 %, а в III – завод дав металу на 6,3 т більше, ніж в II. На скільки
відсотків завод перевиконав план в III кварталі, якщо план на кожний квартал
залишався одним і тим же?
4) Довжину прямокутної дощечки зменшили на 20%, а ширину збільшили на 20%. Чи
змінилась площа дощечки? Якщо змінилось, то як?
10. Виконайте дії:
1
10  2 2

1) 17  8,25   11 : 2  3,5 ;
2
11  3 9

1
5
2) ((1,72:0,8+0,7)∙0,8): ((7-3,5·1 ):3 ) – 0,152;
8
2
5
9
3) (6
- 5 ) ·7 – 12,505:4,1+1,25·0,32·(36,096:1,2-29,88) -3,58.
25
35

Заняття 23
Нескінченні десяткові періодичні дроби
1.Поняття про періодичний дріб.
2.Перетворення чистого періодичного дробу у звичайний.
3. Види періодичних дробів.
4.Перетворення мішаного періодичного дробу у звичайний.
6
. Оскільки його знаменником є число 7, то цей дріб не можна
7
записати у вигляді десяткового. Мається на увазі, у вигляді скінченного десяткового
дробу. Процес ділення числа 6 на 7 повинен бути нескінченним:
6
= 0,857142857142857142…
7
Легко помітити, що у частці група цифр повторюється (857142). Група цифр після
коми в десятковому записі числа, що повторюється, називається періодом, а
нескінченний десятковий дріб у такому разі називається періодичним. Такий дріб
6
прийнято записувати =0,(857142).
7
Розрізняють чисті періодичні дроби - в них період починається зразу після коми, і
мішані періодичні дроби - в них між комою і періодом є інші десяткові знаки.
Наприклад: 0,(857142) - чистий періодичний дріб; 3,27(346) - мішаний
періодичний дріб.
У якому випадку число можна подати у вигляді періодичного десяткового дробу?
m
Відповідь на це запитання дає наступна теорема: Якщо дріб
нескінченний і в
n
розкладі знаменника є простий множник, відмінний від 2 і 5, то дріб — можна подати у

Розглянемо дріб
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вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу.
Доведення. Оскільки в розкладі знаменника є простий множник, відмінний від 2 і
5, то процес ділення т на п нескінченний. Крім того, при діленні т на п маємо остачі,
менші числа п, тобто числа 1, 2, 3. .... п-1. Оскільки множина різних остач скінченна, то
починаючи з деякого кроку, якась остача повториться, що потягне за собою повторення
знаків частки. Отже, нескінченний десятковий дріб буде обов’я зково періодичним.
Висновок. Будь-яке додатне раціональне число можна подати або скінченним
десятковим дробом, або нескінченним десятковим періодичним дробом.
Цей висновок може бути коротким, якщо домовитись вважати скінченний
десятковий дріб нескінченним з періодом, рівним 0. Наприклад, 7,82=7,82(0).
Тоді: будь-яке додатне раціональне число можна подати нескінченним десятковим
періодичним дробом.
Справедливе і обернене твердження: будь-який додатний нескінченний десятковий
періодичний дріб виражає деяке додатне раціональне число.
m
Щоб записати додатне раціональне число
у вигляді нескінченного десяткового
n
періодичного дробу, потрібно чисельник т поділити на знаменник п.
Розглянемо обернену задачу: як записати нескінченний десятковий пе ріодичний
дріб у вигляді звичайного?
Нехай маємо 0,(28). Позначимо відповідне цьому дробу раціональне число через а.
Тоді а=0,282828... . Помножимо обидві частини цієї рівності на 100, одержимо:
100а=28,2828..., або100а=28+0,2828...=28+а
Розв'язуємо рівняння 100а=28+а відносно а:
100а-а=28;
99а=28;
28
а
.
99
Одержаний дріб нескоротний.
Чистий періодичний нескінченний десятковий дріб дорівнює такому звичайному
дробу, чисельник якого дорівнює періоду, а знаменник складається зі стількох дев’яток,
скільки цифр у періоді дробу.
Нехай маємо мішаний періодичний дріб 0,8(61). Позначимо відповідне йому число
через а, тоді а=0,8616161...
Обидві частини рівності помножимо на 10, одержимо: 10а=8,616161... – чистий
періодичний дріб.
Нехай х = 8,6161... . Помножимо обидві частини рівності на 100: 100 х=861,6161…,
або 100х=861+0,6161... .
Додамо до обох частин 8:100х+8=861+8,6161..., або 100х+8=861+х.
861  8
Розв’язуємо одержане рівняння відносно х: 100х-х=861-8; х=
.
99
861  8
861  8 853
Але 10а=8,6161..., тому 10а =
, звідси а =
=
.
99
990
990
Мішаний періодичний дріб з нулем у цілій частині дорівнює такому звичайному
дробу, чисельник якого дорівнює різниці між числом, записаним цифрами, що стоять до
початку другого періоду, і числом, записаним цифрами, що стоять до початку першого
періоду, а знаменник складається з такого числа дев’яток, скільки цифр у періоді, і
такого числа нулів, скільки цифр стоїть до початку першого періоду.
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Вправи
1. Поясніть, чому дроби
2. Представте число
3.

4.
5.
6.

7.

17
8
і
не можна записать скінченним десятковим дробом.
19
33

10
нескінченним десятковим дробом і поясніть, чому цей дріб є
11

періодичним.
Запишіть нескінченними десятковими дробами наступні звичайні дроби:
127
137
8
; 3)
1)
; 2)
.
28
18
33
Запишіть звичайним дробом:
1) 0,(43); 2) 0,(301); 3) 5,7(27); 4) 6,31(8); 5) 15,43(29).
Доведіть, що 0,27(9) = 0,28(0).
Установіть, які із наступних рівностей істинні:
66
56
7
 2, (6); 2)
 5, (09); 3) 20,8+ =20,8(63).
1)
33
11
11
Розташуйте числа в порядку зростання:
1) 0,125; 2,(7); 0,1(25); 2,78;
2) 1,(5); 0,(12); 2,778; 2,(778).

Заняття 24
Поняття додатного ірраціонального числа
Дії над додатними раціональними числами зручно проводити, якщо вони подані
десятковими дробами. Тому доцільно і результати вимірювання величин, зокрема
довжин відрізків, подавати у вигляді десяткового дробу. Як це можна зробити?
Нехай а - відрізок, довжину якого потрібно виміряти, відрізок е - одиниця
довжини. І нехай відрізок а складається з п відрізків, рівних е, і відрізка а1, який менший
відрізка е (рис. 9), тобто пе<а<(п+1)е.
а
•
•
•
•
•
•
•
а1
е
Рис. 9
Числа п і п + 1 є наближеними значеннями довжини відрізка а при одиниці
довжини е з недостачею і з надлишком з точністю до одиниці.
Щоб одержати відповідь з більшою точністю, візьмемо відрізок е1 - десяту частину
відрізка е і будемо вкладати його у відрізок а 1 . При цьому можливі два випадки:
1) Відрізок е1

вкладається у відрізку а 1 точно п1 разів. Тоді довжина відрізка а
n
виражається скінченним десятковим дробом: а = (п+ 1 )е=п, п1 е. Наприклад, а=3,4е.
10
2) Відрізок а1 складається з п1 відрізків, рівних е1 і відрізка а2, який коротший е1. Тоді
п, п1 е < а < п, п′1 е де п, п1 і п, п′1 - наближені значення довжини відрізка а з недостачею
і з надлишком з точністю до 0,1.
Зрозуміло, що в другому випадку процес десяткового вимірювання довжини відрізка
e
а можна продовжувати, взявши новий одиничний відрізок e2 
.
100
На практиці цей процес десяткового вимірювання довжини відрізка а на деякому
етапі закінчується. І в цій ситуації результатом вимірювання довжини відрізка буде
натуральне число, або скінченний десятковий дріб.
Якщо ж розглядати процес десяткового вимірювання довжини відрізка в ідеалі (як це
54

роблять у математиці), то можливі два наслідки:
1) на деякому кроці процес вимірювання закінчується. Тоді довжина відрізка а є
скінченним десятковим дробом виду п, п1 п2…пк;
2) описаний процес вимірювання довжини відрізка нескінченний.
Результат буде поданий символом п, п1 п2…пк…, який називають нескінченним
десятковим дробом.
Як переконатись у можливості такого наслідку? Для цього достатньо провести
десяткове вимірювання довжини такого відрізка, для якого відомо, що його довжина
2
виражена, наприклад, раціональним числом 5
. Якщо б виявилось, що в результаті
3
десяткового вимірювання довжини такого відрізка одержали скінченний десятковий дріб,
2
то це означало б, що число 5 можна подати у вигляді скінченного десяткового дробу,
3
що неможливо:
2
5 =5, 666… .
3
Отже, в процесі десяткового вимірювання довжини відрізків можуть одержуватись
нескінченні десяткові дроби. А чи завжди ці дроби періодичні? Відповідь на це
запитання негативна: існують відрізки, довжини яких не можна виразити нескінченним
десятковим періодичним дробом (тобто додатним раціональним числом) при вибраній
одиниці довжини.
Доведемо, що якщо за одиницю довжини взяти сторону квадрата, то довжина
діагоналі цього квадрата не може бути виражена додатним раціональним числом.
Припустимо, що довжина діагоналі а квадрата зі стороною е (рис. 10) виражається
m
m
нескоротним дробом
: а=
е.
n
n

Рис. 10
2

2

2

m
m 
m
За теоремою Піфагора е +е =  t  , або 2е2 =   e 2 , або   =2.
n
n 
n
2
2
Звідси т = 2п , тобто т - парне число, наприклад, m  2k . Тоді 4k 2  2n 2 ,
або 2k 2  n 2 . Отже, п - парне число, наприклад, п=2р. Маємо: і чисельник, і знаменник
m
m
дробу - числа парні,
- скоротний дріб, що суперечить умові. Установлене протиріччя
n
n
доводить існування відрізків, довжини яких не можна виразити додатним раціональним
числом, або, іншими словами, виразити у вигляді нескінченного десяткового
періодичного дробу.
Отже, при десятковому вимірюванні довжин відрізків результатом мож уть бути
нескінченні десяткові неперіодичні дроби, вони є записом нових чисел - додатних,
ірраціональних чисел. Оскільки часто поняття числа і його запису ототожнюються,
2

2
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говорять, що нескінченні десяткові неперіодичні дроби - це і є ірраціональні числа.
Ірраціональні числа можна одержати і при добуванні коренів з деяких
раціональних чисел. Так, 2 , 7 , 19 - це ірраціональні числа.
Ірраціональними є також lg 5, sin 31°, числа  =3,14... і е=2,7828....
Множину додатних ірраціональних чисел позначають І +.
Вправи
1. Опишіть процес десяткового вимірювання довжини відрізка, якщо результат
записаний дробом:
1) 3,46;
2) 3,(7);
3) 3,12311223…
2. Доведіть, що не існує додатного раціонального числа, квадрат якого дорівнює 3.
3. Чи є трикутник АВС, зображений на рисунку 10 рівностороннім?
4. Сьома частина одиниці довжини вкладається у відрізку АВ 13 раз. Скінченним чи
нескінченним дробом буде виражена довжина цього відрізка? Періодичним чи
неперіодичним?
5. Доведіть, що сума раціонального числа q і ірраціонального числа α завжди буде
число ірраціональне.
Вказівка. Доведення ведіть способом від протилежного.
6. Порівняйте значення виразів: 1) 6 2 і 0,5 162 ; 2)

1
1
6 і 6
.
2
2

7. Спростіть вирази: 1) 10 3  48  75 ; 2) (5 2  18 )  2 .

Заняття 25
Дії над додатними дійсними числами
1) Поняття наближеного значення дійсного числа з недостачею і надлишком.
2) Сума додатних дійсних чисел.
3) Добуток додатних дійсних чисел.
Об’єднання множини додатних раціональних чисел Q  і множини додатних
ірраціональних чисел І  називають множиною додатних дійсних чисел і позначається
символом R + .
Таким чином, R += Q     . За допомогою кругів Ейлера дані множини зображені
рисунку 11:
+

+

Рис. 11
Будь-яке додатне дійсне число може бути подане нескінченним десятковим дробом
– періодичним
(якщо воно є раціональним) або неперіодичним (якщо воно є
ірраціональним). Відомо, що дії над додатними раціональними числами зводяться, по
суті, до дій над натуральними числами. А як виконувати дії над дійсними числами,
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поданими нескінченними десятковими дробами? Чи не можн а дії над ними звести до дій
над раціональними числами? Виявляється, що можна, але для цього потрібно ввести
поняття наближеного значення дійсного числа з недостачею і з надлишком.
Нехай а=п, п1 п2...пк ... - деяке дійсне число. Наближеним значенням числа а з
1
недостачею з точністю до
називається число ак=п, п1 п2...пк (тобто наближене
10 к
1
значення числа а з недостачею з точністю до к отримаємо, якщо взяти цілу частину
10
числа і перші к цифр після коми, а всі останні цифри відкинути).
1
Наближеним значенням числа а з надлишком з точністю до к називається число
10
1
1
а'к=п, п1 п2 ...пк+ к (тобто наближене значення числа а з надлишком з точністю до к
10
10
отримаємо, якщо в записі п, п1 п2 ...пк останню цифру збільшити на 1).
Для будь-якого дійсного числа а справедливі нерівності ак  а  а'к.
Наприклад, десятковим наближенням числа 3 =1,73205... з недостачею з точністю
 1 
до 0,001  3  є число 1,732, а з надлишком - число 1,733.
 10 
Бачимо, що десяткові наближення дійсного числа є скінченними десятковими
дробами. Саме це і беруть за основу, визначаючи дії над додатними дійсними числами.
Нехай дано дійсні числа а і в, ак і в к - їх наближені значення з недостачею, а′к і в′ к – їх
наближені значення з надлишком.
Означення. Сумою додатних дійсних чисел а і в називається таке число а+в, яке
задовольняє наступним нерівностям: ак+вк≤ а+в< а′к + вк'.
Знайдемо, наприклад, суму 2  3 з точністю до 0,001.
Візьмемо десяткові наближення даних чисел з точністю до 0,0001: 1,4142 ≤ 2 <1,4143,
1,7320≤ 3 <1,7321.
Тоді 3,1462≤ 2  3 <3,1464, а 2  3 =3,146... .
З точністю до 0,001, 2  3 =3,146.
Означення. Добутком додатних дійсних чисел а і в називається число а · в, яке
задовольняє таким умовам: а  в  а  в  а   в
Знайдемо, наприклад, добуток
2  3 з точністю до 0,1. Візьмемо десяткові
наближення даних чисел з точністю до 0,01: 1,41 ≤ 2 <1,42, І,73≤ 3 <1,74.
Тоді
2,4393≤ 2  3 <2,4708,
а
.
З
точністю
2  3 =2,4...
добуток 2  3 дорівнює 2,4.
Для будь-яких додатних дійсних чисел виконуються наступні рівності:
1) а+в=в+а;
2) (а+в)+ с=а+(в+с);
3) а∙в=в∙а;
4) ( а + в ) ∙ с = а с + в с .

до

0,1

Вправи
1. Доведіть, що числа 4,7 і 4,8 є десятковими наближеннями відповідно з недостачею і з
надлишком числа 23 з точнісю до 0,1.
2. Перевірте, чи істинна нерівність:
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5
3
 3,7;
2) 7,26  7  7,27.
11
7
3. Десяткове наближення 21 , взяте із таблиці квадратних коренів з точністю до 0,001,
дорівнює 4,583. Перевірте, як виконане округлення: з недостачею чи надлишком.
10
4. Архімед установив, що відношення довжини кола до його діаметра більше, ніж 3 , і
71
1
менше, ніж 3 . Знайдіть десяткове наближення цих дробів з точністю до:
7
а) 0,01;
б) 0,001.
5. Відомо, що числа а = 3,6272…, в = 5,2814…Знайдіть три перших десяткових знаки суми
а+в.
6. Відомо, що х = 0,35…, у = 0,82…Знайдіть перший десятковий знак добутку х∙у.
7
7
7. Перевірте обчислення: 1) 20,8  = 21,4(36); 2) 220-  219, (36).
11
11

1) 3,6  3

Заняття 26
Від’ємні числа
1.
2.
3.
4.

Поняття про від'ємні числа.
Поняття про множину дійсних чисел.
Порівняння дійсних чисел.
Дії над дійсними числами.

Візьмемо координатну пряму Ох. Усі точки, що зображають додатні дійсні числа,
розташовуються справа від точки О. Наприклад, точка А відповідає дійсному числу 4,
точка
В - числу 5,5, точка С - числу

2 (рис. 12).

Рис. 12
Відкладемо одиничний відрізок від точки О чотири рази в напрямі, протилежному
заданому. Отримаємо точку А', симетричну точці А відносно початку відліку. Координату
точки А' позначимо – 4 тобто А' (- 4). Аналогічно координатою точки В'. симетричної
точці В (рис, 12) буде число -5,5, а координатою точки С', симетричної точці С, - число
- 2.
Числа 4 і –4, 5,5 і -5,5, 2 і - 2 називають протилежними. Числа, розташовані на
координатній прямій у заданому напрямі, називають додатними, а числа, розташовані на
координатній прямій в напрямі, протилежному заданому, - від’ємними. Число 0 ні
додатне, ні від’ємне.
Об’єднання множини від’ємних дійсних чисел і множини додатних дійсних чисел
та нуля є множиною дійсних чисел. Його позначають буквою R : R  R  0  R .
Множина R дійсних чисел і множина точок координатної прямої знаходяться у
взаємно однозначній відповідності: кожному дійсному числу відповідає єдина точка
координатної прямої і кожна точка координатної прямої відповідає єдиному дійсному
числу.
Відстань від початку відліку до точки, координатою якої є число х, називається
модулем числа і позначається |х|.
 х, якщо х  0,
Таким чином, х  
 х, якщо х  0.
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Наприклад: |-7| =7, |5,3|=5,3, | 0| = 0.
Дійсні числа порівнюють, визначаючи відношення „менше" і „більше ” так: число
а менше числа в (а < в ), якщо воно розташоване лівіше на координатній прямій; число а
більше числа в (а > в ), якщо воно розташоване правіше на координатній прямій.
З цього означення випливає, що будь-яке додатне число більше нуля, а будь-яке
від’ємне число менше нуля. Крім того, виходячи з означень „менше ” і „більше ” можна
твердити: а < в тоді і тільки тоді, коли різниця а - в є від'ємне число; а > в тоді і тільки
тоді, коли різниця а - в є додатне число.
Для будь-яких заданих дійсних чисел а і в істинне одне і тільки одне із положень:
а<в , а>в, а=в.
Дії над дійсними числами виконуються за наступними правилами:
1. Сумою двох дійсних чисел є число, яке задовольняє умовам:
1) сумою двох додатних чисел є число додатне і знаходиться за правилами,
визначеними на множині додатних дійсних чисел;
2) сума двох від’ємних чисел є число від’ємне; щоб знайти модуль суми,
потрібно додати модулі доданків;
3) сума двох чисел, що мають різні знаки, є число, яке має той же знак, що і
доданок з більшим модулем; щоб знайти модуль суми, потрібно від
більшого модуля відняти менший.
2. Добутком двох дійсних чисел називається число, яке задовольняє умовам:
1) Добуток двох додатних чисел є число додатне і знаходиться за правилами,
визначеними на множині додатних дійсних чисел;
2) Добуток двох від’ємних чисел є число додатне; добуток двох чисел, що
мають різні знаки, є число від’ємне; щоб знайти модуль добутку, потрібно
помножити модулі цих чисел.
3. Віднімання і ділення дійсних чисел визначаються як дії, обернені відповідно
додаванню і множенню.
4. Віднімання на множині дійсних чисел виконується завжди, так само як і ділення,
за винятком випадку ділення на нуль.
Вправи
1. Зобразіть на промені (рис, 13 ) числа а+3 і а-5.

Рис. 13
2. Доведіть або заперечте висловлення:
1) Будь-яке число, більше числа 35, додатне;
2) Будь-яке число, менше 19, додатне.
3) Існує додатне число менше 19.
4) Завжди можна вказати ціле додатне число, менше будь -якого додатного
числа.
5) Кожне число, менше будь-якого від'ємного числа, є число від'ємне.
6) Будь-яке число, не більше нуля, є число від'ємне.
3. При яких умовах речення «Якщо модуль числа a більший модуля числа в, то
число а більше числа в» є істинним висловленням?
4. Де на координатній прямій лежить точка з координатою х, якщо:
1) x=2; 2) х  1  2; 3) х  5; 4) х  2 ; 5) х  1  3 ?
5/Використовуючи геометричне поняття модуля розв’яжіть: 1) рівняння х  3  2;
2 ) нерівність х  2  3; 3) нерівність х  1  3 .
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Заняття 27
Алфавіт математичної мови. Числові вирази і вирази зі змінними.
Числові рівності, числові нерівності, їх властивості
1.
2.
3.
4.

Математична мова, алфавіт математичної мови.
Числові вирази та вирази зі змінними.
Числові рівності й числові нерівності.
Властивості числових рівностей і числових нерівностей.

Математична мова - це мова, яка складається з речень рідної мови та речень,
утворених з математичних знаків (символів), тобто речень власне математичної мови.
Приклади таких речень: 2х+3=5; 2х+4>3х.
Будь-яке речення будь-якої мови складається зі слів, а слова - з букв відповідного
алфавіту. Тому повинен існувати й алфавіт математичної мови. До алфавіту
математичної мови належать:
 десять цифр (знаків): 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 букви латинського алфавіту: а, b, с, d, х, у, z, А, В, С, ..., X, У, Z (для позначення змінних,
елементів множин);
 знаки дій: +, - , ∙ , :,
, ,  та ін.;
 знаки відношень (між числами, множинами. їх елементами): = , > , < , ≤ , ≥ , | |, ,  та ін.;
 дужки: (, {, [ (як знаки відокремлення).
Математична мова штучна, виникла у зв’язку з необхідністю в точних, стислих і
однозначно зрозумілих законів, правил, доведень.
Із знаків математичного алфавіту за певними правилами будуються слова і
речення. При цьому слово в математиці розуміють так само, як і слово в рідній мові,
тобто це така скінченна послідовність (набір) букв алфавіту цієї мови, яка має зміст.
Наприклад: 7х+5=10 - речення; 7+ : 3 - не слово; 2+3- 4 - слово; -10 - слово.
Історично символіка математики створювалась протягом віків за участю видатних
учених:
Діофант (III ст.) - використовував позначення буквами невідомих величин;
Вієт (XVI ст.) - застосовував прописні букви латинського алфавіту в алгебрі;
Р.Декарт (XVII ст.) - ввів рядкові букви латинського алфавіту для позначення
деяких величин;
Р.Рекорд (XVI ст., Англія) - ввів знак рівності (=), (широко став
використовуватись лише у XVIII ст.);
Гаріот (Англія) - знаки нерівностей (>, <) ввів на початку XVII ст.
Хоч знаки з'явились не так давно, поняття рівності та нерівності виникли в далекій
давнині.
Записи 3+7, 24:8, 3-2-4, (25+3):2-1 називають числовими виразами. Вони
складаються з чисел, знаків дій, дужок. Вважають: кожне число є числовим виразом.
Число, одержане в результаті послідовного виконання дій, вказаних у виразі,
називається значенням числового виразу.
Існують вирази, які не мають числового значення, про них говорять, що вони не мають
змісту. Наприклад, 8:(5-5),  9 , 7-9 (на множині дійсних чисел).
Запис 2а+3 утворений з цифр 2, 3, знаку дії + і букви а.
Якщо замість букви а підставити числа, то одержимо числові вирази:
 при а = 1,
2 ∙ 1 +3=5;
 при а = 3,
2 ∙ 3+3=9;
 при а =-2,
(2 ∙ (-2)+3)= -1 і т.д.
У запису 2а+3 буква а називається змінною, а запис 2а+3 - виразом зі змінною.
Змінну можна позначити будь-якою буквою латинського алфавіту. В початкових
класах для позначення змінної використовують знак □. Наприклад, 2 ∙ □ + 3.
Отже, змінна - це знак (символ), який дозволяється заміняти числами. Ці числа
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називають значеннями змінної, а множину таких чисел - областю визначення даного
виразу.
Що означає „дозволяється’’?
Заміняти букву числом можна тоді, коли воно (число) належить області
визначення виразу (коли вираз має зміст).
Приклади:
1) 3 – 4у, у - довільне число; область визначення виразу - R;
4
, х  3 , область визначення - множина (;3)  (3; );
2)
х3
х  2 , х  2  0, х  2, область визначення виразу [2; ) .
3)
У математиці розглядають вирази з однією, двома, трьома і т.д. змінними.
У початкових класах учні знайомляться із записами виду 2+3, 7-4, називаючи їх
відповідно сумою, різницею. Потім числовими виразами складнішої структури, але
терміни „математичний вираз ” і „значення виразу" вживають, коли вивчають дії в межах
100. Учні знаходять значення числових виразів, записують розв’язок текстової задачі у
вигляді числового виразу, складають за даними виразами задачі.
Робота з буквенними виразами зводиться до підстановки замість букв їх значень і
обчислення значень одержаного числового виразу.
Два числові вирази а і в, сполучені знаком рівності, утворюють речення а=в, яке
називають числовою рівністю. Наприклад,
3+2=6-1;
(5=5, І)
3+2=7-3.
(5=4, X)
З логічної точки зору числова рівність - це висловлення, істинне або хибне.
Числова рівність істинна, якщо значення числових виразів лівої і правої частин
співпадають.
Деякі властивості істинних числових рівностей:
1. Якщо до обох частин істинної числової рівності а=в додати один і той же
числовий вираз с, що має зміст, одержимо істинну числову рівність а+с=в+с.
а=в => а+с=в+с.
2. Якщо обидві частини істинної числової рівності а=в помножити на один і той же
вираз с, що має зміст, то одержимо істинну числову рівність ас=вс.
а=в => ас=вс.
Два числові вирази а і в, сполучені знаком „>” (або „<”), утворюють речення
а>в(або а<в), яке називають числовою нерівністю.
Наприклад,
6+2>13-7;
(8>6, 1 )
6+2<13-7; (8<6, X )
З логічної точки зору числові нерівності - це висловлення, істинні або хибні.
Деякі властивості істинних числових нерівностей:
1. Якщо до обох частин істинної числової нерівності а > в додати один і той же
числовий вираз с, який має зміст, то одержимо істинну числову нерівність
а+с>в+с.
2. Якщо обидві частини числової нерівності а > в помножити на один і той же
числовий вираз с, що має зміст і набуває додатного значення, то одержимо істинну
числову нерівність а с > в с .
3. Якщо обидві частини істинної числової нерівності а > в помножити на один і той
же числовий вираз с . що має зміст і набуває від’ємного значення, то щоб
одержати істинну числову нерівність, необхідно знак нерівності змінити на
протилежний (а с < в с ).
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Вправи
1. Установіть, які з наступних записів можна вважати словами математичної мови:
1) 2  3  4;
4) 16  12 : 4;
2) 7  12;
5) а 2  2ав  7;
3) 17  3  2à  18 : 2;
6) 16  : ав  2с.
2. Серед наступних записів вкажіть речення:
1) 2  3;
4) 2a  7в   8;
2
2) x  3x  4  0;
5) x || y;
3) 5 y  y  3x  ;
6) 172 : 4.
3. Утворіть із знаків математичного алфавіту два слова і два речення.
4. Наведіть приклади символічних записів, які трапляються в початковому курсі математики, і
поясніть їх зміст.
5. Серед наступних записів вкажіть числові вирази:
2 ; 7) 24  4  20  3; 8) 13-5<7.
1) 42:5; 2) 3 2 ; 3) 27; 4) 32  14  2; 5) 7 16  3 ; 6)
6. Які з нижче поданих записів є виразами із змінними (змінною):
в
2,3  ас
; 3)21- (4  у ); 4) 0,49  2 3 ; 5) х  2 у  7; 6) 32 : у  3 ?
1)  8; 2)
3
5
7. Обчисліть значення числового виразу:
1) ((36 : 2  14)  (42  2  14)  20) : 2;
2) (72 : 12  (18  15)) : (24 : 3  2  4);
3) (16,583:7,21  54,68·853,2  28,82·0,1):1,6-1,02;
1
5
 2,8  )  3  16  0,1875;
4) (5,05 :
40
6
2
1
5 17
1
5) (1,75  1,75 : 1 )  1 : ((  0,325) :  0,4;
5
8
7 40
5
5
6) (2,09 : 1,1  4,5)  ( )  4,32  3,68.
8

8. Заповніть таблицю:
Вираз із змінною
2

Значення змінної
а4

Числові вирази

Значення виразів

а 2
 
8 а
в4
2
в6

2(в  3) 3
9. Установіть, при яких значеннях змінної вираз не має змісту:
25
64
8
; 3) а  3 ; 4)
; 2)
1)
.
7в
3 у
у4

10. Відомо, що вираз називається за своєю останньою дією. Визначте порядок дій і за
останньою дією напишіть назву кожного виразу:
Вираз
Назва виразу
(12  5  3 : (2  7))  18
(23-7·6-4+15) : (17-6)
21  (35  3 : 8  14 : 5)
19-8:4+5
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11.Знайдіть раціональним способом значення виразу:
2а  в
, якщо а=3,2, в=1,7, х=2,7, у= - 0,7.
ах  вх  ау  ву
12.Знайдіть значення виразу:
1
(3в  3а) 2  2
при а  7 і в  3 .
3а  3в 2
13.Запишіть розв’язання задачі виразом, а потім знайдіть його значення:
1) На турбазу прибули одного дня 150 туристів, а другого дня – 170. Щоб здійснити похід, 200
туристів розділились на групи по 2 чоловік в кожній, а решта на 15 чоловік в групі. Скільки
утворилось груп?
2) В майстерні за 5 днів пошили 2000 фартухів. Скільки фартухів пошиють в майстерні за 8
днів, якщо кожного дня будуть шить на 50 фартухів більше?
14. Наведіть по два приклади завдань із підручника математики для початкових класів, в яких
учням пропонують: 1)обчислити значення числового виразу; 2) знайти значення виразу, при
заданому значення змінної, що входить до виразу; 3)складіть задачу за даним виразом.
Виконайте ці завдання.
15. Установіть, які із наступних рівностей і нерівностей істинні:
1) 10 2  112  12 2  13 2  14 2 ;
2) 33  4 3  5 3  6 3 ;
1 
1 
4 7
 1 2
1 3
3)    : (3)  6 :   6    7  8   2  15 :   ;
13 
13  
5 9
 14 7 
8 4
à

â
16. Сформулюйте умови, при яких нерівність
: 1) істинна; 2) хибна.
3
17. Дано нерівність 5  3 . Помножте обидві її частини на 7; 0,1; 2,6; . Чи можна на основі
4
одержаних результатів стверджувати, що для всякого додатного числа а нерівність 5а>3а
істинна?
18. В одному кошику було 68 яблук, а в другому кошику на 9 яблук менше. В кожний кошик
поклали ще по 10 яблук. В якому кошику яблук більше і на скільки?
19. Відомо, що х>у – істинна нерівність. Чи будуть істинними наступні нерівності:
1) 2х>2у; 3) 2х-7<2у-7;
y
х
2)    ; 4) - 2 x  7  2 y  7 ?
3
3
20. Відомо, що a<b - істинна нерівність. Поставте замість * знак «>» або «<», щоб одержати
істинну нерівність:
а в
1)  3,7а  3,7в; 3)  ;
5)  2(а  5)  2(в  5);
7 7
2
а
2
в
2) 0,12а  0,12в; 4)    ; 6) а  1  (в  1).
7
3
7
3
21. Як трактують в початковому курсі математики поняття числової рівності і числової
нерівності, якщо учням пропонуються завдання:
1) Запиши дві правильних рівності і дві правильних нерівності, використовуючи вирази: 9·3,
30-6, 3·9, 30-3.
2) Розстав дужки так, щоб рівності були правильними:
4+2·3=18, 31-10-3=24, 54-12+8=34.
3)Постав знаки дій так, щоб рівності були правильними: 3  6  2  9; 9  3  6  18.

63

Заняття 28
Рівняння з однією змінною. Рівносильність рівнянь з однією змінною
1.
2.
3.
4.

Поняття про рівняння з однією змінною.
Що означає розв'язати рівняння.
Поняття про рівносильність рівнянь.
Теореми про рівносильність рівнянь.

Візьмемо два вирази із змінною: 4 х і 5х+2, сполучимо їх знаком рівності,
отримаємо речення 4х=5х+2. Воно містить змінну і при підстановці значень змінної
перетворюється у висловлення. Наприклад, при х=1 речення перетворюється у хибну
числову рівність 4∙1=5∙1+2. а при х= -2 - в істинну 4∙ (-2)=5∙ (-2)+2. Тому речення
4х=5х+2 є висловлювальною формою. Її називають рівністю із змінною або рівнянням з
однією змінною.
У загальному вигляді поняття рівняння з однією змінною можна визначити так.
Означення. Нехай f (x) і g (x ) - два вирази зі змінною х і областю визначення X.
Тоді висловлювальна форма виду f (x) = g (x ) називається рівнянням з однією змінною.
Значення змінної х з множини X, при якому рівняння перетворюється в істинну
числову рівність, називається його розв’язком (або коренем).
Знайти множину розв’язків даного рівняння - означає розв’язати це рівняння.
Приклади:
1) 4х=5х+2, x  R . Це рівняння перетворюється в істинну числову рівність тільки
при х = - 2 .
Отже, його множина розв’язків є {-2};
2) (х-1)(х+2)=0, x  R . Це рівняння перетворюється в істинну числову рівність при
х= -2 і при х=1. Тому, його множина розв’язків {-2; 1}.
У початковому курсі математики розглядаються прості рівняння виду х + а = в ,
а - х = в , х - а = в , х ∙ а = в , х : а = в і ін., де а , в - цілі невід’ємні числа, х - змінна.
Поняття рівняння і його розв’язків визначаються неявно, через контекст, і „в ході
розв'язання таких рівнянь у дітей повинно бути поступово сформовано розуміння
рівняння як рівності, що містить невідоме число, позначене буквою. Вони повинні
зрозуміти, що кожного разу, коли ми зустрічаємося з рівняннями, задача полягає в тому,
щоб знайти те значення невідомого числа, при якому рівність буде правильною”
(Моро М.І., Пишкало О.М.).
Щоб розв'язати дане рівняння, його, як правило, перетворюють, замінюючи
послідовно іншими, більш простими. Цей процес заміни продовжують до тих пір, поки
не дійдуть до рівняння, розв'язки якого можна знайти відомим способом. Але щоб ці
розв’язки були розв’язками заданого рівняння, необхідно, щоб у процесі перетворень
мали інші рівняння, множина коренів яких співпадала з множиною коренів даного
рівняння. Такі рівняння називають рівносильними.
Означення. Два рівняння називаються рівносильними, якщо їх множини
розв’язків рівні.
Наприклад, рівняння (х+1)2 =9 і (х-2)(х+4)=0 рівносильні на множині дійсних
чисел, оскільки множина розв’язків першого рівняння {-4; 2} і множина розв’язків
другого рівняння {2; -4} співпадають.
Які ж перетворення дозволяють одержувати рівняння, рівносильні вихідному.
Ці перетворення знайшли відображення в наступних теоремах.
Теорема 1. Нехай рівняння f (x) = g (x ) задане на множині X і h(х) - вираз,
визначений на тій же множині. Тоді рівняння f (x) = g (x ) (1) і f (x) + h(х) = g (x ) + h(х) (2)
рівносильні на множині X.
Теорему можна сформулювати по-іншому: якщо до обох частин рівняння з
областю визначення X додати один і той же вираз зі змінною, визначений на тій же
множині X, то одержимо нове рівняння, рівносильне даному.
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Доведення. Нехай Т 1 - множина розв’язків рівняння (1), а Т 2 - множина розв’язків
рівняння (2). Рівняння (1) і (2) будуть рівносильними, якщо Т 1 =Т 2 . Щоб переконатися в
цьому, необхідно показати, що будь-який корінь з Т 1 є коренем рівняння (2) і, навпаки,
будь-який корінь з Т 2 є коренем рівняння (1).
Нехай число а - корінь рівняння (1). Тоді а  Т1 і при підстановці в рівняння (1)
перетворює його в істинну числову рівність f(а)= g(а), а вираз h(х) перетворює в числовий
вираз h(а).
Одержимо згідно властивості істинних числових рівностей істинну числову
рівність: f(а)+h(а)=g(а)+h(а).
Але ця рівність говорить про те, що число а є також і коренем рівняння (2).
Отже, доведено, що кожен корінь рівняння (1) є коренем і рівняння (2), тобто Т 1  Т 2.
Нехай тепер в - корінь рівняння (2). Тоді в  Т 2 і при підстановці в рівняння
перетворює його в істинну числову рівність: f(в)+h(в)=g(в)+h(в).
Додамо до обох частин цієї рівності числовий вираз - h(в). Одержимо істинну
числову рівність f(в)=g(в) , що говорить про те, що в - корінь рівняння (1).
Отже, доведено, що кожен корінь рівняння (2) є і коренем рівняння (1), тобто
Т 2  Т1.
Оскільки Т 1  Т 2 і Т 2  Т1 , то за означенням рівних множин Т 1 =Т2 , а це і означає,
що рівняння (1) і (2) рівносильні на множині X.
При розв’язанні рівнянь частіше користуються не самою теоремою, а наслідками з
неї:
1. Якщо до обох частин рівняння додати одне і те ж число, то одержимо рівняння
рівносильне даному.
2. Якщо який-небудь доданок (числовий вираз або вираз із змінною) перенести з
однієї частини рівняння в іншу, змінивши знак доданка на протилежний, то
одержимо рівняння, рівносильне даному.
Теорема 2. Нехай рівняння f (x) = g (x ) задане на множині X і h(х) - вираз,
визначений на тій же множині і не перетворюється в нуль ні при яких значеннях х з
множини X. Тоді рівняння f (x) = g (x ) (1) і f (x) ∙ h(x) = g (x ) ∙ h(x) (2) рівносильні на
множині X.
Доведення цієї теореми аналогічне до доведення теореми 1.
З теореми 2 випливає наслідок, яким часто користуються при розв'язанні рівнянь:
якщо обидві частини рівняння помножити (або поділити) на одне і те ж число, відмінне
від нуля, то одержимо рівняння, рівносильне даному.
При розв’язуванні рівнянь необхідно в першу чергу строго слідкувати за
правильністю застосування теорем про рівносильність.
У початковому курсі математики теоретичною основою розв’язування рівнянь є
взаємозв’язок між компонентами і результатами дій. Наприклад, рівняння ( х·9):24=3
розв’язується наступним чином. Невідоме знаходиться в діленому. Ділене дорівнює
добутку частки на дільник, тобто,
х ·9=3∙24, або х∙9=72.
Невідоме - перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток
поділити на відомий множник, тобто х=72:9, х=8.
Отже, розв’язком даного рівняння є множина {8}.
Вправи
1. Перевірте чи є число -4 коренем рівняння х-0,5(х-12)=13-0,25х, якщо воно задане
на множині дійсних чисел.
2. Рівняння 2 х 4  4 х 2  6  0 розглядається на множині натуральних чисел. Поясніть,
чому х=1 є коренем даного рівняння, а х=2 і х= -1 не є його коренями.
3. Замість крапок вставте або «необхідно», або «достатньо» так, щоб в исловлення
було істинним:
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1) Для того, щоб а було коренем рівняння f(x)=q(x),…, щоб а належало області

визначення рівняння.
2) Для того, щоб а було коренем рівняння f(x)=q(x),…, щоб при підстановці а
замість х рівняння перетворилось в істинну числову рівність.
3) Для того, щоб а було коренем рівняння f(x)=q(x),…, щоб а належало області
визначення рівняння і при підстановці а замість х рівняння перетворилось в
істинну числову рівність.
4. Чи істинні наступні висловлення:
1) Для того щоб добуток ( х  3)( х  5)( х  1) дорівнював нулеві, достатньо, щоб х=3.
2) Для того щоб добуток ( х  3)( х  5)( х  1) дорівнював нулеві, достатньо, щоб х=1.
5. Сформулюйте умови при яких:
1) число 3 є коренем рівняння f(x)·q(x)=0;
2) число 7 не є коренем рівняння f(x)·q(x)=0;
f ( x)  q( x)
 0.
3) число 2 є коренем рівняння
h( x )
6. Наведіть приклади різних видів рівнянь, які розв’язуються в початкових класах.
7. Встановіть, які із наступних пар рівнянь рівносильні на множині дійсних чисел:
1) 3  7 х  4 і 2(3  7 х)  8;
2) 3  7 х  4 і 6  7 х  1;
3) 3  7 х  4 і х  2  0.
8. Сформулюйте властивості відношення рівносильності рівнянь. Які із них
використовуються в процесі розв’язування рівнянь?
9. Учень розв’язав рівняння 5 х  15  3х  9; 5  х  3  3( х  3); 5=3 і сказав, що рівняння не
має коренів, так як розв’язання його приводить до хибної числової рівності. Чи правий
учень?
2
1
4
 
10. Розв'яжіть рівняння
і встановіть, яке його перетворення приводить
2  x 2 2  х   х
до появи стороннього кореня õ  2.
11. Розв’яжіть рівняння (всі вони визначені на множині дійсних чисел) і поясніть, які
теоретичні положення були при цьому використані:
7x  4
3х  5
3x  2
2х  5
х
;
3
;
1)
2) х 
2
2
5
3
2
3) 2  х   х( х  1,5)  4.
12. Розв'яжіть рівняння, використовуючи взаємозв’язок між компонентами і результатами дій:
1) х  70  4  328; 3) 85  х  765 : 170  98;
2) 560 : х  9  56; 4) ( х  13581) : 709  36.
13.Розв'яжіть рівняння х  2  81  3530  21  714 , використовуючи:
1) теореми про рівносильність рівнянь і правила тотожних перетворень;
2) взаємозв’язок між компонентами і результатами дій.
Порівняйте способи запису розв’язання.
14. Розв'яжіть рівняння різними способами:
2
1) х  1  3  х  1  0; 2) х  1( х  2)  ( х  2)( х  4)  6(2х  5).
2
15. При яких значеннях x вираз 2 х  3( х  2) і 8 х  3 має рівні значення?
3
16. Розв'яжіть задачі алгебраїчним і арифметичним способами:
1) На першій полиці на 16 книжок більше, ніж на другій. Якщо з кожної полиці забрати
по 3 книжки, то на першій полиці буде книжок в півтора рази більше, ніж на другій. Скільки
книжок на кожній полиці?
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2) В двох пачках всього 30 зошитів. Якщо із першої пачки переложить на другу 2
зошити, то в першій пачці стане б вдвічі зошитів більше, ніж на другій. Скільки зошитів було в
кожній пачці?
3) Весь шлях між населеними пунктами, дорівнює 16 км, велосипедист проїхав за
1 год 10 хв. Перші 40 хв цього часу він їхав з однією швидкістю, а решту часу – зі швидкістю на
3км/год меншою. Знайдіть швидкість велосипедиста на першій ділянці шляху.

Заняття 29
Нерівності з однією змінною. Рівносильність нерівностей
1. Поняття про нерівності з однією змінною.
2. Поняття про рівносильність нерівностей.
3. Теореми про рівносильність нерівностей.
Речення виду
2х+7>10-х;
х2 +7х<2;
(х+2)(2х-3)>0
називають нерівностями з однією змінною.
Означення. Нехай f (x) і g (x ) - два вирази зі змінною х і областю визначення
X. Тоді нерівності виду f (x) > g (x ) або f (x) < g (x ) - - називається нерівністю з однією
змінною.
Значення змінної х з множини X, при якому нерівність перетворюється в істинну
числову нерівність, називається її розв’язком.
Розв’язати нерівність - означає знайти множину розв’язків цієї нерівності.
В основі розв'язання лінійних нерівностей лежить поняття рівносильності.
Означення. Дві нерівності називаються рівносильними, якщо їх множини
розв’язків рівні.
Наприклад, 2х+7>10
Справді,
2х+7>10
2х>10-7
2х>3
х>

і

2х>3
2х>3
3
х>
2
3
х  ( ;).
2

3
2

Теорема 1. Нехай нерівність f (x) > g (x ) задана на множині X і h(х) - вираз,
визначений на цій множині. Тоді нерівності f (x) > g (x ) і f (x) +h(х) > g (x ) +h(х)
рівносильні на множині X. Наслідки.
1. Якщо до обох частин нерівності f (x) > g (x ) додати одне і те ж дійсне число d,
то отримаємо нерівність f (x) + d> g (x ) + d рівносильну даній.
2. Якщо будь-який доданок (числовий вираз або вираз зі змінною) перенести з
однієї частини нерівності в другу, змінивши знак доданка на протилежний, то
отримаємо нерівність, рівносильну даній.
Теорема 2. Нехай нерівність f (x) > g (x ) задана на множині X і h(х) - вираз,
визначений на цій же множині і для всіх х з множини X h(х)>0. Тоді нерівності
f (x ) > g (x ) і f (x ) ∙ h (х) > g (x ) ∙ h (х) рівносильні на множині X.
Наслідок. Якщо обидві частини нерівності f (x) > g (x ) помножити на одне і те ж
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додатне дійсне число d, то отримаємо нерівність f (x) ∙ d> g (x ) ∙ d, рівносильну даній.
Теорема 3. Нехай нерівність f (x) > g (x ) задана на множині X і h ( х ) - вираз,
визначений на цій же множині, і для всіх х з множини X h(х)<0. Тоді нерівності
f (x ) > g (x ) i f (x ) ∙ h (х) < g (x ) ∙ h (х) рівносильні на множині X.
Наслідок. Якщо обидві частини нерівності f (x) > g (x ) помножити на одне і те ж
від’ємне дійсне число d, то отримаємо нерівність f (x) ∙ d < g (x ) ∙ d, рівносильну даній.

Вправи
1. Чи є число 3 розв'язком нерівності 62х  7  15х  2 , визначеної на множині дійсних
чисел?
А число 4,25?
2. Чи рівносильні на множині дійсних чисел наступні пари нерівностей:
1) 17х  51 і х  3;
3x  1
 0 і 3х  1  0;
2)
4
3) 6  5х  4 і õ  2 ?
3. Які із наступних висловлень істинні:
1)  7 х  28  х  4;
x
 10  x  30;
2)
3
3) x  6  x  5;
4) x  6  x  20.
4. Що більше 3а чи 10а? 0,1в чи 100в?
5. Розв'яжіть нерівність 3( x  2)  4( x  1)  2х  3  2 і поясніть, які теоретичні положення
були при цьому використані.
6. Доведіть, що розв’язанням нерівності 2х  1  5  3  (1  2x) є будь-яке дійсне число.
7. Доведіть, що не існує дійсного числа, яке було б розв’язанням нерівності
3  (2  x)  2  5  3х.
8. Доведіть, що при будь –якому дійсному а значення виразу 3а  а  6 менше, ніж
значення виразу 3а  6а  4.
9. Довжина прямокутної ділянки в 5 разів більша її ширини, а ширина більша 4м. Доведіть,
що площа ділянки більша 80 м 2 .
10. Одна сторона трикутника дорівнює 5м, а друга 8м. Яких натуральних значень, може
набувати довжина третьої сторони, якщо периметр трикутника: 1) менше 22м; 2) більше
17м?

Заняття 30
Поняття про числову функцію. Способи задания функції
1. Поняття про числову функцію.
2. Способи задання функції.
3. Графік функції.
Одним з понять, що відображає взаємозв’язок явищ і предметів є поняття функції.
Це найважливіше поняття математики, вихідне поняття ведучої її галузі - математичного
аналізу.
Основна увага надається числовим функціям, оскільки математика тісно пов’язана
68

з природничими науками, зокрема з фізикою, для яких апарат функцій служить засобом
кількісного опису властивостей і явищ, їх взаємозв’язків.
Важливість і складність поняття функції вимагає від початкового курсу
математики поступової і систематичної підготовки учнів до засвоєння цього поняття,
тобто пропедевтики.
Тому завдання ОПКМ: допомогти вчителю грамотно з розумінням суті справи
здійснити пропедевтику поняття функції в початкових класах і навчати учнів
розв’язувати задачі з пропорційними величинами.
Задача: “1 кг апельсинів коштує 5 грн. Скільки коштують 3 кг апельсинів? 4 кг? 6 кг?”.
У задачі йде мова про три величини: маса, вартість, ціна.
Нехай х - маса апельсинів, у - вартість, тоді залежність між ними буде виражатися
формулою: у=5х.
За цією формулою для кожного значення х можна знайти відповідне йому
значення у:
1) х=3; у=5∙3=15;
2) х=4; у=5∙4=20;
3) х=6; у= 5∙6=30.
Встановлену залежність у від х називають функцією.
Означення. Функцією називається така залежність змінної у від змінної х, при якій
кожному значенню х відповідає єдине значення у.
Змінна х - незалежна змінна (аргумент), змінна у - залежна змінна (функція).
Значення у, що відповідає заданому значенню х, називається значенням функції.
Щоб задати функцію, потрібно задати числову множину X (її називають областю
визначення функції) і спосіб (правило), з допомогою якого для кожного числа х з
множини Х можна знайти відповідне число у - значення функції.
Функція позначається f, g, h і ін.
Якщо f - функція, то значення змінної у відповідне аргументу х, позначають у= f (х).
Найчастіше функцію задають з допомогою формули, яка вказує як за даним
значенням знайти у.
Наприклад, у=х2, у=3х і ін.
3х  1,
Інколи функцію задають так: 


якщо х  0,
якщо х  0.

2 х,

У початковому курсі математики пропедевтика поняття функції здійснюється при
виконанні таких вправ, в яких розглядаються різні функціональні залежності між
змінними.
При цьому немає ні відповідної термінології, ні символіки, увага
акцентується на взаємозв’язках, відношеннях.
Приклади:
1. Обчислити значення суми 39+а, якщо а набуває значення: 0, 6, 15, 46, 52. (39+а) –
функція, ОВФ: {0, 6, 15, 46, 52}).
2. Заповнити таблицю:
В
16+в

7

9

16

28

(16+в) - функція, що залежить від в, ОВФ: {7, 9, 16, 28}.
3. Скласти всі можливі приклади на додавання чисел з відповіддю 12.

12

1
11

2
10

3
9

4
8

5
7
69

6
6

7
5

8
4

9
3

10 11
2 1

Тут встановлюється функціональна залежність значень першого доданка від
значень другого, ОВФ: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}.

4)
Знайти площу квадратів відповідно зі сторонами: 1 см, 2 см, 3 см.
Встановлюється залежність між довжиною сторони і площею квадрата:
а= 1 см,
S=1 (см 2 )
а=2 см,
S=22 =4 (см 2 )
а=3 см,
S=32 =9 (см 2 ).
З функціональною залежністю учні зустрічаються при розв’язанні текстових задач:
“На 80 грн купили 20 м тканини. Скільки коштують 10 м такої тканини?’'.
Тут залежність між кількістю тканини і її вартістю.
Функція може бути задана графічно. Графік дає можливість спростити вивчення
властивостей функції.
Означення. Графіком функції f заданої на множині X, називається множина таких
точок координатної площини, які мають координати х і f(х) для всіх х з множини X.
Приклад:
Побудувати графіки функцій:
1) y=x
Д(у)=R
2) y=3
Д(у)=R
3) y=x 2
Д(у)=R
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Означення. Функція f називається зростаючою на деякому проміжку X, якщо для будьяких x1 і х2 з множини X виконується умова x 1 <х2  f (x1 ) < f (x2).
Особливість графіка: при русі вздовж осі ОХ зліва направо по проміжку X ордината
графіка збільшується.
Означення. Функція f називається спадною на деякому проміжку Х, якщо для
будь-яких Х 1 , Х2 із множини Х виконується умова Х 1 <Х2  f ( x1 )  f x2  .
Особливість графіка: при русі вздовж осі ОХ зліва на право по проміжку Х ордината
графіка зменшується.
Вправи
1. На складі було 400 т вугілля. Щоденно із цього запасу використовували по 50т. Запишіть
формулу, яка виражає залежність кількості вугілля на складі (у т) від часу (х дн.), і
доведіть, що ця формула задає функцію. Вкажіть область визначення цієї функції.
2. Довжина кола (С) з радіусом R обчисляється за формулою С  2R . Між якими
змінними ця формула задає функціональну залежність? Яка область визначення даної
функції?
3. Чи знаходиться площа квадрата в функціональній залежності від довжини його
діагоналі?
4. Знайдіть область визначення функції, заданої формулою:
3
;
1) у  5 х 2  4;
2) у 
3) у  1  х;
 х  5

4) у 

1 х
.
х

5. Наведіть приклади трьох вправ із підручника математики початкових класів, при
виконанні яких може бути здійснена пропедевтика поняття функції.
6. Які з наступних вправ, взятих із підручників математики початкових класів, можуть бути
використані для пропедевтики поняття функції і чому:
1) Заповни таблицю:
с

1 3 4 6

10∙С
2) Розв'яжи рівняння 7  d  35.
3) Збільши в 3 рази кожне із чисел: 7, 5, 9, 4, 8, 6.
4) Із ряду чисел 15, 16, 17, 18 випиши ті значення С, при яких нерівність С  24  10 буде
правильною.
7. Вимірюючи температуру повітря протягом доби, одержали наступну таблицю:

хt

0 2 4

yC

1 0 -2 -3 -2 0

6

8

10 12 14 16 18
1

2
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3

20 22

3,5 4

24

3,5 2

Побудуйте графік даної залежності. Чи є вона функцією?
8. Кожному числу із множини Х  0,1,1,2,2,3,3 , поставлений у відповідність його
модуль. Покажіть, що дана залежність – функція, і побудуйте її графік.
9. Побудуйте графік функції у  х , якщо областю визначення її є множина:
1)R;
2)  3;2;
3)  3,2,1,0,1,2.
10. Доведіть, що графік функції у  4 х 2  4 проходить через точку А(0,5;3) і не проходить
через точку В1;4.
11. Доведіть, що всі точки графіка функції у  102 х знаходяться в першій і третій
координатній чверті.
12. В чому ви бачите схожість в поведінці функцій, графіки яких зображені на рисунку

13. Формування, яких уявлень про функцію і її властивості сприяють наступні вправи, які
виконуються в початкових класах:
1) Заповни таблицю:
в
7 9 16 28
16  в
Як змінюються доданки, як змінюється сума?
2) В семи однакових ящиках 42 кг апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів в с таких
ящиках? Складіть до задачі вираз і знайдіть його значення при с=6, с=8, с=9, с=10.
3) На лісовій ділянці було 112 беріз і х осик. Поясни, що позначають наступні вирази:
112  х ,
112  х ,
х 112.
Заняття 31
Лінійна функція. Пряма та обернена пропорційності
Поняття про лінійну функцію.
Властивості лінійної функції.
Пряма пропорційність.
Властивості функції у=kх.
Обернена пропорційність.
k
6. Властивості функції y  .
x
1.
2.
3.
4.
5.
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Якщо учень купив х олівців по 40 копійок за олівець і зошит за 140 копійок, то вартість
(у копійках) його покупки може бути визначена так: у=40х+140. Залежність між кількістю
куплених олівців і вартістю всієї покупки є функція, оскільки кожному значенню х відповідає
єдине значення у. Ця функція називається лінійною.
Означення. Лінійною функцією називається функція, яку можна задати за допомогою
формули виду у=kх+в, де х - незалежна змінна, а k і в - задані дійсні числа.
Якщо, зокрема, k= 0, то функція набуває вигляду у=в, її називають сталою функцією.
Областю визначення лінійної функції є множина дійсних чисел. Графіком лінійної функції
у=kх+в є пряма. Положення цієї прямої на площині визначають коефіцієнти k і в. Покажемо це.
Розглянемо спочатку графіки функцій, заданих формулами(рис. 15):

1
у  х  2,
3

х
у

0
2

3
3

у  х  2,

х
у

0
2

1
3

у  3х  2,

х
у

0
2

1
5

у  3х  2,

х
у

0
2

1
-1

Рис. 15
У даних рівняннях коефіцієнт k набуває різних значень, а коефіцієнт b сталий. Якщо
позначити через φ кут між віссю ОХ і графіком лінійної функції і виміряти його проти
годинникової стрілки, то можна помітити, що величина цього кута залежить від
коефіцієнта k, якщо k >0, то кут φ гострий (рис. 16); якщо k <0, то кут φ тупий (рис. 17).

Рис. 16

Рис. 17
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Крім того, з рисунка 16 видно, що чим більший модуль числа k, тим ближче пряма
у= kх+ b до осі ОУ. Оскільки коефіцієнт k зв'язаний з кутом φ, то k називають
кутовим коефіцієнтом. Розглянемо тепер функції, задані формулами у= х+3 і у=х-3
(рис. 18).

Рис. 18
У них коефіцієнт k один і той же, а коефіцієнт в набуває різних значень. Порівнюючи
побудовані на рисунку 18 прямі, помічаємо, що при зміні в графік переміщується
паралельно самому собі. Якщо х=0, то у=в, тобто точка (0; в) належить графіку функції
у= kх+в, тому коефіцієнт в є значенням довжини відрізка, що відтинається прямою на
осі Оу. Так, для функцій у= х+3 і у= х-3 цей відрізок становить 3 одиниці.
Якщо звернутися ще раз до рисунка 15, то можна побачити, що при k>0 функція
у=kх+в зростає, а при k <0 спадає на всій області визначення.
Справді, нехай x1 <х2 тоді: у 1=kх1 +в, у 2 =kх 2 +в.
Порівняємо у 1 і у 2 : у 2- у1 =( kх2 +в)-( kх1 +в), у 2 - у1 =k(x 2- х 1 ).
За умовою x 2-х1 >0 (x 1 <х2 ). Отже, знак різниці у2 -у1 залежить від знака коефіцієнта
k. Якщо k>0, то у2 -у 1 >0 і, таким чином, з того, що, x1 <х 2 , випливає, що у1 <у 2 , тобто
функція у= kх+в зростає на множині дійсних чисел. Якщо k <0, то у 2 -у1 <0, звідки у2 <у 1 ,
і, таким чином, з того, що x1 <х 2 , випливає, що у 1 >у2 , тобто функція у=kх+в спадає на
множині дійсних чисел.
Якщо t - час руху пішохода (в годинах), S - пройдений ним шлях (в кілометрах) і
пішохід рухається рівномірно зі швидкістю 4 км/год, то кожному значенню t відповідає єдине значення S, що одержується за формулою S =4 t. Отже, формула S =4t
задає функцію.
Розглянемо ще один приклад. Якщо ціна одного пакета молока 12 грн, то вартість у
(у гривнях) х пакетів може бути підрахована так: у=12х. Оскільки кожному значенню х
відповідає єдине значення у, то формула у=12х задає функцію.
У наведених прикладах розглядали функцію, яку називають прямою
пропорційністю.
О ЗНАЧЕННЯ. Прямою пропорційністю називається функція, яка може бути задана
за допомогою формули виду у=кх, де х - незалежна змінна, а к- відмінне від нуля дійсне
числі Число к у формулі у=кх називають коефіцієнтом пропорційності; про змінну у
говорять, що вона пропорційна змінній х.
Областю визначення функції у=кх є множина дійсних чисел.
Пряма пропорційність - частковий випадок лінійної функції у=кх+в, коли в=0.
Тому:
1) графіком прямої пропорційності є пряма, що проходить через початок координат;
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2) при к>0 функція у=кх зростає на всій області визначення, а при к<0 спадає
(рис. 19).

1

1
1

Рис. 19
Проте пряма пропорційність володіє властивістю, якої немає у лінійної функції:
Якщо функція ƒ- пряма пропорційність і (х 1 ; у1 ), (х2 ; у2) - пари відповідних значень х і у,
х
у
причому х2  0 , то 1  1 . Іншими словами, якщо у=кх. то відношення двох значень
х 2 у2
змінної х дорівнює відношенню відповідних значень у.
Справді, якщо ƒ - пряма пропорційність, то вона може бути задана формулою у=кх
і тоді для двох різних значень х1 і х 2 маємо, що у1=кх1, у2=кх2. Оскільки х2  0 і к  0 , то
у
х
у2  0 , отже 1  1 .
у 2 х2
Якщо значення змінних х і у додатні, то доведену властивість прямої
пропорційності можна сформулювати так: Зі збільшенням (зменшенням) значень
змінної х в декілька разів відповідне значення змінної у збільшиться (зменшиться) у
стільки ж разів.
Пряма пропорційність у початкових класах спеціально не вивчається, але при
розв’язанні текстових задач учні зустрічаються з різними залежностями між величинами,
в тому числі і з прямою пропорційністю.
Наприклад:
Задача 1. Метр полотна коштує 24 грн. Скільки коштують 2 м полотна? 3 м? 5 м? 8 м?
(у=24х).
Задача 2. З відрізу тканини довжиною 24 м в майстерні пошили 8 однакових
костюмів. Скільки потрібно тканини на пошиття 20 таких же костюмів? (у= 3х).
Якщо S км - відстань, яку потрібно пройти туристу, t год - час руху, а υ км/год його швидкість, то кожному значенню швидкості відповідає єдине значення часу.
s
Отже, формула t  задає функцію. Її називають оберненою пропорційністю.
v
О ЗНАЧЕННЯ . Оберненою пропорційністю називається функція, яку можна задати за
k
допомогою формули виду y  незалежна змінна, а k - відмінне від нуля дійсне
x
число.
Про змінну у говорять, що вона обернено пропорційна змінній х. Областю
k
визначення функції y  є множина дійсних чисел, відмінних від нуля.
x
Графіком оберненої пропорційності є гіпербола. При k>0 її гілки знаходяться в
першому і третьому координатних кутах (рис. 20), при k<0 в другому і четвертому
координатних кутах (рис. 21).
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Рис. 21

Щоб побудувати гіперболу, потрібно скласти таблицю значень функції y 
для функції y 
такою:
х
у

k
Так,
x

6
, де х – дійсне число, відмінне від нуля, таблиця значень може бути
x

1
6

2
3

3
2

6
1

12
1
2

При від'ємних значеннях х графік функції будується симетрично відносно початку
координат.
Якщо функція ƒ - обернена пропорційність і (х1 ; у1 ), (х2 ; у2 ) - пари відповідних
x1 y 2
k

значень х і у, причому x2  0, y1  0 , то
. Іншими словами: якщо y  то
x
x2 y1
відношення двох значень змінної х дорівнює оберненому відношенню відповідних
значень у.
Дійсно, якщо ƒ - обернена пропорційність, то вона може бути задана формулою
k
к
к
y  , і тоді д л я д в о х
р і з н и х з н а ч е н ь x 1 і х2 м а є м о , щ о у1  , у 2  .
x
х1
х2
у2
у 2 х1
к к кх1 х1

: 


О с к і л ь к и x 2  0, к  0 і y2  0, то
. Отже
.
у1 х 2 х1 кх 2 х2
у1 х2
Якщо значеннями змінних х і у є додатні числа, то доведену властивість можна
сформулювати так: зі збільшенням (зменшенням) значень змінної х в декілька разів
відповідне значення змінної у зменшиться (збільшиться) у стільки ж разів.
З оберненою пропорційністю учні початкових класів зустрічаються, в основному,
при розв’язанні текстових задач, але спеціально цю залежність не вивчають.
Приклади:
Задача 1. Потрібно упакувати в пакети 24 кг борошна. Яка буде маса одного
пакета, якщо це борошно упакувати в 3 однакових пакети?
У задачі розглядаються три величини: маса борошна, кількість пакетів і маса
борошна в одному пакеті. Дві інші знаходяться в оберненій пропорційності, оскільки цю
24
залежність можна виразити формулою у 
, де х - кількість пакетів, а у - маса
х
борошна в одному пакеті.
Знаючи це, легко знайти, що якщо борошно упакувати в 3 пакети, то в одному
пакеті буде 24:3=8 (кг) борошна.
Задача 2. З ділянки зібрали 4 мішки картоплі, то 50 кг в кожному. Картоплю
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розклали для зберігання в ящики, по 20 кг в кожен. Скільки потрібно було для цього
ящиків?
У задачі розглядається залежність між всією масою картоплі, масою картоплі в
одному ящику і кількістю цих ящиків.
Перша величина стала, її значення знаходиться множенням: 50∙4=200 (кг), а дві
інші перебувають в обернено пропорційній залежності, яка може бути задана формулою:
100
у
, де х - маса одного ящика, у - кількість цих ящиків.
х
Вправи
1. Побудуйте графік функції y  2 x  3 при умові, що її областю визначення є:

1) R; 2) 3;2;
3) 2,1,0,1,2,3.
2. Відомо, що графік функції y  2 x  в проходить через точку 1,4. Чи пройде він через
точку 3,8?
3. Знайдіть коефіцієнт k і в, якщо функція задана формулою: 1) х  2 х  3; 2) 2 х  3 у  10;
3) х  3 у  0.
4. Залежність маси (у) ящика з деталями від числа деталей (х) задана формулою
у  0,3 х  1,5. Обчисліть масу ящика з деталями при наступних значеннях:

х
у

10

15

20

23

Яким буде графік даної залежності?
5. До привалу туристи пройшли 12км. Після привалу вони йшли х годин зі
швидкістю 2,5 км/год. Складіть формулу залежності часу руху (х) і пройденою
відстанню (у).Яку функцію задає ця формула? Яка область визначення даної
функції, якщо весь пройдений шлях туристами не перевищує 25 км?
6. Вкажіть серед наступних функцій, заданих таблицею, прямі пропорційності:
1)

х
у

2
14

4
28

6
42

8
56

10
70

3)

х
у

2
4

4
16

6
36

8
64

10
100

2)

х
у

1

2

3

4

5

4)

х

1

3

0,4

0,6

0,8

1

у

-3

4
_4
3

5

0,2

2
_2
3

-9

-15

7. Побудуйте графіки функцій у  2 х і у  10 х і покажіть, що перша із них спадна на
множині дійсних чисел, а друга зростаюча на тій же множині.
8. З'ясуйте яка залежність існує між величинами даними в задачі, і розв’яжіть задачу:
1) Місткість однієї банки 3л. Скільки потрібно банок, щоб розлити 6 л фруктового
соку? 9 л? 12 л? 15 л?
2) Першого дня крамниця продала 8 однакових рюкзаків і одержала 1600 грн.
Другого дня було продано 6 таких рюкзаків. Скільки грошей одержала крамниця за
рюкзаки другого дня?
3) Із 24 кг молока виходить 3 кг вершків, із 20 кг вершків виходить 4 кг
вершкового масла, а з 12 кг вершкового масла виходить 9 кг топленого масла. Скільки
кілограмів топленого масла вийде із 2400 кг молока?
9. Сторони прямокутника 6 см і х см. Площа цього прямокутника у см 2 . Запишіть формулу
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залежності площі прямокутника від довжини сторони. Побудуйте графік цієї залежності при
умові, що х  8 .

12
при умові, що її область визначення:
х
множина дійсних чисел;
0, ;
1,6 ;
1,2,3,4,6,12.

10. Побудуйте графік функції у 
1)
2)
3)
4)

11. Вкажіть серед наступних функцій, заданих таблицею, обернені пропорційності:
1)

2)

х
у

х
у

1

2

4

10

20

10

5

2

2
12

3
8

6
4

8
3

40
1
2

3)

12
1

4)

х

1

3

4

6

8

у

-1

-5

-7

-11

-15

х
у

-2
6

-4
3

-3
4

6
-2

12
-1

12. З'ясуйте, яка залежність існує між величинами, даними в задачі і розв’яжіть її:
1) З дослідної ділянки зібрали 24 кг огірків. Скільки потрібно пакетів, щоб
упакувати ці огірки по 1 кг в пакет? по 3 кг? по 4 кг? по 6 кг?
2) Велосипедист їхав зі швидкістю 12км\год і був у дорозі 2 год. Скільки часу
потрібно пішоходу, щоб пройти цю відстань зі швидкістю 4 км\год?
3) Два столяри відремонтували порівну стільців. Перший столяр працював 6 днів,
ремонтуючи щодня по 10 стільців, а другий працював 5 днів. По скільки стільців
щоденно ремонтував другий столяр ?
13. Площа прямокутника з основою х см дорівнює 8 см2. Яка висота цього прямокутника?
Покажіть, що залежність між основою і висотою прямокутника при незмінній площі є
функцією, і побудуйте її графік при умові, що основа прямокутника не перевищує 0,5 см.
14. Завдання «Заповни пропуск так, щоб запис 24:3>24 :
був правильним» учень виконав
так: щоб частка чисел 24 і 3 була більше частки чисел 24 і невідомого числа ,
потрібно, щоб другий дільник був меншим першого, наприклад 2. Яку властивість і якої
функції неявно використав учень?
Заняття 32
Поняття величини та поняття вимірювання величини
Однією з істотних особливостей оточуючої нас дійсності - безперервна і
різноманітна її зміна. Змінюються погода, вік людини, змінюються умови життя людини,
тваринний, рослинний світ.
Щоб дати наукове обґрунтування цим процесам, потрібно знати їх певні
властивості наприклад, такі як час, маса, швидкість. Названі властивості - це величини.
Про них відомо з шкільних курсів математики, фізики, хімії, біології. Проте цієї
інформації для вчителів початкових класів замало, необхідна більш поглиблена
підготовка з цього питання.
Довжина, площа, маса, швидкість, вартість - величини. Початкове ознайомлення з
ними проходить у початковій школі, де величина поряд з числом є ведучим поняттям.
Величини - це особливі властивості реальних об'єктів або явищ.
Наприклад, властивість предметів мати протяжність називається довжиною.
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Об’єкти, що мають певні довжини, відносять до величин одного роду. Взагалі однорідні
величини виражають одну і ту ж властивість об’єктів деякої множини.
Різнорідні величини виражають різні властивості об'єктів. Так, довжина і площа різнорідні величини.
Величини - довжина, площа, маса і інші володіють рядом властивостей:
1) Будь-які дві величини одного роду можна порівняти, тобто для величин одного
роду мають місце відношення "рівне”, "більше", "менше" і для будь-яких величин
а і в справедливе одне і тільки одне з відношень: а<в, а=в, а>в.
Наприклад, довжина гіпотенузи прямокутного трикутника більша будь -якого з
катетів, маса яблука менша маси кавуна; довжини протилежних сторін прямокутника
рівні.
2) Величини одного роду можна додавати, в результаті додавання одержимо
величину того ж роду. Іншими словами, для будь-яких двох величин а і в
однозначно визначається величина а+в, її називають сумою величин а і в.
Наприклад, якщо а - довжина відрізка АВ, в - довжина відрізка ВС (рис. 22), то
довжина; відрізка АС є сумою довжин відрізків АВ і ВС.
А
•

а

В
•

в

С
•

а+в
Рис. 22
3)
Величину (будь-яку) можна множити на одне і те ж дійсне число, в
результаті одержимо величину того ж самого роду. Іншими словами, для будь-якої
величини а і будь-якого невід'ємного числа х існує єдина величина в=х∙а; величину в
називають добутком величини а і числа х.
Наприклад, якщо довжину а відрізка АВ помножити на х=2, то одержимо довжину
2а нового відрізка АС (рис. 23). ах - добуток.
А
●

В
●
3x2=6 см

С
●

Рис. 23
4) Величини одного роду віднімають: а-в = с; а=в+с.
а
5) Величини одного роду ділять:
= х; а = х∙в.
в
Порівнюючи величини безпосередньо, можна встановити їх рівність або
нерівність. Але щоб одержати більш точний результат порівняння, необхідно величини
виміряти.
Вимірювання полягає в порівнянні даної величини з деякою величиною того ж
роду, прийнятою за одиницю. Процес порівняння залежить від роду розглядуваних
величин: для довжин він один, для площ - другий для мас - третій і т.д. Але яким би він
не був, у результаті вимірювання величина одержує певне числове значення при
вибраній одиниці.
О з н а ч е н н я . Якщо дана величина а і вибрана одиниця величини е, то в результаті
вимірювання величини а знаходять таке дійсне число х, що а=х∙е. Це число х називають
числовим значенням величини а при одиниці величини е.
Символічно записують так: х = те (а).
Згідно з означенням будь-яку величину можна подати у вигляді добутку деякого
числа і одиниці цієї величини. Наприклад, 7 кг=12∙1 кг; 12см=12∙1 см; 3 год=3∙1 год.
Використовуючи це, а також означення множення величини на число, можна
обґрунтувати процес переходу від однієї одиниці величини до другої.
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5
5
5
год у хвилинах, тоді
∙1 год = ∙ 60 хв = 25 хв.
12
12
12
Величини, які цілком визначаються одним числовим значенням, називаються
скалярними (довжина, площа, об’єм, маса).
Крім скалярних, є векторні величини, які характеризуються, крім числового
значення ще й напрямом (сила, прискорення, напруга електричного поля і ін.).
Для величин (додатних скалярних) характерні відношення такі ж, які є між їх
числовими значеннями:
1. Якщо величини а і в виміряні за допомогою одиниці величини е, то відношення
між величинами а і в будуть такими ж, як і відношення між їх числовими
значеннями, і навпаки:
а=в< => mе(а)=mе(в)
а<в <=> mе(а)<mе{в)
а>в <=> mе(а)>mе( в)
Наприклад, якщо маси двох тіл такі, що а=5 кг, в=3 кг, то а>в, оскільки 5>3.
2. Якщо величини а і в виміряні за допомогою одиниці величини е, то, щоб знайти
числове значення суми а+в, досить додати числові значення а і в: а+в=с <=> те(аб)=те(а)+те(в).
Наприклад, якщо а= 15 кг, в=12 кг, то а+в=15 кг + 12 кг = (15+12) кг = 27 кг.
3. Якщо величини а і в такі, що в=х∙а, де х>0, і величина а виміряна за допомогою
одиниці величини е. то, щоб знайти числове значення величини в при одиниці е,
досить число х - помножити на число те(а):в=ха <=> те(в)=х∙те(а).
Наприклад, в=3а, а= 2 кг => в=3∙(2 кг)=(3∙2) кг=6 кг.

Нехай треба виразити

Вправи
1. Маємо два шматки дроту. Як можна порівняти їх довжини, не виконуючи
вимірювання?
2. В дві різні банки налита вода. Як, не вимірюючи, порівняти ці об’єми води?
3. Як можна порівняти маси двох предметів, не визначаючи масу кожного із них?
4. На рисунку зображені два прямокутники, з площами а і в. Побудуйте
прямокутник, площа якого дорівнює:
1
1) а  в;
2) 5а;
3) в; 4) в  а.
а
в
2
5. Подайте:
1) в сантиметрах 8 см 79 мм;
2) в хвилинах 8 хв 12 с;
3) в тоннах 125 кг 300 г.
6. Порівняйте величини:
3
4
7
3
1)56 хв і
год;
2) 1,5 см і
дм; 3)
м і дм.
20
5
10
50
7. Розв'яжіть нижчеподані задачі і поясніть, які дії надвеличинами виконуються в
процесі розв’язування:
4
1) На обробку трьох деталей витратили
год. На першу деталь було
3
2
витрачено 0,25 год, на другу
год. Скільки часу пішло на обробку третьої
3
деталі?
2) Книга дешевша за альбома на 7 грн 80 к. Скільки коштують два таких
альбоми, якщо одна книга коштує 26 грн 80к.?
3) На нафтобазі було 12680 т бензину. Першого дня відпустили 834 т,
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другого – в 2 рази менше ніж першого, а третього – на 229 т більше, ніж
другого. Скільки тонн бензину залишилось на базі?
4) Із дерев'яного бруска, який має форму прямокутного паралелепіпеда,
довжина якого 24 см, ширина в 3 рази менша довжини, а висота 11 см, вирізали
куб з ребром 6 см. Знайдіть об’єм частини, що залишилась.
Заняття 33
З історії розвитку системи одиниць величин
Людина давно усвідомила необхідність вимірювати різні величини, причому
вимірювати якомога точніше. Основою точних вимірювань є зручні, чітко визначені
одиниці величин і точно відтворені еталони (зразки) цих одиниць. У свою чергу, точність
еталонів відображає рівень розвитку науки, техніки і промисловості країни, говорить про
її науково-технічний потенціал.
В історії розвитку одиниць величин можна виділити декілька періодів.
Стародавнім є період, коли одиниці довжини ототожнювались з назвою частин
людського тіла. Так, за одиницю довжини застосовували долоню (ширина чотирьох
пальців без великого), лікоть (довжина руки до ліктя), фут (довжина стопи), дюйм
(довжина суглоба великого пальця) і ін. За одиницю площі в цей період брали: колодязь
(площа, яку можна полити з одного колодязя), соха або плуг (середня площа, оброблена
за день сохою або плугом) і ін.
У ХІУ-ХУІ століттях у зв’язку з розвитком торгівлі з’являються так звані
об’єктивні одиниці вимірювання величин. В Англії, наприклад, дюйм (довжина трьох
приставлених один до одного ячмінних зерен), фут (ширина 24 ячмінних зерен,
покладених бік у бік). За одиницю маси були введені гран (маса зерна), карат (маса
насінини одного з видів бобів).
Наступний період у розвитку одиниць величин - введення одиниць,
взаємозв’язаних одна з одною. В Росії, наприклад, такими були одиниці довжини: миля,
верста, сажень і аршин. З аршина складали сажень, 500 саженей - верста, 7 верст - миля.
Проте зв’язки між одиницями величин були довільні, свої міри довжини, площі,
маси використовували не лише окремі держави, а й окремі області всередині однієї і тієї
ж держави. Особливий різнобій спостерігався у Франції, де кожен феодал мав
встановлювати свої міри. Така різноманітність одиниць величин гальмувала розвиток
виробництва, заважала науковому прогресу і розвитку торгових зв’язків.
Нова система одиниць, яка потім стала основою для міжнародної системи була
створена у Франції в кінці XVIII століття, в епоху Великої французької революції. За
основну одиницю довжини в цій системі було взято метр - одна сорокамільйонна частина
довжини земного меридіану, що проходить через Париж (слово "метр" походить від
грецького слова теtrоп, що означає “міра”). Крім метра, були встановлені ще такі
одиниці: ар - площа квадрата, довжина сторони якого дорівнює 10 м;
літр - об’єм і місткість рідини та сипучих матеріалів, що дорівнює об’єму куба з
довжиною ребра 0,1 м;
грам - маса чистої води, що займає об’єм куба з ребром довжиною 0,01 м.
Були введені також десяткові кратні і дольні одиниці, утворені за допомогою пр ефіксів:
міріа (104), кіло (10 3), гекто (10 2 ), дека (10 1 ), деци (10 -1), санти (10 -2 ), мілі (10 -3 ).
Одиниця маси кілограм був визначений як маса 1 дм 3 води при температурі 4°С.
Оскільки всі одиниці величин виявились тісно пов’язаними з одиницею довжини
метром, то нова система величин стала називатись метричною системою мір.
У відповідності з прийнятими означеннями були виготовлені платинові еталони
метра і кілограма: метр у вигляді лінійки з нанесеними на її кінцях штрихами, а кілограм
- циліндрична гиря. Ці еталони були передані на зберігання Національному архіву
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Франції, y зв’язку з чим вони одержали назву “архівний метр”, “архівний кілограм”.
Створення метричної системи мір було великим науковим успіхом - уперше в
історії з’явились міри, що утворили витончену систему, які базуються на зразку, взятому
з природи, і тісно пов’язані з десятковою системою числення (в створенні метричної
системи мір брали участь видатні вчені - Ж.Лагранж, П.Лаплас, Т.Монж, Ж.Борда і ін,).
Згодом у цю систему довелося вносити зміни. Виявилось, що довжина меридіану
була визначена недостатньо точно. Більш того, стало зрозуміло, що у ході розвитку
науки і техніки значення цієї величини буде уточнятись. Тому від одиниці довжини,
взятої з природи, довелось відмовитись. Метром стали вважати відстань між штрихами,
нанесеними на кінцях архівного метра, а кілограмом - масу еталона архівного кілограма.
Не відразу метрична система мір одержала підтримку. Навіть через сто років після
її створення (1875 р.) тільки 17 держав підписали Метричну конвенцію «для
забезпечення міжнародної єдності вимірювань і вдосконалення метричної системи мір ».
На сьогодні ця конвенція підписана майже всіма державами світу.
Створена у XVIII ст. метрична система мір відповідала рівню розвитку науки і
вимірювальної техніці того часу і, звичайно, не могла бути стабільною. З метою
зміцнення співпраці по вдосконаленню системи одиниць величин у 1921 р. було створено
Міжнародне бюро мір і ваги. Керує ним Міжнародний комітет мір і ваги, а законодавчим
органом є Генеральна конференція з мір і ваги, яка проводиться один раз у шість років.
Бурхливий розвиток науки і виробництва у XX столітті призвів до того, що в 50 -х
роках виникло багато різних систем одиниць, доповнюючих і розвиваючих метричну
систему мір.
Гостро постала проблема створення єдиної універсальної системи одиниць
величин. Велику роботу по її розв’язанню провів Міжнародний комітет мір і ваги. Вона
завершилась прийнятим у 1960 р. XI Генеральною конференцією мір і ваги рішенням про
введення Міжнародної системи одиниць (СІ).
СІ - система інтернаціональна, тобто міжнародна, читається окремо: "ес-і”, а не
“сі”.
Вправи
1. Відомо, що в 1967 році на Україні було зібрано 4 млрд. пудів зерна. Скіль ки це

тонн? (Пуд – одиниця маси, відома на Русі з давніх часів; 1 пуд дорівнює 16 кг 380 г).
2. Ширина і внутрішній діаметр шини (велосипеда, машини) часто вимірюється в

дюймах. Ширина і діаметр шини самоскида «БелАЗ» 18,0-32 дюйма. Яка ширина і
діаметр цієї шини в сантиметрах? (Дюйм – одиниця довжини, яка
використовується в багатьох країнах; 1 дюйм дорівнює 2 см 5,4 мм).
3. Який спортсмен біг швидше: який пробіг 100 ярдів за 9,1 с чи той, який пробіг
100 м за 9,0 с? (Ярд – англійська одиниця довжини; 1 ярд дорівнює 91,44 см).
4. Моряки всіх країн відстань, пройдену кораблем, вимірюють у милях. Одна
морська миля дорівнює 1852 м. Виразіть в кілометрах відстань, що дорівнює
320 миль.
5. Маса коштовного каменю дорівнює 189,62 карата. Яка маса цього коштовного
каменю в грамах? (Карат – одиниця маси, якою користуються при зважуванні
коштовних каменів; 1 карат дорівнює 2·10 -4 кг.
Заняття 34
Міжнародна система одиниць
Міжнародна система одиниць (СІ) - це єдина універсальна система одиниць для
всіх галузей науки, техніки, народного господарства і викладання. Оскільки потреба в
82

такій системі одиниць, яка стала б єдиною для всього світу, була велика, то за короткий
час вона отримала широке міжнародне визнання і розповсюдження у всьому світі.
У цій системі сім основних одиниць (метр, кілометр, секунда, ампер, кельвін, моль
і кандела) і дві допоміжні одиниці (радіан і стерадіан).
Як відомо, одиниця довжини метр і одиниця маси кілограм входили і в метричну
систему мір. Яких змін вони зазнали, ввійшовши в нову систему? Введемо нове
визначення метра - він розглядається як відстань, яку проходить у вакуумі плоска
1
електромагнітна хвиля за
частину секунди. Перехід на це визначення метра
299792458
викликаний зростанням вимог і точності виміру, а також прагнення мати таку одиницю
величини, яка існує в природі і залишається незмінною при будь -яких умовах.
Визначення одиниці маси кілограма не змінилось, і досі кілограм - це маса
циліндра із платино-іридієвого сплаву, виготовленого в 1889 р. Зберігається цей еталон у
Міжнародному бюро мір і ваги в м. Севрі (Франція).
Третьою основною одиницею Міжнародної системи являється одиниця часу
секунда. Вона набагато старша за метр.
1
До 1960 року секунду визначали як
частину сонячної доби, тобто секунда
86400
визначалась за обертанням Землі навколо своєї осі. Це було зроблено з розрахунком, щоб
зберегти звичні відношення між різними одиницями часу. При такому визначенні в добі
міститься 86400 с, що складає 1440 хвилин, або 24 години.
У 1960 р. Генеральна конференція мір і ваги прийняла рішення про перехід до
одиниці часу, заснованої на русі Землі по орбіті навколо Сонця. Секунду визначили як
1
частини року. Нове визначення враховувало непостійність середньої
31556925,9747
сонячної доби і значно збільшилась точність її відновлення. Але визначення не
задовольнило вчених. У 1967 р. секунду визначили наступним чином: „Секунда дорівнює
9 192 631 770 періодів випромінювання, відповідного переходу між двома рівнями
основного становища атома цезію - 133”. На даний момент маємо більш точне
визначення секунди.
Узагалі розвиток науки і техніки постійно вносить свої корективи у визначення
одиниць величин.
Вимірювати на практиці всі довжини в метрах, маси в кілограмах, час у секундах
незручно. Тому із основних одиниць виділяють одиниці в 10, 10 2 , 103, 106 , 109 , 1015 , 1018
раз більше основної, а дольові містять 10 -1 , 10 -2 , 10 -3 , 10 -6, 10 -9 , 10 -12 , 10 -15 , 10 -18 основної
одиниці. Назви нових одиниць випливають із назв „метр”, „грам”, „секунда” і інших за
допомогою префіксів, вказаних у таблиці:
Н АЙМЕНУВАННЯ В ИЗНАЧЕННЯ М НОЖНИК Н АЙМЕНУВАННЯ В ИЗНАЧЕННЯ М НОЖНИК
ПРЕФІКСА

ПРЕФІКСА

ПРЕФІКСА

ПРЕФІКСА

мега
М
10
санти
с
10 -2
кіло
к
10 3
мілі
м
10 -3
2
гекто
г
10
мікро
мк
10 -6
дека
да
10
нано
н
10 -9
деци
д
10 -3
Наприклад, кілометр - це кратна одиниця, 1 км=10 3 ∙1м=1000 м; міліметр - це
дольова одиниця, 1 мм=10 -3 ∙1м=0,001 м.
Взагалі, для довжини кратною одиницею є кілометр (км), а дольовою сантиметр (см), міліметр (мм), мікрометр (мкм), нанометр (нм), Для маси кратною
одиницею є мегаграм (Мг), а дольовою - грам (г); для часу кратною одиницею є
кілосекунда (кс), а дольовими мілісекунда (мс), мікросекунда (мкс), наносекунда (нс).
6
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Величини, які визначаються через довжину, масу і час, називаються похідним и
величинами, їхні одиниці повинні бути узгоджені з основними.
Деякі похідні величини і їхні одиниці:
1) Площа. Одиниця площі - квадратний метр (м 2 ). квадратний кілометр (км 2 ),
квадратний дециметр (дм 2), квадратний сантиметр (см 2), квадратний міліметр
(мм2 ).
2) Об’єм, місткість. Одиниця об'єму - кубічний метр (м 3 ), кубічний міліметр (мм 3),
літр (л), гектолітр (гл), мілілітр (мл). В СІ літр розглядається як особливе
найменування кубічного дециметра, тобто 1л=1дм 3 .
3) Швидкість. Одиниця швидкості - метр за секунду (м/с), кілометр за годину
(км/год), сантиметр за секунду (см/с).
Одиниці величин, застосовані в нашій країні, їх найменування, визначення і
правила використання встановлюються Державним стандартом (ДРСТом). У
відповідності до нього використовується Міжнародна система одиниць, а також
визначена група позасистемних одиниць, які дозволяють використовувати поряд з
одиницями СІ. В тому числі, для мас дозволяється використання такої одиниці, як тонна (т);
для часу - хвилина (хв), година (год), доба (д), тиждень, місяць, рік, століття; для площі
гектар (га); для температури - градус Цельсія (°С). Відзначимо, що такі одиниці, як
центнер (для маси) і ар (для площі), вилучені з використання згідно ДРСТу.
Слід звернути увагу і на правильне використання термінів, пов’язаних з
одиницями величин. Так, замість терміну „одиниця величини”, не допускається
використовувати термін: „одиниця вимірювання величини”, оскільки термін
„вимірювання” визначають через поняття величини і включення слова „вимірювання” в
термін „одиниця величини” приводить до неправильних міркувань у означеннях . Таким
чином, потрібно говорити і писати: „Метр - одиниця довжини”, „Грам - одиниця маси”,
„Година - одиниця часу”.
Вправи
1. Довжина прямокутника 35 см, а його ширина 0,3 м. Знайдіть площу
прямокутника в квадратних дециметрах.
2. Скільки годин провів у школі учень третього класу, при умові, що в
навчальному році 210 навчальних днів, а в навчальному дні 4 уроки по
45 хв?
3. Скільки секунд прожила людина 20 – річного віку? Вважаємо, що кожний
рік містить 365 діб?
4. Виразіть: 1) в квадратних дециметрах 3,2 м 2 ; 2) в кубічних сантиметрах
4,1 м 3 ; 3) в кілометрах за годину 8,6 км\с.
5. Яка швидкість гелікоптера, якщо за 180 с він пролетів 8370 м? Скільки
кілометрів пролетів цей гелікоптер за 1 годину?
6. Одне ребро прямокутного паралелепіпеда дорівнює 44 см, друге – на 25%
довше третього. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 22000 см 3 .
Знайдіть площу кожної грані?
7. Скільки літрів води ввійде в металевий бак, який має форму прямокутного
паралелепіпеда з внутрішніми розмірами 2,5×1,8×1,4м?
8. В басейн входить 9·10 3 л води. Виразіть місткість басейну в кубічних
метрах.
9. Щорічно на зрошення і інші потреби в усьому світі забирають із річок
3600 км 3 води. Виразіть об’єм цієї води в літрах.
10. Автобус проїхав 250 км і витратив 95 л бензину. Знайдіть витрату бензину
на один кілометр шляху. В яких одиницях можна вимірять цю витрату?
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11. Швидкість світла 3·10 5 км/с. Яку відстань пройде світло за 5 хв?
12. Звук поширюється в повітрі зі швидкістю 345 м/с. Через скільки секунд
людина почує постріл мисливця, якщо відстань між нею і мисливцем 2,4 км?
Заняття 35
Довжина відрізка і її вимірювання
Довжиною відрізка називається додатна величина, визначена для кожного відрізка
так, що:
1) рівні відрізки мають рівні довжини;
2) якщо відрізок складається з скінченного числа відрізків, то його довжина дорівнює
сумі довжин цих відрізків.
Розглянемо процес вимірювання довжин відрізків. Із множини відрізків обирають
який-небудь відрізок е і вважають його одиницею довжини. На відрізку а від одного із
його кінців відкладають послідовно відрізки, які рівні е: нехай вони відклались п разів і
кінець останнього співпав з кінцем відрізка а, тоді говорять, що значення довжини
відрізка а є натуральним числом п і записують: а=пе. Якщо ж відрізки, рівні е, відклали п
разів і залишилась ще частина, яка менша е, то на ньому відкладають відрізки рівні
1
е1  е . Якщо вони відклались точно п1 раз, то тоді а=п, п1 е і значення довжини відрізка
10
а є скінченним десятковим дробом. Якщо ж відрізок е1 відклався п1 раз і залишилась ще
1
е . Якщо уявити цей
частина, менша е1 , то на ній відкладають відрізки, рівні е 2 
100
процес нескінченно продовженим, то отримаємо, що значення довжини відрізка а є
нескінченним десятковим дробом.
Отже, при обраній одиниці довжина будь -якого відрізка виражається додатним
дійсним числом.
Справедливо і обернене: якщо дано додатне дійсне число п, п1 п2 …, то, взявши
його наближення з певною точністю і провівши побудови, відображені в записі цього
числа,отримаємо відрізок, числове значення довжини якого є дріб п, п1 п2 ….
Таким чином, ми довели одну із основних властивостей довжин відрізків:
1. При обраній одиниці довжини довжина будь-якого відрізка виражається додатним
дійсним числом і для кожного додатного дійсного числа є відрізок, довжина яког о
виражається цим числом.
Зазначимо, що в тих випадках, коли в результаті вимірювання отримуємо
нескінченний десятковий дріб, значення довжини відрізка виявляється наближеним, хоча
і може бути точним, і його можна подавати у вигляді звичайного дробу.
Доведемо ще ряд відомих властивостей довжин відрізків. Будемо враховувати при
цьому, що довжини вимірюються за допомогою однієї і тієї ж одиниці довжини.
2. Якщо два відрізка рівні, то їх числові значення довжин також рівні, і навпаки:
якщо числові значення довжин двох відрізків рівні, то рівні і самі відрізки:
а=в <=> те(а)=те(в).
Дійсно, якщо відрізки рівні, то, вимірюючи їх довжини, ми будемо відкладати
одне і те ж число одиниць, рівне е, і частин одиниці е1 значить, чисельні значення довжин
рівних відрізків співпадуть.
І навпаки: якщо числові значення довжин двох відрізків рівні, то вони описують
процес побудови рівних відрізків.
3. Якщо даний відрізок є сумою декількох відрізків, то числове значення його
довжини дорівнює сумі числових значень довжин відрізків доданків, і навпаки: якщо
числове значення довжини відрізка дорівнює сумі числових значень декількох відрізків,
то і сам відрізок дорівнює сумі цих відрізків: с=а+в <=> те(с)=те(а)+те(в)
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q
q
p
p
і
їх числові значення, тобто а= е, в= е.
n
n
n
n
1
Щоб отримати значення суми а+в, відкладаємо спочатку р відрізків, рівних е, а потім
n
ще q таких відрізків. У результаті отримуємо, що довжина суми даних відрізків
p q
1
1
p
q
p q
виражається числом  : a  в  p  e  q  e  e  e  (  )e.
n n
n
n
n
n
n n
p q
1

e необхідно відкладати р+q разів,
Навпаки: сума
означає, що відрізок
n n
n
1
1
1
p
p
тобто отримаємо відрізок (р+ q) e =р∙ e +q∙ e = e  e  a  в. З цього випливає, що
n
n
n
n
n
якщо числовi значення довжин відрізків додаються, то додаються і відповідні відрізки.
4. Якщо довжини відрізків а і в такі, що в=ха, де х - додатне дійсне число і довжина
виміряна за допомогою одиниці е, то, щоб знайти числове значення довжини в з
допомогою одиниці е, достатньо число х помножити на числове значення довжини а при
одиниці е: в=ха <=> те(в)=х∙те(а).
p
p
p
Нехай : в=ха і а= е. Тоді в=х ∙ е=(х∙ )е, тобто те(в)=х∙те(а).
n
n
n
p
p
p
Вираз х ∙ означає, що відрізок е необхідно відкладати х ∙ разів, тобто (х∙ )е=
n
n
n
p
х∙ е=ха=в
n
5. При заміні одиниці довжини числове значення довжини збільшується
(зменшується) у стільки ж разів, у скільки нова одиниця менша (більша) старої.
Нехай маємо дві одиниці довжини е і е1, і нехай е1=kе, тобто нова одиниця в k разів
p
p
більша старої. Якщо довжина відрізка а при одиниці е мала значення
, тобто а= е, то
n
n
при одиниці е1 числове значення довжини відрізка а зменшиться в k
p
p 1
p
p
p
e1 , а число
разів: a  e   e1 
в k разів менше числа .
nk
n
n
n k
nk
Із доведених властивостей довжин відрізків випливає наступне:
6.
а>в <=> те(а)>те(в).
7.
с=а-в <=> те(с)=те(а)-те(в).
8.
х=а:в<=>х=те(а):те(в).
Розглянуті властивості дозволяють порівняння довжин відрізків і дій над ними
зводити до порівняннь і дій над відповідними числовими значеннями довжин даних
відрізків.
У початковому курсі математики довжини відрізків вимірюють, будують відрізки
заданої довжини, порівнюють довжини відрізків, виконують над ними дії.

Нехай а і в - довжини відрізків, а

Вправи
1. Відомо, що відстань від пункту А до пункту В дорівнює 6 км, від В до С 8 км.
Якою може бути відстань від А до С?
2. Чи існують три точки А, В і С, такі, що:
1) АС= 15 см, АВ= 8 см, ВС= 7 см;
2) АС= 8 см, АВ= 25 см, ВС= 40 см;
3) АС= 24 см, АВ = 30 см, ВС = 40 см?
3. На прямій позначте точки А, В, С і Д так, щоб відстань від А до В дорівнювала
2 см, відстань від В до С – 1,5 см, від С до Д – 1 см. Знайдіть довжину відрізків
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4.

5.

6.

7.

8.

АВ, АД, ВС, СД, якщо за одиничний відрізок взяти: 1) відрізок СД; 2) відрізок
АВ; 3) відрізок ВС; 4) відрізок АД.
Відстань від будинку до школи 400 м, а відстань від будинку до станції 0,9 км . У
скільки разів відстань від будинку до станції більша відстані від будинку до
школи?
Довжину стола виміряли спочатку в сантиметрах, потім в дециметрах. У п ершому
випадку одержали число на 108 більше, ніж у другому. Чому дорівнює довжина
стола?
Числове значення довжини відрізка, виміряного одиницею е 1 , дорівнює 6, а
виміряного одиницею е 2 – дорівнює 4. В якому відношенні перебувають між
собою одиниці довжини е1 і е 2 ?
Побудуйте відрізок, довжина якого 4,6 е. Яким буде числове значення довжини
цього відрізка, якщо одиницю довжини е: 1) збільшити в 3 рази; 2) зменшити в 1,5
рази?
Які дії з довжинами будуть виконувати учні початкових класів при розв’язуванні
наступних задач:
1) Накресли квадрат зі стороною 5см, знайди суму довжин всіх сторін цього
квадрата.
2) Сума довжин всіх сторін квадрата 28 см. Яка довжина сторони цього
квадрата?
3) На дитячу простинь іде 2 м полотна, а на підодіяльник – в 2 рази більше,
ніж на простинь. Скільки полотна піде на 8 комплектів із однієї простині і
підодіяльника?
4) В одному сувої було 24м тканини, а в другому – на 8 м менше. Із всієї цієї
тканини пошили кілька однакових суконь, витрачаючи на кожну 4 м тканини.
Скільки пошили суконь?
5) За три дні турист проїхав 3220 км. Першого дня він проїхав чверть всього
шляху, другого дня – 1920 км, а третього дня – решту шляху. Скільки кілометрів
проїхав турист третього дня?
6) Відрізок довжиною 6 см збільшили в кілька разів і одержали відрізок
довжиною 18 см. У скільки разів збільшили відрізок?
Заняття 36
Площа фігури і її вимірювання

Поняття про площу фігури має кожна людина: ми говоримо про площу кімнати,
площу земельної ділянки, про площу поверхні, яку треба пофарбувати, і т.д. При цьому
розуміємо, що якщо земельні ділянки однакові, то їх площі рівні, що у більшої кімнати
площа більша; що площа квартири складається з площі кімнат і площі інших її
приміщень.
Це уявлення про площу використовується при її визначенні в геометрії, де
говорять про площу фігури. Але геометричні фігури побудовані по -різному, і тому, коли
говорять про площу, виділяють особливу групу фігур. Наприклад, розглядають площі
багатокутників та інших опуклих фігур, або площу круга, або площу поверхні тіл
обертання і т.д. Ми будемо говорити тільки про площу багатокутників і обмежених
плоских фігур. Наприклад, фігура F зображена на рисунку 24, складена з фігур F1 ,F2 ,F3 .
говорять, що фігура складена з фігур F1 ,F2 ,…Fп , мають на увазі, що вона є їх об’єднанням
і будь-які дві дані фігури не мають спільних внутрішніх точок.
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Рис. 24
Означення. Площею фігури називається невід’ємна величина, визначена для
кожної фігури так, що:
1) рівні фігури мають рівні площі;
2) якщо фігура складена з скінченного числа фігур, то її площа дорівнює сумі їх
площ.
Якщо порівняти дане означення з означенням довжини відрізка, то побачимо, що
площа характеризується тими ж властивостями, що і довжина, але дані вони на різних
множинах: довжина - на множині відрізків, а площа - на множині плоских фігур.
Домовимося площу фігури F позначати S(F). Щоб виміряти площу фігури, треба
мати одиницю площі. Як правило, за одиницю площі беруть площу квадрата зі стороною,
рівною одиничному відрізку е, тобто відрізку, вибраному в якості одиниці довжини.
Площа квадрата зі стороною е позначають е2. Наприклад, якщо довжина сторони
одиничного квадрата т, то його площа m2.
Вимірювання площі полягає в порівнянні площі даної фігури з площею
одиничного квадрата е2 . Результатом цього порівняння є таке число х, що S(F) = хе2 .
Число х називають числовим значенням площі при вибраній одиниці площі.
Так, якщо одиницею площі є см 2 , то площа фігури, зображеної на рисунку 25,
дорівнює 5 см 2.

1 см
Рис. 25
Розглянемо деякі прийоми вимірювання площі фігури.
Одним із прийомів, який спирається безпосередньо на означення площі, є
вимірювання площі за допомогою палетки - сітки квадратів, яка нанесена на прозорий
матеріал.
Припустимо, що на фігуру, площу якої треба виміряти (рис. 26), накладена сітка
квадратів зі стороною е. Тоді по відношенню до цієї фігури можна виділити квадрати
двох видів:
1) квадрати, які цілими лежать всередині фігури F;
2) квадрати, через які проходить контур фігури, і які лежать частиною зовні,

Рис. 26
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частиною всередині фігури.
Нехай квадратів першого виду виявиться т, а квадратів другого виду - п. Тоді
площа фігури F буде задовольняти умові те2<S(F)<(т+п)е2. числа т і т+п будуть
наближеними числовими значеннями площі, яку вимірюють: перше число з недостачею,
друге з надлишком.
Як бачимо, така сітка квадратів дозволяє виміряти площу фігури F лише з
невисокою точністю. Щоб отримати більш точний результат, можна зменшити початкову
сітку квадратів, розділивши кожний із них на більш дрібніші квадрати. Можна,
1
наприклад, побудувати сітку квадратів зі стороною е1  е . В результаті ми одержимо
10
інші наближені значення площі фігури F, причому з більшою точністю.
Описаний процес можна продовжити. Виникає запитання: чи існує таке дійсне
число, яке більше будь-якого наближеного результату вимірювання, яке взяли з
недостачею, і менше будь-якого наближеного результату вимірювання, взятого з
надлишком, і яке може бути точним числовим значенням площі? В математиці доведен о,
що при вибраній одиниці площі таке число існує для будь-якої площі, воно єдине і
задовольняє властивостям 1 і 2, які вказані в означенні площі.
Прийом вимірювання площ фігур за допомогою сітки квадратів має обмежене
застосування, його можна використовувати лише для невеликих площ. Тому а
математиці з моменту її виникнення здійснювався пошук інших шляхів вимірювання
площі безпосередньо вимірюванням довжин сторін, висоти і ін. відрізків, які належать
фігурі. Наприклад, числове значення площі прямокутника знаходять, помноживши
числові значення довжин його суміжних сторін.
Із означення площі і сутності вимірювання випливають відомі правила порівняння
площ і дій над ними. Розглянемо деякі з них:
1. Якщо фігури рівні, то рівні числові значення їх площ (при одній і тій же одиниці
площі).
Фігури, в яких площі рівні, називають рівновеликими. Наприклад, пря мокутник
трикутник на рисунку 27 рівновеликі.
S(F1)=B см2

S(F2)=B см2

F1

Рис. 27
2. Якщо фігура F складена з фігур F 1 ,F2 ,…Fп , то числове значення площі фігури F
дорівнює сумі числових значень площ фігур F1 ,F2 ,…Fп , (при одній і тій же одиниці
площі).
Знайдемо, наприклад, площу фігури F, яка зображена на рисунку 28, цю фігуру
можна розглядати як складену з двох прямокутників F1 і F 2 (це розбиття фігури F
здійснено за допомогою прямої l). Тоді S(F)=S(F1 )+S(F2 )=3см∙1см+3см∙4см=3см2 +12см 2 =
= (3+12)см2 =15см 2 .
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l

1см
Рис.28
3. При зміні одиниці площі числове значення площі збільшується (зменшується) в
стільки разів, у скільки нова одиниця менша (більша) за стару.
Виразимо, наприклад, 5 см 2 у квадратних дециметрах. Відомо, що 1см 2 =0,01дм 2 , і,
отже, 5см 2 =5∙1см 2 =5∙(0,01 дм 2 )=5∙0,01 дм 2 =0,05 дм 2 .
У початкових класах відбувається перше ознайомлення учнів з поняттям площі
фігури. Уявлення про площу фігури формується на основі порівняння фігур: оскільки
квадрат розміщений у середині круга (рис. 29), то його площа менша від площі круга, а
площа круга більша від площі квадрата.

Рис. 29
Учні знайомляться з прийомом вимірювання площ фігур за допомогою сітки
квадратів зі стороною 1 см. Наклавши сітку на фігуру, учні визначають:
1) число квадратів, які в цілому вигляді лежать в середині фігури;
2) число квадратів, через які проходить контур фігури.
Якщо, наприклад, виявилось, що перших квадратів 26, а других 18, то число
квадратів, через які проходить контур фігури, тобто число 18, ділять пополам і додають
цю половину до числа квадратів, які повністю знаходяться в середині фігури. В
результаті отримуємо числове значення площі даної фігури: 26+18:2  26+9=35. Це
означає, що S(F)=35см 2 .
Чому так виконують обчислення?
Нехай т - число квадратів, які повністю лежать в середині фігури F, а п - число
квадратів, через які проходить контур фігури F. Тоді те2< S (F)<(т+п)е2 .
Щоб знайти наближене значення площі фігури F достатньо додати одержані
числові значення площі з недостачею і з надлишком і поділити цю суму пополам
m  ( m  n) 2
e .
S(F) 
2
n
m  ( m  n) 2 2m  n 2 
e   m  e 2 . Останній
e =
Після перетворення отримаємо S(F) 
2
2
2

вираз означає, що наближене значення площі фігури F дорівнює сумі числа квадратів, які
повністю лежать у середині фігури F, і половині числа квадратів, через які проходить
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контур цієї фігури, - прийшли до шкільного правила визначення наближеного числового
значення площі фігури за допомогою сітки.
Числове значення площі прямокутника учні початкових класів знаходять спочатку,
безпосередньо підраховуючи кількість одиничних квадратів, які лежать в середині
цього прямокутника, або використовуючи сітку, а потім використовують непрямий
спосіб - множать числові значення довжин сторін прямокутника.

Вправи
1. Доведіть, що якщо фігура F1 міститься у фігурі F2 , то S(F1)  S(F2 ). В доведенні
скористайтесь властивостями площі фігури, які містяться в означенні.
2. На рисунку нижчеподаному F=F1 , Р=Р1 і S(F)=3см2 , S(P)=2см2 . Доведіть,
використовуючи властивості площі, що S(H)=5см2 .

Рис.30
3. Площа фігури F дорівнює сумі площ фігур F1 і F2 . Чи означає це, що фігура складена
із фігур F1 і F2 ?
4. Два трикутники мають рівні площі. Чи випливає із цього, що вони рівні?
5. Площа фігури F1 більша площі фігури F2. Чи випливає із цього, що фігура F2 повністю
міститься у фігурі F1 ?
6. На фігуру F наклали палетку і підрахували, що в середині фігури F міститься фігура,
яка складається із 28 одиничних квадратів, а фігура F вміщується в середині фігури,
яка складається із 35 одиничних квадратів. Чи може числове значення площі даної
фігури F бути рівним 27,3? 29,6? 32,8? 35,4?
7. Знайдіть площі фігур, на які накладена палетка (рис. 31), при умові що довжина
сторони квадрата палетки: 1) 1 см; 2) 0,5 см.

F1

F2

Рис.31
8. Накресліть круг з радіусом 2 см на міліметровому папері і дайте оцінку площі круга
подвійною нерівністю, підраховуючи: 1) квадрати зі сторо ною 1 см; 2) квадрати зі
стороною 0, 5 см; 3) квадрати зі стороною 0,1 см.
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Обчисліть площу цього круга за формулою S = 2 r 2 , приймаючи   3,14.
9. Серед наступних висловлень вкажіть істинні:
1) Числові значення площі однієї і тієї ж фігури можуть бути різними.
2) Числові значення площ нерівних фігур можуть бути рівними.
3) Рівновеликі фігури рівні.
10. Доведіть, що в одному квадратному дециметрі міститься 100 квадратних сантиметрів.
11. Відомо, що S(F)=34,78 см 2. Яким може бути числове значення цієї площі, якщо її
вимірять в квадратних дециметрах?
12. Площа кухні 9 м 2. Скільки плиток квадратної форми зі стороною 3 дм, потрібно для
покриття підлоги в кухні?
13. Площа прямокутника 12 см 2, довжини його сторін виражаються натуральними
числами. Скільки різних прямокутників можна побудувати згідно цієї умови?
14. Довжини двох нерівних сторін прямокутника виражаються ірраціональними числами.
Чи випливає із цього, що значення площі даного прямокутника буде також
ірраціональним числом?
15. Чи може прямокутник, довжини сторін якого виражаються ірраціональними числами,
бути рівновеликим прямокутнику, довжини сторін якого виражаються раціональними
числами?
16. Доведіть, що якщо основу прямокутника збільшити в 2 рази, а висоту зменшити в 2
рази, то площа прямокутника не зміниться?
17. Розв'яжіть нижчеподані задачі і поясніть, які дії з площами при цьому виконані:
1) Площа прямокутника в 3 рази більша площі квадрата. Довжина прямокутника
96 см. Чому дорівнює ширина прямокутника, якщо сторона квадрата 48 см?
2) Загальна площа двох земельних ділянок прямокутної форми дорівнює 7,4 га.
Довжина першої ділянки 250м, довжина другої 150м. Знайдіть площу кожної ділянки,
якщо ширина першої ділянки на 40 м більша ширини другої ділянки.
3) Якщо довжину прямокутника збільшити на 2 дм, а ширину зменшити на 5 дм,
то одержимо квадрат, площа якого буде менша площі прямокутника на 50 дм 2.
Визначте площу квадрата.
4)Площа однієї стіни кімнати дорівнює 14 м 2 90 дм 2 , а суміжної стіни –
9 м 2 80 дм 2. В кімнаті є вікно площею 3 м 2 50 дм 2 і двері площею 2 м 2 20 дм 2 . Крім
того, десята частина стіни під стелею не поклеєна шпалерами. Яку площу займуть
шпалери?
Заняття 37
Маса тіла та її вимірювання
Маса - одна із основних фізичних величин. Поняття маси тіла т існо пов’язане з
поняттям ваги - сили, з якою тіло притягується до Землі. Тому вага тіла залежить не
лише від самого тіла. Наприклад, вона різна на різних широтах: на полюсі тіло важить на
0,5% більше, ніж на екваторі. Проте при своїй зміні вага володіє особливістю:
відношення ваги двох тіл у будь-яких умовах залишається незмінним.
При вимірюванні ваги тіла шляхом порівняння її з вагою іншого відкривається
нова властивість тіл, яка називається масою.
Уявимо, що на одну з шальок ричажних терезів поклали яке-небудь тіло а. На
другу шальку поклали тіло в. При цьому можливі випадки:
1) друга шалька терезів опустилась, а перша піднялась так, що вони в результаті
стали на одному рівні; в цьому випадку говорять, що терези знаходяться в
рівновазі, а тіла а і в мають рівні маси;
2) друга шалька так і залишилась вище першої; в цьому випадку говорять, що маса
тіла а більша маси тіла в;
3) друга шалька опустилась, а перша піднялась і стала вище другої; в цьому випадку
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говорять, що маса тіла а менша маси тіла в.
Відмітимо, що якщо тіла зважили на ричажних терезах на екваторі, а потім тіло і
гирі перенесли на полюс, то зважування на полюсі дасть той же результат, що і на
екваторі, оскільки і тіло, і гирі змінюють свою вагу однаково. Таким чином, маса тіла не
змінюється, вона одна і та ж, де б тіло не знаходилось.
З математичної точки зору маса - це така додатна величина, яка володіє
властивостями:
1) маса однакова у тіл, зрівноважених одне з одним на терезах:
2) маса додається, коли тіла об’єднуються разом: маса декількох тіл. разом узятих ,
дорівнює сумі їх мас.
Якщо порівняти дане визначення маси з визначенням довжини і площі, то
побачимо, що маса характеризується тими ж властивостями, що й довжина і площа, але
задана вона на множині фізичних тіл.
Вимірювання маси проводиться за допомогою терезів. Проходить це наступним
чином. Вибираємо тіло в, маса якого береться за одиницю. Припускається, що можна
взяти і долі цієї маси. Наприклад, якщо за одиницю маси взяти кілограм, то в процесі
1
вимірювання можна використати і таку його долю, як грам: 1г=
кг.
1000
На одну шальку терезів кладуть тіло, масу якого вимірюють, а на другу - тіла,
вибрані як одиниці маси, тобто гирі. Гир повинно бути стільки, щоб вони зрівноважили
першу шальку терезів. У результаті зважування одержуємо числове значення маси
даного тіла при вибраній одиниці маси. Це значення наближене. Наприклад, якщо маса
тіла дорівнює 5 кг 350 г, то число 5350 слід розглядати як наближене значення маси
даного тіла (при одиниці маси - 1 грам).
Для числових значень маси справедливі всі твердження, сформульовані для
довжини, тобто порівняння мас, дії над ними зводяться до порівняння і до дій над
числовими значеннями мас (при одній і тій же одиниці маси).
Основна одиниця маси - кілограм. З неї утворюються інші одиниці маси: грам,
тонна і ін.
Вправи
1. Виразіть: 1) в кілограмах 3 кг 720 г; 2) в грамах 21 кг 530 г.
2. Маса Землі становить 5,976 ·10 24 кг. Виразіть цю масу в тоннах.
5
1
3. Порівняйте маси: 1) 2 кг і 2 кг 140 г; 2) 750 г і кг.
8
7
1
2
4. Додайте маси:
1) 17 кг  2 кг 600 г; 2) 630 г  1 кг.
2
5
3
5. На одну тарілку терезів поклали шматок мила, а на другу - такого ж шматка і ще
4
50 г. Терези знаходяться в рівновазі. Яка маса шматка мила?
6. Є 9 кг крупів і гирі в 200 г і 50 г. Як за три прийоми можна відважити на терезах
2 кг крупів?
7. Розв'яжіть задачі арифметичним способом і поясніть які операції з масами були
при цьому виконані?
1) В типографію привезли 12 т паперу. Першого дня використали 3 т, а
другого – третю частину залишку. Скільки паперу використали з а два дні?
2) Купили 6 кг 500 г фарби. На фарбування вікон пішла п’ята частина всієї
фарби, на фарбування кімнати – у 2 рази більше, ніж на фарбування вікон, а на
кухню пішло на 800 г менше, ніж на фарбування кімнати. Скільки фарби
залишилось?
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8. Розв'яжіть алгебраїчним способом:
1) За три дні клас зібрав 150 кг макулатури. Першого дня було зібрано на
2
10 кг більше, ніж другого, а третього
того, що зібрали першого. Скільки
3
кілограмів макулатури збирали кожного дня?
2) За три дні продали 1400 кг картоплі. Першого дня продали на 10 кг
2
менше, ніж другого, а третього
того, що зібрали першого. Скільки кілограмів
3
картоплі продавали кожного дня?
Заняття 38
Проміжки часу і їх вимірювання
Поняття часу складніше, ніж поняття довжини і маси. В повсякденному житті час це те, що відокремлює одну подію від другої. В математиці і фізиці час розглядається як
скалярна величина, оскільки проміжки часу володіють властивостями, схожими на
властивості довжини, площі, маси. Проміжки часу можна порівнювати. Наприклад, на
один і той же шлях пішохід витрачає більше часу, ніж велосипедист. Проміжки часу
можна додавати. Так, лекція в вищому навчальному закладі продовжується стільки ж
часу, скільки два уроки в школі. Проміжки часу можна віднімати, множити на додатне
дійсне число.
Проміжки часу вимірюють. Але процес вимірювання часу відрізняється від
вимірювання довжини. Для вимірювання довжини можна багатократно використати
лінійку, переміщуючи її від точки до точки. Проміжок часу, взятий за одиницю, може
бути використаний лише один раз. Тому одиницею часу повинен бути процес, який
регулярно повторюється. Такою одиницею в Міжнародній системі одиниць названа
секунда. Поряд із секундою використовуються і інші одиниці часу: хвилина, година,
доба, рік, тиждень, місяць, століття. Такі одиниці, як рік і доба, були взяті з природи, а
година, хвилина, секунда придумані людиною.
Рік - це час обертання Землі навколо Сонця. Доба - час обертання Землі навколо
1
своєї осі. Рік складається наближено з 365 діб. Але рік життя людей складається з
4
цілого числа діб. Тому замість того, щоб до кожного року додавати 6 годин, додають
повну добу до кожного четвертого року. Цей рік складається з 366 діб і називається
високосним.
Календар з таким чергуванням років ввів у 46 році до н.е. римський імператор
Юлій Цезар з метою упорядкування існуючого в той час заплутаного календаря. Тому
новий календар називається юліанським. Згідно з ним новий рік починається з 1 січня і
складається з 12 місяців. Збереглась у ньому і така міра часу, як тиждень, придумана ще
вавилонськими астрономами.
У Стародавній Русі тиждень називався седмицею, а неділя - днем недільним (коли
немає справ), тобто днем відпочинку. Назви наступних днів тижня вказують, скільки днів
пройшло після неділі. Понеділок - відразу після неділі, вівторок - другий день, середа середина, четвер і п’ятниця - четверта і п’ята доба, субота - кінець справ.
Місяць не дуже визначена одиниця часу, він може складатися з 31, 30 і 28 (29 у
високосному році) днів. Але існує ця одиниця часу з давніх-давен і пов’язана з рухом
Місяця навколо Землі. Один оберт навколо Землі Місяць робить приблизно за 29,5 діб і
за рік він здійснює десь 12 обертів. Ці дані і стали основою для створення стародавніх
календарів, а результатом їх багатовікового вдосконалення є той календар, яким
користуються зараз.
Юліанський календар був прийнятий церквою, поширився серед усіх євр опейських
94

народів і проіснував більше 16 сторіч. Проте поступово люди стали помічати, що
результатом вимірювання часу за календарем не сходяться з результатами вимірювань за
Сонцем. Наприклад, 21 березня - день весняного рівнодення в XVI столітті припав на 11
березня за календарем. Звідки взялася ця різниця в 10 днів?
Вона накопичувалась поступово, з року в рік, оскільки рік за юліанським
календарем на 11 хв 14 с більший сонячного і за 400 років набігло біля трьох діб. Щоб у
подальшому розходження не виникало, в новому григоріанському календарі, названому в
честь глави католицької церкви папи Григорія XIII і прийнятому в 1582 році, було
зменшено число високосних років. За юліанським календарем високосними були всі
роки, число яких ділилось на 4. За григоріанським з їх числа виключались ті, які були
віковими і не ділились на 400: наприклад 1600 р - високосний, а 1700, 1800, 1900 з числа
високосних виключались, вони містили по 365 діб. Забігаючи наперед, відмітимо, що
2000 рік високосний, а 2100, 2200, 2300 ні.
Цей календар був прийнятий у європейських країнах.
У Росії до Великої Жовтневої соціалістичної революції православна церква
відхилила цю реформу. Тут жили за юліанським календарем, що спричиняло багато
незручностей. Наприклад, телеграма з-за кордону приходила в Росію на 13 днів раніше,
ніж була відправлена. Російські вчені неодноразово намагались примусити царський
уряд змінити такий календар, але лише декретом Радянського уряду 14 лютого 1918 року
був введений новий стиль. Згідно з цим декретом лютий 1918 року був скорочений на 13
днів. Після 31 січня відразу настало 14 лютого.
Зазначимо, що якщо юліанський календарний рік довший сонячного на 11 хв, то
григоріанський всього на 26 с. Зайві доби накопичаться тільки в 50-му столітті нашої
ери.
Григоріанський календар прийнятий не всіма державами світу. Наприклад, Єгипет
і інші країни Сходу користуються місячним календарем. Рік за цим календарем дорівнює
12 місячним місяцям і коротший сонячного на 11 днів. Крім того, якщо за
григоріанським календарем 1986 рік, то, наприклад, в Ірані це 1406 рік. Чим це
викликано?
Щоб вести рахунок, потрібно мати початок відліку. Час не має ні початку, ні
кінця. Він плине і плине. Тому, щоб рахувати, потрібно самим установити початок
відліку. Встановити початок доби, року можна різними способами. Так, стародавні
єгиптяни вели літочислення по роках правління фараонів, китайці - по роках царювання і
династіях імператорів, римляни - від заснування міста Риму і від першого року
царювання того чи іншого імператора, інші народи - від міфічного „створення світу” або
від народження Христа”.
У Стародавній Русі рік починався весною, в березні, коли починались польові
роботи. З введенням християнства на Русі був прийнятий юліанський календар і початок
літочислення від „створення світу”, причому це „створення світу” християнська церква
присвятила до 5508 року до „народження Христа”, а початком року брала 1 вересня.
Такий відлік років вівся на Русі до початку XVIII століття. Указом Петра І Російська
держава перейшла на інше літочислення: початком року стало 1 січня, а роки почали
рахувати не від ..створення світу”, а від „Різдва Христового”. У відповідності з ним рік
прийняття указу 7208 став 1700 роком. Рахуно к років від народження Христа прийнятий
більшістю держав і називається нашою ерою (н.е.).
Сучасний поділ доби на 24 години був уведений у Стародавньому Єгипті. Хвилина
і секунда з’явились у Стародавньому Вавилоні, а в тому, що в годині 60 хвилин, а у
хвилині 60 секунд, відчувається вплив шестидесяткової системи числення, винайденої
вавилонськими вченими.
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Вправи
1. Місяць здійснює повний оберт навколо Землі за 29 діб 12 год 44 хв 3 с. Виразіть,
цей проміжок часу в секундах.
2. Будівництво будинку було розпочато 12 березня і закінчено 7 грудня того ж року.
Скільки днів будувався будинок?
3. Відомий грецький математик Архімед помер у 212 р. до н.е. Скільки століть і
років пройшло від смерті Архімеда?
4. В 1956 році виповнилось 2000 років з часу введення юліанського календаря
(старий стиль) і 374 роки з часу введення григоріанського календаря (новий
стиль). В якому році був введений старий стиль і в якому році новий стиль?
5. Виконайте дії:
1) додайте 5 років 7 міс. 8 дн. і 3 роки 2 міс. 4 дні;
2) від 5 год 36 с відніміть 45 хв 40 с;
3) 7 год 48 хв 56 с помножте на 18;
4) 9 тижнів 21 год 52 хв поділіть на 1 тиждень 23 год 44 хв.
6. Розв'яжіть задачі арифметичними і алгебраїчними способами:
1) Ткаля повинна була виткати полотно за 8 днів. Проте вона виконала цю
роботу за 6 днів, так як ткала щоденно на 2 м більше, ніж планувала ра ніше.
Скільки метрів полотна виткала ткаля?
2) Від села до ремонтної майстерні велосипедист їхав зі швидкістю
12км\год, а повертався зі швидкістю 15 км\год, тому витратив на зворотний шлях
на 18 хв менше. Скільки кілометрів від села до ремонтної май стерні?
Заняття 39
Залежність між величинами
Поняття величини, що набуває різних числових значень, є відображенням зміни
навколишнього середовища. Але всі можливі зміни в реальному світі не проходять
незалежно одна від одної. Вивчення цих зв’язків є безпосередньо вивченням залежностей
між величинами, є способом застосування математики для розв’язання практичних задач,
способом математичних знань.
Залежності між величинами різноманітні. їх вивчають різні науки. Звернемо увагу
в основному на ті зв’язки, з якими зустрічаються учні в початковому курсі математики.
Розглянемо величини, пов’язані з рівномірним прямолінійним рухом: час,
швидкість і відстань. Залежність між часом (t), швидкістю (v) і відстанню (S),
пройденому тілом при прямолінійному рівномірному русі може бути виражена
формулою S=v∙t
Якщо рух такий, що швидкість набуває одного і того ж значення, то залежність
пройденої відстані від часу прямо пропорційна, оскільки виражається формулою виду
у=кх. Змінна х є час руху, а змінна у - пройдена відстань. Коефіцієнт k - швидкість руху.
Прямо пропорційна залежність між часом і пройденою відстанню (шляхом) володіє
властивістю: у скільки разів збільшується (зменшується) час руху, в стільки ж разів
збільшується (зменшується) пройдена відстань.
Залежність відстані прямолінійно-рівномірного руху від часу (при сталій
швидкості) може бути і лінійною, тобто вона може виражатися формулою виду у=кх+в,
де к і в - деякі дані числа.
Розглянемо задачу: „Туристи за день пройшли пішки 18 км, а решту шляху
проїхали автобусом зі швидкістю 45 км/год. Який шлях подолали туристи за день, якщо
на автобусі вони їхали 2 год? 4 год?”.
Якщо туристи на автобусі їхали 2 год, то всього за день вони подолали
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S=18км+45км/год ∙ 2год=18км+90км=108км.
Якщо вони їхали на автобусі 3 год, то всього за день вони подолали шлях
S= 18км+45 км/год ∙3 год= 153 км.
За 4 год вони подолали шлях S=18км+45км/год ∙ 4год=208км.
Бачимо, що залежність між часом і пройденою відстанню лінійна, оскільки вона
може бути подана формулою S=v∙t+S0 , де S0 =18 км, аv=45 км/год.
Якщо серед величин S, v і t дві величини - швидкість і час - набувають різних
значень, а відстань стала, то залежність між швидкістю і часом руху обернено
k
пропорційна, оскільки може бути визначена формулою y  , то змінна х є швидкість
x
руху, змінна у - час руху (або навпаки), стала k є відстань, яку потрібно пройти тілу.
Обернено пропорційна залежність між швидкістю і часом руху володіє
властивістю: у скільки разів збільшується (зменшується) швидкість руху, в стільки ж
разів зменшується (збільшується) час, затрачений на рух.
Знання залежності між величинами, даними в текстовій задачі, дає можливість
знаходити різні способи розв'язання.
Розглянемо, наприклад, задачу: „З двох міст виїхали назустріч один одному два
мотоциклісти. Один мотоцикліст рухався зі швидкістю 90 км/год і проїхав до зустрічі
180 км. Яку відстань проїхав до зустрічі другий мотоцикліст, якщо він рухався зі
швидкістю 45 км/год?”.
У задачі мова йде про рух мотоциклістів. Він характеризується трьома
величинами: швидкістю, часом і відстанню. За умовою задачі значення часу руху
однакові, а швидкість і відстань набувають різних значень. Залежність між цими
останніми величинами може бути виражена формулою S=t∙v,а це означає, що s і v величини прямопропорційні.
Задача може бути розв’язана двома арифметичними способами:
1. Перший спосіб зводиться до знаходження коефіцієнта t - часу руху мотоциклістів.
Знаючи його і швидкість руху другого мотоцикліста, можна легко знайти і
відстань, пройдену ними. Щоб знайти час руху мотоциклістів, поділимо відстань,
пройдену першим мотоциклістом, на швидкість руху: 180км:90км/год=2год.
Помноживши швидкість другого мотоцикліста на час його руху, одержимо шлях,
пройдений ним: 45 км/год ∙ 2год=90км.
2. Другий спосіб розв’язання задачі грунтується на властивості прямої
пропорційності: знайдемо у скільки разів швидкість руху другого мотоцикліста
менша від швидкості руху першого: 90км/год:45км/год=2(рази). Отже, і шлях,
пройдений другим мотоциклістом, у 2 рази менший від шляху, пройденого
першим: 180км:2=90км.
Розглянемо другу задачу: „Швидкість машини 60 км/год, швидкість велосипедиста
в 5 разів менша. Велосипедист проїхав відстань від свого села до залізничної станції за 2
год. За скільки хвилин можна проїхати цю відстань на машині?”.
У задачі мова йде про три величини: швидкість, час і відстань. Дві з них швидкість і час - набувають різних значень, а третя величина - відстань - стала.
Залежність між швидкістю і часом обернено пропорційна, оскільки може бути виражена
S
формулою t  .
v
Перший спосіб розв’язання цієї задачі зводиться до знаходження коефіцієнта S,
тобто відстань від села до станції. Знаючи його і швидкість руху машини, можна знайти і
час руху.
Знайдемо спочатку швидкість велосипедиста: 60км/год:5=12км/год, а потім
відстань від села до станції: 12км/год ∙ 2год=24км, і, нарешті, час, за який машина
пройде 24 км:
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2
2
год = ∙ 60хв=24хв.
5
5
Другий спосіб розв’язання задачі грунтується на властивості оберненої
пропорційності: оскільки швидкість машини в 5 разів більша швидкості велосипедиста,
то часу для машини потрібно в 5 разів менше, тобто 2год=2 ∙ 60хв=120хв і 120хв:5=24хв.
Аналогічні залежності існують і між іншими величинами, що розглядаються в
початкових класах. Наприклад, такими як:
1) вартість товару, його кількість і ціна;
2) обсяг роботи, час роботи і продуктивність праці;
3) кількість тканини, кількість виробів і витрата на один виріб.

24км:60км/год=

Вправи
1. Встановіть, які величини розглядаються в задачі, яка між ними залежність і
розв’яжіть її різними способами:
1) За один і той же час теплохід «Метеор» пройшов 216 км, а катер 72 км.
Яка швидкість «Метеора», якщо швидкість катера 24 км\год?
2) На 10 грн купили 5 однакових конвертів. Яка вартість 8 таких конвертів?
3) Із 20 м тканини пошили 5 суконь. Скільки можна пошити із цієї тканини
кофт, якщо на кожну із них витрачається в 2 рази менше тканини, ніж на сукню?
4) 12 кг повидла розклали в 6 банок порівну. Скільки потрібно таких банок,
щоб розкласти 24 кг повидла?
5) Робітнику доручено виготовити за 10 годин 30 деталей. Але робітник,
економлячи час, встигав виготовити одну деталь за 15 хв. Скільки деталей понад
завдання виготовив робітник за рахунок зекономленого часу?
2. Розв'яжіть задачі арифметичним і алгебраїчним способами:
1) Із міста А в місто В виїхав вантажний автомобіль, а через 2 год із міста В
в місто А виїхав легковий автомобіль. Вантажний автомобіль проходить в
середньому по 42 км\год, а легковий по 65 км\год. На якій відстані від міста В
зустрінуться автомобілі, якщо між містами А і В 619 км?
2) Для дитячого садка на 165 грн 60 к. купили яблука по 7 грн 20 к. і груші
по 8 грн за кілограм. За яблука заплатили на 21 грн 60 к. більше, ніж за груші.
Скільки купили яблук і скільки груш?
3) За книгу, ручку і лінійку заплатили 15 грн 50 к. Скільки коштує кожна
річ, якщо ручка на 3 грн дорожча за лінійку, а книга на 6 грн 50 к. дорожча за
ручку?
3. Розв'яжіть складанням рівняння:
1) Бригада робітників повинна виготовить 360 деталей. Виготовляючи
щодня на 4 деталі більше, ніж планувалось, бригада виконала завдання на один
день раніше терміну. Скільки днів затратила бригада на виконання завдання?
2) Дві бригади повинні були виготовить по 780 деталей. Перша бригада
виготовляла щодня на 9 деталей більше, ніж друга і виконала завдання на 6 днів
раніше другої бригади. За скільки днів виконала завдання кожна бригада?
3) На дільниці довжиною 240 км, потяг йшов зі швидкістю 10 км \год
меншою, ніж передбачалось, і тому прибув на місце із запізненням на 20 хв. З
якою швидкістю повинен був рухатись потяг на цій дільниці?
4) Велосипедист відправився із села до міста, яке розташоване на відстані
30 км. Повертаючись назад по тій же дорозі, він зменшив швидкість на 2 км\год і
тому витратив на зворотний шлях на 30 хв більше. Скільки часу витратив
велосипедист на шлях із села в місто?
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Додаткові вправи
До занять 1-16
Скільки існує двоцифрових чисел, у яких цифра десятків більша цифри одиниць?
Скільки існує цілих додатних чисел, менших 100, цифри яких ідуть в зростаючому
порядку?
Якою цифрою закінчується:
а) сума 26 ∙ 27 ∙28 ∙ 29 + 51∙ 52 ∙ 53 ∙ 54;
б) різниця 41 ∙ 43 ∙ 45 ∙ 47 – 37 ∙ 39 ∙ 41 ∙ 42;
в) добуток всіх натуральних чисел від 7 до 81 включно;
г) сума всіх трицифрових чисел?
Обчисліть найбільш раціональним способом:
а) 109 ∙ 91 – 107 ∙ 93;
б) 1002 ∙ 998 -1003 ∙ 997;
в) 5554 ∙ 5558 – 5552 ∙ 5556;
г) 44443 ∙ 44448 ∙ 44447 - 44445 ∙ 44440 ∙ 44447.
Яку властивість подільності використає учень при розв’язуванні задачі: «Сумою яких
двох доданків зручно замінить кожне із чисел: 48, 72, 96, щоб поділить його на 3? на 4?
Доведіть, що: а) число 95-38 ділиться на 8; б) число 85+211 поділиться на 17.
Яким числом (простим чи складним) є значення виразу 15132-15122?
Скільки різних дільників у числі 36∙54?
Установіть, які величини, відношення між ними і дії розглядаються в задачі. Розв'яжіть
задачу:
а) На одній овочевій базі було в два рази більше картоплі, ніж на другій. Після того як з
першої бази вивезли 210 т, а на другу привезли 80 т картоплі, на першій базі залишилось
на 100 т картоплі менше, ніж стало на другій. Скільки тонн картоплі стало на кожній
овочевій базі?
б) В двох бочках містилось 140л води. Коли із першої взяли 26 л води, а із другої 60 л, то
в першій бочці залишилось в 2 рази більше води, ніж стало в другій. Скільки літрів води
було в кожній бочці спочатку?
в) Відстань між туристськими базами А і В 46 км. Група туристів вийшла із турбази В зі
швидкістю 5 км/год. Через 2 год з турбази В назустріч першій групі вийшла зі
швидкістю 4 км/год друга група туристів. Через скільки годин після свого виходу друга
група зустрінеться з першою?

До занять 17-27
1. Знайдіть множину таких натуральних чисел х, для яких: а)
5х  1
- неправильний дріб.
14
2. Знайдіть значення істинності висловлення:
6
5
а)    ;
11
9
2
б) 0,15  0,15;

2х  1
- правильний дріб;
11

б)

в) Для будь-яких натуральних значень змінної х дріб
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24
є записом натурального
х

числа.
18
є записом цілого числа.
х
д) Існують такі два дроби, добуток яких дорівнює їх різниці.
5
Дані числа 0,45 і  . Знайдіть раціональне число, яке було б більше одного із чисел і
12
менше другого.
1
3
Доведіть, що існує таке раціональне число, яке знаходиться між числами
і
.
60 190
Знайдіть найбільш раціональний спосіб порівняння значень виразів:
1
3
а) -5 - 1 і -5 - 1 ;
8
8
14 17 13 18


б)
і
.
85 101 85 101
Представте число у вигляді нескінченного десяткового дробу; поясніть чому цей дріб є
періодичним:
8
18
5
; в)  .
а)  ; б)
33
11
6
Перетворіть вираз і знайдіть його значення, підібравши для обчислень найбільш
зручніший із двох виразів (даного і одержаного у результаті перетворень):

г) Існують такі цілі значення х, для яких дріб

3.

4.
5.

6.

7.

1) а 2  ав

для

а  1,71, в  1,29;

х2  х  1
для х  0,5;
х
3х 2  ху
3)
для х  8, у  25.
9 х2  у 2
2)

8. Розв'яжіть рівняння, використовуючи залежність між компонентами і результатами дій:
9
1
(6  2 х)  0,53
1
2 4
2
а) (3  16
):6  ;
4
0,75
3 15
1
3 3
23
 3;
б) 12- ( 30  19 : (2  х)) 
2
4 5
55
0,0016
)  0,059) : 0,125  0,08;
в) (2,37  (5,1  35,1 
0,0075  х
0,8  0,4 х
)  7,15  0,25.
г) 66,6 : (5+3,2:
0,5
9. Розв'яжіть задачі алгебраїчним способом:
а) Чисельник першого дробу на 4 більший від знаменника. Якщо чисельник
цього дробу зменшити на 4, а знаменник помножити на 2, то одержимо дріб менший від
першого на 1. Знайдіть другий дріб.
б) Знаменник першого дробу менший від чисельника на 2. Якщо чисельник цього
дробу зменшити на 1, а знаменник помножити на 2, то одержимо дріб, менший від
першого на 1. Знайдіть другий дріб.
в) Олі і Тані купили туфлі, шапочки і шарфи. Всього заплатили 750 грн. Кожна
річ, куплена для Тані, коштує в 1,5 рази дорожче, ніж така ж річ, куплена для Олі.
Тетянені туфлі в 10 разів дорожчі її шапочки і в 3 рази дорожчі шапочки і шарфа Олі.
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Скільки коштує кожна куплена річ?
10. Розв'яжіть задачу арифметичним і алгебраїчним способами:
а) В трьох цехах 1800 робітників. В першому цеху в 1,2 разів більше, ніж у
другому, а в третьому – на 100 осіб більше, ніж в першому. Скільки робітників в
кожному цеху?
б) Для підводного полювання купили ласти, маску і трубку. Ласти дорожчі маски
на 20 грн і дорожчі трубки в 4 рази. Скільки коштує кожна річ, якщо за всю покупку
заплатили 88 грн?
До занять 27-31
1. Знайдіть значення виразу:
а)

382  498  381
;
382  498  116

в)

21  14
;
3 7 ( 3  2)

3
11
1
;
г) 1300  4 52  4 3 .
 44  14
4
49
4
2. Знайдіть п’ять таких послідовних цілих чисел, щоб сума квадратів трьох перших
чисел дорівнювала сумі квадратів двох останніх.
3. Знайдіть три таких послідовних парних чисел, щоб сума квадратів перших двох
дорівнювала квадрату третього числа.
4. Доведіть, що подані вирази тотожно рівні. Який із них зручніший для обчислень при
вказаних значеннях змінних?
а) х 2  у 2  у 4 і ( х  у ) ( х  у ) у2 якщо х=8, у=2;
б) 8 2

1
3
б) ( р 2  q 2 )( p  q)( p  g ) і p 4  q 4 якщо p= , q= ;
4
4

(а  в) 2
а в2
в і 
якщо а=50, в=67.
2а
2 2а
5. Розв'яжіть рівняння і обґрунтуйте кожен крок виконаних перетворень:
8
7
3
8

 0;

 0;
а)
в)
х  2 3х  1
4х  1 5х  6
6
12
х 1
5


 0;
 1.
б)
г) 2
3х  1 2  3х
х  25 х  5
6. Дані вирази:
в)

а) а+в;

в) 1  х 2 ;

д)

 х у
;
5

х у
; е) х  у.
5
Чи можна знайти такі значення змінних, для яких указані вирази набувають:
1)додатні значення; 2)від'ємні значення?

б)  а  в;

г)

7. Чи правильне висловлення: «Для будь-якого а  0 справедлива нерівність а  а »?
8. Відомо, що а<в і в>с. Чи можна при цих умовах підібрати числа а, в і с, так, щоб
додатково виконувалась умова а<c?
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9. Відомо, що а>в і в  с. Чи можна при цих умовах підібрати числа а, в і с, так, щоб
додатково виконувалась умова?
а) а>c;

б) а=с?

10. Чи правильно, що для всіх дійсних х справедлива нерівність:
а) х  1.  x; б) x 2  x;

в) x  x  x ?

11. Чи існують такі значення х, при яких нерівність

1
 1 буде хибною?
х 1
2

12. Доведіть, що із нерівності:
а) а< -2 слідує нерівність -9а-10>8;
б) х>3 слідує нерівність -11(х-2)< -11;
в) 8-5х> -7 слідує нерівність х<3.
13. Доведіть, що нерівності рівносильні на множині дійсних чисел:
а) 3а-5<7

і

б) (m+2)2  0 і

-5а> -20;
m2  - 4 (m + 1).

14. Знайдіть множину розв’язків нерівності і обґрунтуйте кожний крок виконаних при
цьому перетворень:
а)  3( х  1)  2( х  1)  (2 x  1);
б)

у 1 у  2 у  3


.
3
6
2

15. Чи співпадають області визначення функцій f(x) і q(x), якщо:
а) f ( x)  ( x  3)(5  x),

g ( x) 

б) f ( x)  ( x  2)( x 2  4),

g ( x) 

x3
;
5 x

x2
.
x2  4

16. Знайдіть область визначення функції f(x), якщо:
а) f ( x) 

5х
;
х 5
2

в) f ( x) 
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х4
;
х2  1

г) f ( x)  х  4  х.

б) f ( x)  18  6 х ;

17. Функція f – пряма пропорційність. Знайдіть коефіцієнт пропорційності і заповніть
таблицю:
х

-7

у

-2,5
-2

26

7,5

0,5
126

12,51

18. Функція f – обернена пропорційність. Визначте коефіцієнт пропорційності і
заповніть таблицю:
х

-3

-2

у

-1,5

2

4,5

-6

9

19. Сторони прямокутника 6 см і х см. Запишіть формулу, яка виражає залежність
площі (у см2) цього прямокутника від довжини сторони. Чи задає вона функцію?
Побудуйте графік цієї залежності при умові, що довжина сторони не перевищує 4см.
20. За всі куплені олівці заплатили 12грн. Запишіть формулу, яка виражає залежність
кількості олівців (х шт.) від їх ціни (у грн). Покажіть, що вона задає функцію.
Побудуйте графік цієї функції.
21. Ціна одного олівця 3грн. Запишіть формулу, яка виражає залежність вартості
( у грн) від кількості (х шт.) куплених олівців, і покажіть, що вона задає функцію.
Побудуйте її графік при умові, що х  6 .
22. Площа прямокутника 10 см2. Запишіть формулу, яка виражає залежність висоти
(у см) цього прямокутника від основи (х см). Чи задає вона функцію? Побудуйте
графік цієї залежності при умові, що основа прямокутника не перевищує 10см.
23. Установіть, яка залежність існує між величинами, даними в задачі, і розв’яжіть її
двома способами. Способи розв’язання обґрунтуйте:
а) В трьох однакових ящиках 21кг апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів в
10 таких ящиках?
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б) За 15м тканини заплатили 4500грн. Скільки метрів такої ж тканини можна
купить на 2400грн?
в) У швеї із кожних 10 метрів ситцю виходить 3 сорочки. Скільки таких сорочок
вона може пошити із 50 метрів ситцю?
г) Першого дня магазин продав 8 однакових ранців і одержав за них 3200грн.
Другого дня було продано 6 таких ранців. Скільки грошей отримали за ранці
другого дня?
д) Два столяри відремонтували стільців порівно. Перший столяр працював 6
днів, ремонтуючи по 10 стільців щодня, а другий працював 5 днів. Скільки стільців
щодня ремонтував другий столяр?
24. Які із нижчеподаних задач учні початкових класів можуть розв'язать двома
способами:
а) 12кг варення розклали в 6 банок порівно. Скільки треба таких банок, щоб
розкласти 24 кг варення?
б) В двох однакових ящиках 32 кг яблук. Скільки кілограмів яблук в 4 таких
ящиках? в 5 ящиках?
в) На 4 простирадла пішло 12м полотна. Скільки таких простирадл вийде з 30м
полотна?
До занять 32-39
1. Чи випливає із рівнопотужності двох прямокутників:
а) рівність цих прямокутників; б) їх рівновеликість?
2. Чи існують многокутники, із рівноскладеності яких випливає їх рівність?
3. Чи можуть бути рівновеликими:
а) два нерівних прямокутники, з однією рівною стороною;
б) два нерівних прямокутники, з двома рівними сторонами?
4. Трапеція своїми діагоналями поділена на 4 трикутники. Доведіть, що
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трикутники, які прилягають до бічних сторін, рівновеликі.
5. Як зміниться площа квадрата, якщо збільшити його діагональ в n разів?
6. Периметр прямокутника дорівнює 28 см, а різниця суміжних сторін дорівнює
2см. Визначте довжину діагоналі і площу прямокутника.
7. Як побудувати квадрат, площа якого в 2 рази більша площі даного квадрата?
8. Дані квадрат і довільний прямокутник, діагоналі якого дорівнюють діагоналям
квадрата. Площа якої із цих фігур більша? Чому?
9. Відомо, що площа ромба дорівнює половині добутку його діагоналей. Міркуючи
за аналогією, учень припустив, що цим правилом можна скористатися і для
обчислення площі трапеції, діагоналі якої взаємно перпендикулярні, а також для
обчислення площі довільного чотирикутника з взаємно перпендикулярними
діагоналями. Чи правильне це припущення?
10. Чи будуть рівновеликими прямокутники, якщо сторонами одного із них є катети
прямокутного трикутника, а сторонами другого- гіпотенуза і опущена на неї
висота?
11. Установіть, які величини розглядаються в задачі, в яких відношеннях вони
перебувають і які виконуються над ними дії, розв’яжіть задачу:
а) Сад і город має форму прямокутника, площа кожного із них дорівнює
1500 м2. Ширина саду на 5 м більша ширини городу, а довжина саду на 10 м
менша довжини городу. Знайдіть розміри саду і городу.
б) При будівництві приміщення потрібно було викопать 4500м 3 землі за
певний час. Перевиконуючи щоденну норму на 45 м 3, будівельники уже за 4 дні
до терміну виконали 96% завдання. Визначте час роботи.
в) Відправляючись у подорож, турист розрахував витратити в дорозі
7200грн. Протягом перших 5 днів його витрати співпадали з розрахунками,
потім він став витрачати щодня в середньому на 100грн більше, ніж
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передбачалось, і, затримавшись в дорозі на 1 день, повернувся додому,
витративши на всю подорож на 2300грн більше, ніж передбачав. Скільки днів
продовжувалась подорож?
г) Дві друкарки одержали для друкування рукопис. Після 2 годин спільної
роботи одна із друкарок одержала інше завдання, і друга, залишившись одна,
закінчила роботу через 1год 20хв. За скільки годин могла б надрукувать рукопис
кожна друкарка, якщо другій на цю роботу потрібно було б на 1год 10хв більше,
ніж першій?
д) Мотоцикліст передбачав проїхати відстань 90км за певний час.
Проїхавши 54км, він повинен був зупинитися біля зачиненого шлагбаума на 5хв.
продовжуючи рух, він збільшив швидкість на 6км/год і прибув до місця
призначення вчасно. Знайдіть швидкість мотоцикліста, з якою він рухався
спочатку.
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