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                                               1. Відповідності 

      1. Кожному двоцифровому числу множини Х={12;23;34;21;52} поставлено 

у  відповідність: 

     а) суму його цифр; 

     б) різницю його цифр; 

     в) добуток його цифр; 

     г) його останню цифру. 

Побудувати графи цих відповідностей. 

       2. Дано дві множини: А={Л. Українка, Т. Шевченко, І. Франко} і 

В={―Гайдамаки‖,‖Лісова пісня‖,‖Борислав сміється―,―Війна і мир‖}. За певною 

ознакою знайти відповідність між цими множинами і зобразити її граф. Чи всі 

елементи мають прообраз? 

       3. Побудувати граф відповідності між множиною днів тижня і множиною 

навчальних предметів на вашому курсі. Які елементи не мають образу? 

       4. Чи є відповідність х
2 
≠ у

2 
наслідком відповідності х ≠ у.  

       5. Відповідності хRу задані переліком елементів: 

        а)R={(1;2),(1;4),(1;6),(1;8),(3;4),(3;6),(3;8),(5;6),(5;8),(7;8)}; 

        б)R={(-1;2),(-1;-4),(-1;6),(3;-4),(3;6),(3;8),(-5;6),(-5;8)}; 

        в)R={(1;4),(1;6),(1;-8),(3;4),(3;6),(3;-8),(5;6),(5;-8),(7;-8)}. 

Назвати множини Х і У. Побудувати графіки даних відповідностей. Вказати 

області відправлення і прибуття; множину визначення і множину значень даних 

відповідностей. 

       6. Навести приклади таких двох відповідностей між числовими множинами, 

щоб в одному прикладі область визначення відповідності збігалася з областю її 
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відправлення, а у другому – щоб область визначення була підмножиною області 

відправлення. 

       7. Навести приклади таких двох відповідностей між числовими множинами, 

щоб в одному прикладі область значень відповідності збігалась з областю її 

прибуття, а в другому – щоб область значень була підмножиною області 

прибуття. 

       8. На рисунку зображений граф відповідностей між множинами 

X={a,b,c,d}i Y={x,y,z,t}. Визначити: 

            а) область відправлення;  в) область значення; 

            б) область прибуття;      г) область визначення. 

        9. Нехай Х = {х|x ∈ Z,|x| ≤ 3},Y=N. Кожному елементу з множини X 

поставлено у відповідність його квадрат. Якою є множина значень даної 

відповідності? Побудувати граф даної відповідності і записати її аналітично. 

       10. Нехай Х = {мама, тато, рама, яма}, У = {а, м, р, п, я}. Між елементами 

цих множин задана відповідність "слово х містить букву у". Чи співпадає 

множина значень даної відповідності з множиною У? 

         11. Чи є рівнопотужні множини А і В, якщо: 

          a) А - множина вершин чотирикутника, 

          В - множина розв'язків рівняння: x
3
+3x

2
-8x+10=0; 

          б) А - множина сторін трикутника, 

          В - множина букв у слові "мир"; 

          в) А - множина днів тижня, 

          В - множина голосних букв українського алфавіту. 

       12.  

а)       б)      в)    
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Між елементами множин Х і У задані відповідності, графи яких зображені 

на рисунках. Задати їх іншими способами. 

     13. Нехай Х - множина точок площини, У - множина прямих площини. 

    Які відповідності можна задати між цими множинами? 

     14.  

а)     б)      в)  

За якими законами утворені відповідності, графи зображені на рисунку? 

     15.  

           

     На рисунках зображені графіки відповідностей між елементами множин А 

і В. Назвати дані множини. 

      16. Яку відповідність можна задати між елементами множин: 

       a) А - лютий, березень, квітень, 

      В = {28; 29; 30; 313}; 

      б) Х = {Україна, Росія, Франція, Польща}, 

      У = {Москва, Париж, Київ, Варшава}. 

      17. Кожному двоцифровому числу з множини X={x| x ∈ N; 20 ≤x ≤30} 

відповідає остача від ділення його на 3. Запишіть множину У цих чисел. 

      18. Дано множину чисел, які позначають швидкості ракети, автомобіля, 

людини, літака:{5 км/год, 6 км/с, 850 км/год, 100 км/год}. Встановити 

відповідність між цими множинами. 

      19. Дано множини нот: К= {до, мі, соль}; М ={ре, фа, ля}. Кожній ноті з 

множини К відповідає нота з множини М, яка йде за нею у звукоряді. 

Побудувати граф даної відповідності. 
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      20. Між елементами множин X={x|x ∈ N, x ≤ 6} i Y={y|y ∈ N, y ≤  12} 

задана відповідність ―менше у 2 рази‖. Задати іншими способами. 

      21. Зобразити на координатній площині такі відповідності між елементами 

множин X = R i Y = R: 

a) T= {(x, y) | (x, y) ∈ R
2
, x+ y  1} 

б) G = {(x, y) | (x, y) ∈  R
2
, y = x 

2
+2}; 

в) P = {(x, y) | (x, y) ∈ R
2
, y

2
+x

2 
≤  4} 

r) S = {(x, y) | (x, y) ∈  R
2
, y= 

 

 
} 

      22. Між елементами множин X = {x | x ∈ N, x ≤ 5}i Y={y | y ∈ Z, -4 ≤ y ≤  0}  

задані відповідності R: ">" Т : ― ‖ Яка з них повна, а яка порожня? 

      23. Утворити множину В так, щоб відповідність "бути кратним" між 

множинами А={ 2, 3, 4} і В була повною. 

      24. Утворити множину В так, щоб відповідність "бути дільником" між 

множинами А = {3; 4: 5} i В була порожньою. 

      25. Між елементами множин А ={3; 5; 7} i В = {4; 6; 83} задана 

відповідність ">". Сформулюйте відповідності, протилежну і обернену до даної. 

Побудуйте графи і графіки цих відповідностей. 

       26. Для нижче наведених відповідностей сформулюйте обернені 

протилежні: 

а) точка А лежить на прямій b: 

б) число а  є розв'язком рівняння  х; 

в) пряма а перетинає коло b; 

г) пряма а перетинає пряму с: 

д) елемент а належить множинні А. 

        27. Побудувати граф і графік даної та оберненої відповідності між 

елементами множини X = {-6; -4; -2; 0; 2; 43} і їх модулями. 

       

  28. Розглянути відповідності між елементами множин, графи яких 

зображені на рисунках. За якими законами утворено ці відповідності? 

Встановити відповідності, обернені до даних. 
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    A                 B                        X                    Y                      M                   P 

   15                 3                         2                     6                       1                    2 

  20                   5                        3                       8                     3                     6 

   21                 4                         4                    10                    5                     10 

         1.29.          y                                                             

                      

Побудувати графіки відповідностей, обернених до зображених на рисунках. 

 

                                  2. Відношення на множині 

    1. Які відношення можна задати на множині натуральних чисел? 

    2. Які з математичних символів:  >, <, =, *, $, 2, +, -, x, ∈   U. 

⋂, ⊂, ⇒ , ⇔ використовуються для задання відношень? 

    3. На множині A={x | x ∈ N, x   12} задане відношення "бути дільником". 

Побудувати граф і графік даного відношення. 

    4. На множині У задане відношення Q = {(a,c), (a,b), (b,c), (a.d), (b,d)}. З 

яких елементів складається множина У? Побудувати граф даного відношення. 

    5. Побудувати графіки відношення «3х+5у=60», заданого на множинах: 

a) X = {x | x ∈ N, x   10}: 

6) X = {x | x ∈ R, x  10} 

    6. Які геометричні фігури зображають відношення: 

a) T = {(x.y) | (x.y) ∈ R
2
, 4   x   7}; 

б) S = {(x,y) | (x,y) ∈ R
2
, x = y}; 

в) Q = {(x,y) | (x,y) ∈  R
2
,  x

2
 +y

2   4}. 

    7. Знайти область визначення і множину значень кожного із заданих 

відношень: 

a) S = {(x,y) | (x,y) ∈ R
2
, x

2
= y}; 

б)  Q= {(x,y) | (x,y) ∈ R
2
, x

2
 + y

2 
= 9} 

    8. На множині В ={x | x ∈ N, x < 7} задане відношення S переліком 

елементів: {(2;1). (3;2), (4;3), (5;4), (6;5), (7;6)}. За яким законом воно 

побудоване? 

7

7
7 5 7 14 
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    9. Побудувати граф підлеглості у множині вчителів школи {директор, 

завуч, організатор, класний керівник, вчитель – предметник}. 

    10. На рисунку зображений граф відношення F, заданого на множині        A= 

{x | x ∈ N, x   4}. Задати дане відношення іншими способами. 

 

 

 

 

 

    11. На множині M = {x| x ∈  N, x   8} задане відношення "бути кратним". 

Задати його іншими способами.  

     12. Ми спостерігаємо за вертольотом, орлом, дирижаблем, літаком. Орел 

летить вище вертольота, вертоліт - нижче літака, але вище дирижабля, а oрел 

нижче літака. У якому порядку розташовані по висоті вертоліт, дирижабль, 

орел і літак? Побудувати граф відношення "вище". 

    13. На рисунку зображений граф відношення "бути сестрою на множині дітей 

однієї сім'ї». Діти позначені буквами A, B, C, D. Визначити, хто з них с 

хлопцем, а хто дівчиною. Про кого по цьому графі не можна нічого сказати? 

 

 

 

 

    14. Які відношення можна задати на множині учнів класу? 

   15. Які відношення можна задати на множині відрізків на площині? 

    16.  На множині прямих, зображених на рисунку,задані відношення P – ― ‖ i 

S –  ―‖‖ .Побудувати графи даних відношень. 

 

    

 

 

1 2 

4 3 

A 

B 

D 
C 

d 
a 

f 

c e 
b 
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    17. Відомо, що Ольга - мати Марії, а Марія - мати Олени. Ким 

доводиться Ольга Олені? Марія Ользі? Олена Ользі? 

    18. Побудувати граф відношення "важче" між елементами множини 

(комар, муха, павук, мураха). 

    19. На рисунку зображений граф відношення "нижче", заданого на множині 

дівчат. Яка з дівчат найвища? 

 

 

     2. 20.                                    Іван 

 

 

 

                            Микола                           Андрій 

 

 

 

                     Антон        Петро                   Сергій 

                                                                     

                                                                                                           

На рисунку зображений граф відношення бути батьком". Чи істинні 

наступні висловлювання: Микола Андрій - брати, Антон Сергій - брати; Іван 

дід Петра; Іван і Микола - двоюрідні брати; Іван - батько Миколи; Микола 

син 1вана? 

     21.        Марія                Сергій      

 

 

                     Ольга                  Павло 

  

На рисунку поставлено стрілки від молодшого до старшого за віком. 

Добудувати стрілки, яких не вистачає. 

Хто найстарший? Хто наймолодший? 

    22. На множині N задане відношення Р "бути кратним". Які з пар (12,4), 

Ірина 

Галина

аа 
Люда 
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(16,3). (5;5), (6;24), (13:26), (39;13), (4;10). (4;8), (25;5) належать відношенню Р, 

а які - оберненому відношенню? 

    23. На множині A = {x | x ∈ N, 3   x  8} задані відношення Q "на 2 менше" i 

S "у = x - 2". Чи є дані відношення обернені? 

    24. На множині С = {x | x ∈  N, 2    x    8} задане відношення R "<  на 2". 

Задайте відношення, обернене даному і побудуйте графи та графіки. 

    25. Між елементами множини Х = {садівник, сніговик, садити, сніжок, 

посадила, садочок} задано відношення "слова мають один той самий корінь". 

Якими властивостями воно володіє? 

Чи є дані відношення обернені? 

     26. На множині A – {x | x ∈ N, 4   x   9} задані відношення: P ―>", R ‖> 

на 2", S: " ", Побудувати графи даних відношень і вказати серед них граф: 

         а) рефлексивного; 

         б) транзитивного; 

         в) антисиметричного відношення. 

     27. Відомо, що відношення К, задане на множині X = {2; 3; 4}, 

відношенням еквівалентності. Яка з наступних множин є відношенням К: 

         a) {(2;2), (2;3), (2;4), (3;4) (3;3), (4;4)}; 

         б) {(2;2), (2;3), (3;2), (3;3)}; 

         в) {(2;2), (2;3), (3;2), (3;3), (4;4)}. 

    28. На множині А {x | x ∈ N, x   4} задане відношення S переліком 

елементів: S = {(1;1), (1;2), (1;3), (4;25)}. Визначити властивості даного 

відношення і побудувати його графік . 

    29. На множині відрізків задані відношення R - "коротше", S - "мати ту 

ж довжину". Яке з них є відношенням еквівалентності? 

    30. Відношення Т:"мати одну і ту ж остачу при діленні на 2" задане на 

множині X={x | x ∈ N, 3   x   10}. Чи воно відношенням порядку? 

   31. Записати класи еквівалентності, визначені відношенням Р, заданим 

на множині A= {k, l , m, n} якщо: 

        a) P = {(k, k), (l, l), (m, m), (n, n), (k,1), (1,k), (l, m), (m,1), (k, m), (m, k)}; 
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        б) Р = {(k, k), (l,1), (m, m), (n, n), (k,1), (1, k), (m, n), (n, m)}; 

        в) Р = {(k, k), (l,1), (m, m), (n, n), (k, n), (n, k)}. 

    31. Чи є відношення М, задане на множині У = {a, b, с}, відношенням 

порядку, якщо: 

        a) M = {(a, b), (b, c), (a, a), (b, b), (с, с)}; 

        б) M = {(a, b), (a, a), (b. c), (a, c)}; 

        в) М = {(a, a), (b, b), (c, c), (a, c), (c, a)}. 

     32. На множині А = {2; 4; 6; 8; 10} задане відношення "бути дільником". 

Чи упорядковує воно множину А? 

     33. На множині звичайних дробів задане відношення рівності. Визначити 

властивості даного відношення? 

     34.На рисунку зображений спрощений вигляд графа відношення, заданого на 

множині X = {a, b, c, d}. Добудувати його так, щоб він відповідав відношенню:  

         а) еквівалентності;                    а                       b 

         б) строгого порядку; 

         в) нестрогого порядку.              d                   c  

     35. Якими властивостями володіють відношення, графи яких зображені 

на рисунку: 

       a)   x                y       б)   x              y       в)  x              y         г) x            y 

                

             z                  g         z              g               z              g             z                  g   

 

       36. Нехай на множині M = {-4; 0; 2; 4; 5} задані відношення ―  ‖,‖  ‖, 

 ‖  ‖,‖  ‖.  Які з них с відношеннями строгого порядку, а які – нестрогого 

порядку? Побудувати графи і графіки даних відношень. 

      37. На множині прямих задано відношення ‖бути паралельними‖. 

Довести, що воно є відношенням еквівалентності. 

                                        3. Відображення 

    1. Чи є відображеннями відповідності, задані рівняннями: 

a) у = 3              г) х
2
 – у

2
 = 9,                  є)y

2
 = x

2 
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б)y = x
2
- 4                                д) у = 3х

3 
+ 2x, 

в)y = |x|                                    e) y =     

     2. Відповідності між елементами множин Х і У задані за допомогою 

графів. Які з них є відображеннями? Якими? 

     а)    Х                 Y            б)   Х                Y                в)  Х               Y 

            3                    2                 3                   2                     3                  2 

            6                    4                 6                   4                     6                  4 

            9                    6                 9                   6                     9                  6 

           12                                     12                                        12  

 

    3. Сторона квадрата х см; площа - у см
2
. Задайте за допомогою рівняння 

залежність між х і у. Чи буде дана залежність відображенням? 

     4. Чи є відповідність, задана таблицею, відображенням? 

х а b с d 

y 5 2 5 6 

     5. Кожному числу з множини Х= {6; 7; 8} поставлено у відповідність 

один дільник з множини N. Чи є це відповідність відображенням? 

     6. Кожному елементу множини X = {x | x ∈  N, 6   x   20} поставили у 

відповідність остачу від ділення його на 4. Задайте цю відповідність за 

допомогою таблиці. Чи вона відображенням? Якщо так, то вказати його вид. 

     7. Між елементами множин A={x| x ∈  N, x   5} i B={y | y ∈  N, 5 < y   10} 

задана відповідність "бути дільником". Чи є ця відповідність відображенням?  

Якщо так то вказати його вид. 

     8. Між елементами множин X = {x | x ∈ N, x   5} i У = N задана відповідність 

y = 2х - 3. Чи є дана відповідність відображенням? 

     9. Нижче наведені відповідності задані своїми графіками. Які з них с 

відображеннями? 

     10. Між елементами множин А = {0, 1; 2; 3; 4}i В = Z задана відповідність у 

= 
     

 
. Чи дана відповідність відображенням?                
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   11. Нижче наведені відповідності, задані переліком с елементів. Які з них с 

відображеннями? Для відображень встановити їх вид. 

        a) R
2
= {(5; x), (5; y), (7; z)}; 

        б) R
2
= {(5; x), (7; y), (9; y)}; 

        в) R
2
= {(5; x), (7; y), (9; y), (9; 2)}; 

        г)R
2
= {(5; y), (7; y), (9; y)}. 

    12. Нехай А = {лютий, березень, квітень}, В = { 28; 29, 30; 31}. Яку 

відповідність можна задати між елементами даних множин? Чи буде вона 

відображенням? 

    13. Серед наступних пар множин знайти рівні або рівнопотужні. 

         a) А - множина вершин паралелограма; 

             В - множина сторін паралелограма; 

         б) A= {x | x ∈ Z, x
2
= 16} 

             B= {x | x ∈ Z, |x| = 4} 

         в) А - множина різних цифр у записі числа 30203; 

             В - множина розв'язків рівняння x
3
 - 5x

2
 + 6х = 0; 

         г) A= {x | x ∈ N, x   10} 

           В - множина цифр у записі натуральних чисел, які не перевищують 100 

     14. Нехай А ={a, b, c}, B = {х, у}. Побудувати графи так, щоб вони 

відповідали: 

        а) сюр'єктивному; 

        б) бієктивному; 

        в) ін'єктивному 

відображенням, заданим на даних множинах. 

     15. Відомо, що відповідність S, зала на між множинами А= {-1; -2; -3} i  

В ={0, 1}, відображенням А в В. Чи с нею множина: 

          a) {(-1; 0), (-2; 0), (-2; 1), (-3; 1)}; 

          б) {(+1; 0), (-2; 0), (-3; 0), (-3; 1)}; 

          в) {(-1; 0), (-2; 0), (-3;1)}? 

      16. Відповідність між елементами множин А= {x | x ∈  N, -2 x 1} i 
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B= {y | y ∈  N, 5   y   10}; задана за допомогою рівняння 3х - у + 2 = 0. 

Побудувати графік цієї відповідності. Чи є дана відповідність відображенням? 

Якщо так, то яким? 

      17. Нехай Х - множина учнів класу, У - множина парт у класі. Поставимо у 

відповідність кожному учню класу парту, за якою він сидить. Чи буде ця 

відповідність відображенням? Назвати властивості, якщо: 

       a) за кожною партою сидять два учні і вільних парт у класі немає, 

       б) за кожною партою сидять два учні і у класі є одна вільна парта, 

       в) за кожною партою сидить один учень і вільних парт у класі немає. 

Для відображень встановити їх тип. 

      18. Дано дві множини: X= {41; 2; 3; 4: 5; 6}; У - множина цілих чисел і 

відповідність між ними f: у = 3 - х . Довести, що f- відображення Х в У, і 

побудувати його графік в прямокутній системі координат, записати множину 

значень цього відображення. 

      19. Відповідність між елементами множини Х усіх трикутників і 

множини У усіх дійсних чисел така: "трикутник х має площу, яка дорівнює у‖. 

Показати, що f - відображення. Вказати множину його значень 

      20. Відповідність між елементами множин Х У задано за допомогою 

нерівності у   х+3. Побудувати графік цієї відповідності, якщо: X = {0, 1, 2, 3, 

4}, У= {1; 2; 3; 4; 5}. Чи є дана відповідність ін'єктивним відображенням? 

      21. Які в поданих множини зчисленні: 

         а) множина непарних натуральних чисел; 

         б) множина цілих невід'ємних чисел; 

         в) множина квадратів натуральних чисел. 

       22. Дано множину дійсних чисел. Назвати різна підмножини цієї 

множини, рівнопотужні з нею. 

      23. Показати, що подані множини нескінченні: 

a) A= {x | x= 2n + 1, n ∈  N); 

б) A = {x | x=7n, n ∈  N}; 

в) A= {x | x = 2
n
, n ∈ N}. 
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    24. З'єднати пари множин знаком "=", якщо вони рівні, і знаком ―  ‖якщо 

вони рівнопотужні: 

     a) А - множина сторін трикутника, 

         В - множина кутів трикутника; 

     б) А - множина букв у слові ‖мир", 

     в) А - множина коефіцієнтів многочлена 3х
3
 + х

2
 + 2x + 5; 

   25. Дано множини X = Y = Z і відповідність f: у = 3х
2
, Довести, f - 

відображення. Визначити його вид. Яким буде графік цього відображення 

прямокутній системі координат? 

4. Математична логіка 

1. Навести приклади істинних і хибних висловлень.  

   2. Навести приклади речень, які не є висловленнями. 

 3. Які з наведених нижче висловлень є істинними, а які хибними: 

а) вирази (m —n )
2
 і (n — m)

2
 — тотожно рівні; 

б) сума 128 • 22 + 22
2
 ділиться на 200; 

в) сума 101
2
 . 5 + 65 . 101 ділиться на 19; 

г) різниця 313 • 299 — 313
2
 ділиться на 7; 

д) рівняння 90 – x= х не має коренів; 

е) число 21 е коренем рівняння 19 x
4
 — Зх

3
 — 9x

2
 + 7х = 37, 

е) рівність 18 : 11 = 7 : 4 е пропорцією; 

ж) з чисел 20, 16, 2, 4, 3 можна скласти пропорцію 

з) 15
75

 • 75
15

    кратне 5
80

; 

и) графік функції у = 3х
3
 симетричний відносно початку координат 

і) сума п'яти послідовних натуральних чисел ділиться на 5; 

ї) число 25
7
 + 5

13
 ділиться на 30; 

й) скінченна послідовність 5, 55, 555, 5555 є арифметична прогресія? 

 4. Які з наведених нижче висловлень є істинними, а які хибними: 

а) якщо многокутники мають однакові периметри, то їхні площі також рівні; 

б) дві прямі визначають площину, якщо вони перетинаються; 

в) через чотири точки на площині не завжди можна провести коло; 
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г) існує призма, яка має вісім ребер; 

  д) якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобедрена? 

5. Навести приклади: висловлень та їх заперечень; диз'юнкції двох висловлень; 

кон'юнкції двох висловлень; імплікації висловлень; еквіваленції висловлень. 

6. З елементарних висловлень а, е  побудувати такі висловлення: ā, ē ,  а \/ е  а /\ 

е  , а => е , а< => е    і визначити їхні значення істинності, якщо; 

а) а : «Число 1155 не ділиться на 21»,  е: «Число 105 ділиться на 7»; 

б) а : «Число 14 612 ділиться на 9», е: «Сума цифр числа 14 612 ділиться на 9»; 

в) а: «Діагональ квадрата несумірна з його стороною»,  е: «√2— ірраціональне 

число»; 

г) а : «Діагоналі прямокутника не рівні між собою»;  е: «Вертикальні кути рівні 

між собою». 

д) а :«У трикутнику проти рівних кутів лежать рівні сторони», е: «У пра-

вильному трикутнику всі три кути рівні між собою»; 

е) а : «Існують такі значення т, при яких рівняння 5х = т  не має розв'язку»,  е: 

«рівняння тх = 5 має розв'язок при будь-яких значеннях т ». 

7. Нехай  а : «Іван  любить малювати», е: «Віра пише вірші». Записати у вигляді 

формул такі висловлення: 

а) Іван любить малювати і Віра пише вірші; 

б) Іван не любить малювати або Віра пише вірші; 

в) Віра не пише віршів або Іван не любить малювати; 

г) неправильно, що Іван любить малювати або Віра не пише вірші; 

д) якщо Віра  не пише вірші, то Іван любить малювати; 

е) неправильно, що Віра пише вірші і Іван не любить малювати; 

є) Віра не пише вірші тоді і тільки тоді, коли Іван не любить малювати. 

8. Нехай а: «Зараз ранок», е: «Зараз тиха погода», о : «Зараз іде дощ». 

 Сформулювати словесно записані за допомогою формул висловлення: 

а) а /\ е /\ о ;    б)  а =>е /\ ō ; в) а /\ е=> ō ; г ) а <=>е V ō ; д) а V ē V ō .    

9. Побудувати таблиці істинності для таких формул» 

а)  ((а => b) => ā  => b) => а; 
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б) (а =>( b => с)) => (b=> (а => с)) 

в) (а=> (b => с)) /\ ā    

г) (b => а) => ( ā=> b  ); 

д)(( а V b) => (b V с)) =>(b => a ) 

е) (а V b) <=> (b V а); 

10. Записати у вигляді формули такі висловлення; 

а) «Якщо ціле число п ділиться на 6, то воно ділиться на 2 і на 3; ціле число n не 

ділиться на 2, отже, воно не ділиться на 6»; 

б) «Або А істинне, або В істинне» еквівалентно висловленню «Неправильно, що 

А хибне і В хибне»; 

в) «Якщо з А виходить В, то з А і С виходить В і С»; 

г) «(А або В) і   С еквівалентне (А або С) і (В або С)»; 

д) «Неправильно, що А і істинне, і хибне одночасно».  

11. За допомогою побудови таблиць або методом рівносильних перетворень до-

вести, що виконуються  такі рівносильності: 

а) А /\ (В V С) = (А /\ В) V (А /\ С ) 

б)  (С V Д) => В = ( С =>В ) /\ ( Д=>В ) 

в) А => (С /\ Д) = ( А=> С) /\ (А =>Д) 

г) А=>(С\/ Д)  = (А /\С) =>Д; 

12. Довести, що наступні формули тотожно істинні 

а) А => (В => А/\ В  ); 

б) (А=> В) => (А V С => В V С); 

в) А => А V В; 

г) А => (В => А); 

д) (А => В) V (А => В); 

е) (А => (В => С)) => ((А => В)  => (А => С)); 

13. Користуючись поняттям логічного слідування, перевірити, чи е наведені 

нижче умовиводи логічно правильними (незалежно від їх фактичної 

істинності): 
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а) «Я сьогодні буду розв'язувати задачі або піду в похід на лижах. Я сьогодні не 

буду розв'язувати задачі.   Отже, я піду сьогодні в похід на лижах»; 

б) «Я сьогодні буду розв'язувати задачі і піду в похід на лижах. Якщо я не буду 

розв'язувати задачі, то піду в похід на лижах. Отже, я не піду в похід на лижах»; 

в) «Якщо Іван настирливий, то він розв'яже цю задачу. Якщо у Івана болить го-

лова, то він не розв'яже цієї задачі. Отже, якщо у Івана болить голова, то він не 

настирливий»; 

г) «Якщо многокутник правильний, то в нього можна вписати коло. Якщо не всі 

сторони многокутника рівні між собою, то в нього не можна вписати кола. 

Отже, якщо не всі сторони многокутника рівні між собою, то він 

неправильний»; 

д) «Усі математики люблять фантазувати. Кожний, хто любить фантазувати, за-

хоплюється поезією або музикою. Отже, кожний математик захоплюється 

поезією або музикою»; 

е) «Якщо викладач добре читає лекції, то студенти поважають викладача. Якщо 

студенти не поважають викладача, то викладач приймає екзамен не строго. 

Отже, якщо викладач строго приймає екзамен, то він добре читає лекції»; 

е) «Якщо викладач добре читає лекції, то студенти поважають його. Викладач 

погано читає лекції. Отже, студенти не поважають його»; 

ж) «Івану щастить і або йому не щастить, або він нестерпний. Отже, йому 

щастить " він нестерпний. 

14. Знайти характеристичну множину предикатів, визначених на множині R 

а) -3<x< 8;  б) | х | < 3; в) 2 + х = 15 + х; г) х + 2 > 14; д) х
2
 > 0; 

д)  (х+2)-(5х-7)<0. 

15. Нехай предикати  f(x) :«х + 4 < 0», g (х)  : «3х + 2 > 0» визначені на множині 

R. Знайти характеристичні множини для предикатів : а) f(x) \/   g (х); 

 б)  f(x) /\ g (х)    в)   f(x) => g (х)   

16. Записати характеристичну множину предикатів f(х, у) : «х +y =  8»,  

g (х, у) : «х + y < 8», визначених на множині М ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. 
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5. Позиційні і непозиційні системи числення. 

                                     Десяткова система числення 

1. Запишіть натуральне число, у якому: 

a) 5 десятків і 9 одиниць;       г) у десятків і 7 одиниць, 

б) 10 десятків;                           д) m десятків і n одиниць,  

в) 8 десятків і х одиниць;       е) 60 одиниць, 

2. Записати у вигляді суми розрядних одиниць наступні числа: 

44, 235, 1080, 3200, 404201, 12354, 

3. Замінити дані суми записом числа: 

а) 8•10 + 4; 

б) 6•10² + 5•10 + 1; 

в) 3•10³+ 3•10 + 5; 

г) 1•10
3
 + 2•10² + 7; 

д) 2•10³+ 6•10²; 

e) 10
5
 + 10

3
 + 10² + 9. 

4. Записати у десятковій системі: 

a) найбільше та найменше одноцифрові числа;  

6) найбільше та найменше чотирицифрові числа;  

B) найбільше та найменше трицифрові числа. 

5. Скільки у числі 2 274 618 134 одиниць, одиниць тисяч, десятків, 

десятків тисяч, сотень, сотень тисяч? 

6. Записати цифрами: 

a) 18 млн. 654 тис. 32;           в) 485 тис. 6; 

б) 20 тис. 732;                          г) 3 млрд. 303. 

7. Записати числа від 1 999 999 до 2 000 004 прочитати їх. 

8. Скількома цифрами записані числа 481, 1 002, 343 343, 10 000 001?  

Скільки серед них різних цифр? 

9. Усі натуральні числа від 1 до 100 виписані. Скільки разів повторюється 

цифра 0? 1? 

10. Кожна цифра п"ятицифрового числа на одиницю більше попередньої, а 
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сума його цифр дорівнює 30. Яке це число? 

11. Записати 5 чотирицифрових чисел, використовуючи цифри 2, 5, 0, 6 

(одна і та ж цифра не повинна повторюватися у запису числа). Скільки. 

взагалі різних чотирицифрових  чисел можна записати? 

12. Прочитай словами: 

а) довжина екватора Землі 40 075 696 м; 

б) віддаль від Сонця до Землі 149 597 900 км;  

в) один календарний рік має 31 557 600 с; 

г) найвища гірська вершина у світі - пік Еверест має висоту 8 848 м; 

д) площа найбільшого острову Гренландія 2 175 600 км²; 

e) площа Тихого океану 178 684 000 км²; 

є) глибина найбільшого озера Байкал 1 620 м; 

ж) площа найбільшого Філіппінського моря 5 726 000 км²;; 

з) площа найбільшої пустелі Сахари 7 000 000 км²; 

i) діаметр Сонця - 1 400 000 км. 

13. Добуток цифр двоцифрового числа у 2 рази більший за суму його цифр. 

Якщо від шуканого числа відняти 27, то одержимо число, записане тими ж 

цифрами, але у зворотному порядку. Знайти це число. 

14. Якщо невідоме двоцифрове число поділити на число, записане тими ж 

цифрами, але у зворотному порядку, то одержимо неповну частку 4 і остачу 3. 

Якщо ж шукане число поділити на суму його цифр, то у частці буде 8, а в остачі 

7. Знайти це число. 

15. Добуток двоцифрового числа і числа, записаного тими ж цифрам, але у 

зворотному порядку, дорівнюватиме 2430. Знайти це число, якщо сума його 

цифр дорівнює 9. 

16. Двоцифрове число втричі більше за суму своїх цифр, а квадрат цієї суми 

цифр дорівнює потроєному шуканому числу. Знайти це число. 

17. Добуток цифр двоцифрового числа у 3 рази менший за це число. Якщо до 

шуканого числа додати 18, то одержимо число, записане тими ж цифрами, але у 

зворотному порядку, Знайти це число. 
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18. Сума квадратів цифр двоцифрового числа дорівнює 10, а добуток шуканого 

числа на число, записане тими ж цифрами, але у зворотному порядку, дорівнює 

403. Знайти це число. 

19. Якщо деяке двоцифрове число помножити на суму його цифр, то одержимо 

405. Якщо ж число, записане типи ж цифрами у зворотному порядку, 

помножити на суму його цифр, то одержимо 486. Знайти це число. 

20.Знайдіть двоцифрове число, знаючи, що число його одиниць на 2 більше за 

число його десятків і добуток шуканого числа на суму його цифр дорівнює 144. 

21. Цифра десятків у записі даного двоцифрового числа втричі більша цифри 

одиниць. Якщо ці  цифри переставити, то отримаємо число, менше даного на 

36. Знайти дане число. 

22. Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 16. Якщо від цього числа відняти 

число, записане тими ж цифрами, але у зворотному порядку, то отримаємо 18. 

Знайти це число, 

23. Якщо до одноцифрового числа зліва дописати 1, справа 0, то воно 

збільшиться  у 35 разів. Знайти це число. 

24. Знайти двоцифрове число, у якого сума цифр дорівнює 13, і яке на 45 

більше за число, записане такими самими цифрами, але у зворотному порядку. 

25. Двоцифрове число закінчується цифрою 2.  Якщо суму його цифр 

Збільшити в 3 рази, то отримаємо число, записане тими цифрами, але у 

зворотному порядку. Знайти двоцифрове число.  

26. У двоцифровому числі одиниць в 4 раз менше, ніж десятків. Якщо між 

цифрами цього  числа вставити цифру 8, то число збільшиться на 440. Знайти 

двоцифрове число.  

27. Знайти двоцифрове число, в якому одиниць в 5 разів більше ніж десятків. 

Якщо цифри цього числа переставити, то отримане число буде більше від 

шуканого на 36.     

28.  Сума цифр двоцифрового числа: 8. Якщо від цього числа відняти число, 

записане цими ж цифрами, але у зворотному порядку, то отримаємо 36. Знайти 

це число. 
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29. Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 10. Якщо до цього числа додати 

потроєне число, записане тими ж цифрами, але у зворотному порядку, то 

отримаємо 148. Знайти двоцифрове число. 

30.  Задумане натуральне число, менше 10. До його запису приєднали справа 

цифру і від утвореного числа відняли квадрат задуманого. Різницю поділили на 

задумане число, а потім відняли задумане число і отримали 1. Яке число 

задумане? 

31. Учневі потрібно було помножити 72 на двоцифрове число, в якому десятків 

утричі більше, ніж одиниць. Помилково він переставив цифри у другому 

множнику, через що отримав добуток, на 2 592 менший від дійсного. Який 

істинний добуток? 

32. Шукане трицифрове число закінчується цифрою 1. Якщо цю цифру 

перенести з останнього місця на перше, зберігши порядок двох решти цифр, то 

отримане число буде менше від шуканого на 99. Знайти це число. 

         Запис цілих невід'ємних чисел у позиційних системах числення 

                                               з різними основами 

33. Скільки цифр необхідно для запису чисел: 

а) в десятковій; 

в) в одинадцятковій; 

б) в четвірковій; 

г) в системі числення з основою m. 

34. Чи правильно записані числа: 103; 20(3); 113(3) ;8405(9); 1458(8)  ; 13(11)(11)  ? 

35. Записати найбільше та найменше трицифрове число трійкової, 

п'ятіркової, сімкової, дванадцяткової систем числення. 

36.Зобразити числа 123, 345(6), 1080(9), 400(5), 3203(6), 6003(7) у вигляді 

суми розрядних одиниць. 

37. Виходячи із запису числа, назвати це число і систему, в якій воно 

записане: 

a) 5•10+3;                                          г) 1•2
5
+1•2³+1; 

б) 2•8
3
+7•8²+4•8 ;                          д) 2•3

4
+1•3³+2•3+1; 
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в) 4•7²+6•7+4;                                 е) 4•5³+3•5². 

38.Скільки цифр у записі числа: 348(9); 0; 2000(5); 434543(7); 30306(7) ; 12(12)(13) ; 

1212(13) ? Скільки серед них різних цифр? 

39. Довести, що число 1331(g) є точним кубом у будь-якій системі числення, 

якщо g >4. 

40. Чи є число 144(g)  точним квадратом у будь-якій системі числення,  

якщо g >4. 

41. Є 10 гир масою 1 г, 2 г, 4 г, 8 г, 16 г, 32 г, 64 г, 128 г, 256 г, 512 г. Показати, 

що за допомогою таких гир можна зважити будь-який вантаж масою, не 

більшою за 1 023 г. Які гирі слід узяти, щоб зважити 425 г? 

42. 5 гир масою 1 г, 3 г, 9 г, 27 г і 81 г. Чи можна за допомогою таких гир на 

важільних терезах зважити будь-який вантаж, менший від 122 г. 

               Перехід від запису числа в одній системі числення 

                              до запису в іншій системі числення 

43. Записати у сімковій системі числення число: 

a) 5;     б)7;    в) 84;   г) 1129. 

44. Записати в десятковій системі числення число: 

а) 13423(5)     б) 2011(3)      в) 25(11)3(12)     г) 2401(6) 

45. Записати у шестірковій системі числення число: 

а) 134(7);                             в) 3402(5); 

б) 100101(2);                      г) 80245(9) 

46. Вказати серед наступних рівностей істинні: 

а) 2403(5) = 1345(6);        в) 1660(9)=1001011000(2); 

б) 58=112(7);                  г) 101111011(2)=759. 

47. Знайти значення х, щоб рівність була правильною: 

а)126(7)=х(8);               в) 645(8)=х(2); 

б) 348(9)=х(6);              г) 124=х(3). 

48. У якій системі числення правильна рівність: 

а)69=105(х);                       г) 236(х) = 1240(5); 

б) 403(х) =103;                  д) 5=12(х); 
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в) 56=40(х) ;                      е) 5=101(х). 

49.У якій системі числення число 46 запишеться цими ж цифрами, але 

записаними в зворотному порядку? 

50. Записати число 22683 у тринадцятковій системі числення.  

51. Число 759 записати при основі 2. 

52. Число 20413(6) записати у десятковій системі числення.  

53. Число 20(11)3(15) записати при основі 7. 

54. Записати у вісімковій системі числення число: 

a) 100001(2),  б) 100101(2),  в) 1110101(2), г) 10010100(2). 

55 Записати у двійковій системі числення число: 

a) 13423(8)   б) 2011(8)     в) 25113(8)  г) 2401(8) 

                          Порівняння системних чисел 

56. Порівняти числа 234(5) i 125(6) у десятковій системі числення. 

57. Порівняти числа 2002(5)  i 1345(6)  у четвірковій системі числення. 

58. Поставите знаки  «>», «<», «=» так, щоб отримати істинні висловлювання: 

a) 124(5)                214(5)                     г)324           324(5) 

б) 1101001(2)      1011001(2)               д) 576(8)        576(9) 

в) (11)9785(12)    (10)456708(12)         е) 111(6)       412(8)  

59. Записати множину натуральних значень X(5), що задовольняють нерівності: 

a) X(5)<13(5);    б) X(5)< 44(5);        в) 11(5)< X(5)<20(5);       г) 31(5)< X(5)<40(5). 

        Арифметичні дії в позиційних системах числення.   

                                                Додавання 

60. Скласти таблицю додавання у системі числення з основою: 

a) g=4,    б) g=6,    в) g=9. 

61. Виконати операцію додавання: 

а) 357(8)  +62(8)   ;  б) 23(6)  +54321(6)  ;  в) 121(7)  +456(7)   

г) 1 (10)355(12)  +37(10)4(12)  ; д) 32141(5)  +34444(5)   ; e) 457(9)  + 778(9)  . 

62. Записати значення виразу: 

a) 111(4)  +353(6)   у трійковій системі числення; 

б) 823(10) (11)   +246(7)   в десятковій системі числення; 
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в)421(5)   +131(4)   у сімковій системі числення; 

г)325+1408 у п'ятірковій системі числення. 

63. Знайти значення виразу, використовуючи закони додавання: 

а) 10100(2)  +1011(2)  +101010(2)  , 

б)(23417(8)  +63176(8)  )+3642(8)  , 

в) 3245(8)  + (1533(8)  +4615 (8)  ),  

 г) 479+1596+1521+8404,  

д)343224(7)  +125(7)  +142(7)  +3443(7)  . 

64. У якій системі числення правильна рівність: 

а) 507(х)  +436(х)  =1145(х)  ,  б) 102(х)   +212(х)   =34,  в) 752(х)  +647(х)  =67, 

г) 306(х)  +124(х)  =220,  д)342(х)  +44(х)  =441(х)  ,  e) 138(х)  +324(х)  =462(х)  .  

Перевірити одержаний результат. 

65. Серед наступних рівностей вказати істинні: 

a) 3578(9)  +276(9)   =4145(9)  , 

б) 10111101(2)  +335(8)   =1001011000(2)  , 

в) 1(10)(11) (12)  +324=128, 

г) 328+136=328(9)  +136(7)  . 

66. Порівняйте значення виразів: 

а) 101(2)  +321(4)   …        134 

б) 500(7)     …      126(7)  +341(7)   

в) 1452(6)  +231(6)    …    4334(5)   

г) 25(6)  +323(5)       …      10(2)  +888(9)   

                                       Віднімання 

67. Виконайте операцію віднімання та здійснити перевірку: 

a) 1458 - 761;   б) 343001(6)   - 24213(6)  ; д) 4412(6)   – 314(6)   

в) 1(11)355(12)   - 37(10)4(12)  ; г) 34344(5)   - 32441(5)  ; e) 1020(8)   – 534(8)  . 

68. Записати значення виразу: 

a) (12)469(12) (13)  + 90(10) (13)  - (11)587(13)   у дванадцятковій системі числення; 

б) 981(110)7(11)   - 799(11)  - (10)459(11)   у п'ятірковій системі числення; 

в) 4413(6)   - 3234(6)  + 134(6)   у вісімковій системі числення; 
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г) 3246 - 1259 + 2003 у двійковій системі числення. 

69. Знайти значення виразу, використовуючи правила додавання і 

віднімання: 

a) 4321(5)   + 2343(5)   - 1321(5)  ; 

б) 343224(7)   – (125(7)  +142(7)  ) – 3443(7)  ; 

в) 7745(8)   + 422(8)  + 653(8)  – 1175(8)   

70. У якій системі числення правильна рівність: 

а) 30(х)  -2(х)  =22(х)  .                     б) 456 (х)   – 165(х)  = 261(х)    

в) 106(х)  =153 7.                  г) 304(х)   =1245(х)    

Перевірити отриманий результат. 

71. Серед наступних рівностей вказати правильні: 

a) 10210212 (3)  - 1212002(3)   =3001(4)   +1230(4)  ; 

6) 22683 - (10)42(11) (12)  = 0; 

72. Розв"язати рівняння і зробити перевірку: 

a) x – 142(7)   =5631(7)   

б) 561(8)   - x = 432(8)   

д) 2145(7)   –х =2131(5)   -2103(5)   

в) x + 1454(6)  =2454(6)   

r) 32(4)   +х= 111(4)   

e) 5132(12)   -132(12)   -x=39(10)(11) (12)  -2(10)99(12)   

73. Порівняти значення виразів: 

а) 341(7)   -126(7)     …        660(7)   

6) 543(6)   -351(6)       …       185 

в) 20413(6)   -11432(5)    …         143(6)   +2340(5)   

г) 102011(3)   -112(7)   

Множения 

74. Скласти таблицю множення у системі числення з основою: 

а) g=2    б) g=3   в) g=7 

75. Виконати операцію  множення 

а) 4203(5)   × 24(5)    б) 357(8)   ×62(8)    в) (10)98(12) ×2(11) (12) г) (12)59(13)    ×781(13)   
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76. Не виконуючи множення, визначити кількість цифр добутків: 

а) 54321(6)    ×23(6)          в) 3126(8)    × 203(8)   

б) 1005(9)    × 28(9)            г) 345(7)   × 3(7)   

77. Обчислити результат найбільш  зручним способом і подати його у 

десятковій системі числення; 

a) 13223(5)– 22(5) ×43(5)                  в) 41(7) ×460(7)    -460(7)  ×21(7) 

б) 3245(6) ×201(6)+542(6) ×201(6)     г) 41(7)  ×430(7)     -430(7)  ×21(7) 

д) 3245(6) ×201(6)- 542(6) ×201(6) 

78. Знайти  значення  виразу: 

а) 21(3)  ×12(3) +11(3)       г) 132(8) ×47(8) +2451(8) 

б)26(8) ×35(8) +121(8)  ×22(8)     д) 17(8)  ×71(8) +24(8) 

в)76(8) ×64(8)  -57(8) ×67(8)        е) 54321(8)  ×23(8) +357(8)  × 62(8) +145(8)  ×3(8) 

79. У якій системі числення правильна рівність: 

а) 12(х)  ×7(х)  =106(х)   

б) 13(х)   ×14(х)  =242(х)   

в)12(х)   ×7(х)  =80(х)   

Перевірити отриманий результат. 

80. Розв'язати рівняння і зробити перевірку: 

a) X(9)  -543(9)   ×32(9)  =272(9)   ×88(9)   

б) 245(8)  +х(8)  =134(8)   ×11(8)  +72(8)   ×11(8)   

в) х(14)  :2(11) (14)  =1(10) (14)   × (13)(12)(11) (14)   

г) 543(6)  -х(6)  :25(6)  =54(6)   

81. Використовуючи множення, записати: 

a) 6451372(8) у дванадцятковій системі числення; 

б) 232496(16) у четвірковій системі числення. 

82. Використовуючи множення, знайти значення х, при якому рівність 

буде правильною: 

а)3452(4) = Х(6)                                       в) 61082(9)= X(5) 

б)1005(6) = Х(3)                                       г) 4703(8) = X(4) 
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Ділення 

83. Виконати операцію ділення та здійснити перевірку: 

а)221432(5) : 24(5)                   в)(13)(12)69(14) : 4(10)6(14) 

б)322221(5) : 4(5)                                 г)51(10)3406(11) : 548(11) 

84. Обчислити результат найбільш зручним способом і подати його у 

десятковій системі числення: 

a) 1515(8) : 15(8) – 31(8)  

б) 111(6)   10(6) + 101101(6) : 101(6), 

в) 23232(4) : 131(4)   2(4) + 201(4)   1323(4) 

85. Розв'язати рівняння і зробити перевірку: 

a) 543(6) – х(6) : 25(6) = 54(6)                    в) 621(8)   х(8) + 431(8) = 1252(8) 

б) х(5)   24(5) – 114(5) = 2310(5)                г) 134(8)  11(8) + 72(8)   11(8) = х   11(8) 

               д) 23213(5)  : 32(5) – х(5) + 423(5) = 113(5)   3(5)  

86. У яких системах числення справджуються рівності: 

а) 55(х) : 13(х) = 4(х)    ;   б) 30(х) : 2(х) = 12(х)  ;  в) 1520(х) : 12(х) = 123(х) ? 

Перевірити отримані результати. 

87. Знайти значення виразу: 

a) 1500(8) : 15(8) – 31(8) у п'ятірковій системі числення; 

б) 23213(5) : 32(5) – 113(5)   3(5) у сімковій системі числення; 

в) (563(8) + 217(8))   15(8) + (2365(8) – 636(8)) :17(8) у десятковій системі числення; 

г) 356(7)   25(7) + 6351(7) – 150335(7) : 23(7) у дванадцятковій системі числення. 

88. Використовуючи порядок дій, знайти значення виразу: 

a) (11011101(2) : 1101(2) + 111(2))   1010(2) 

б) (563(8) + 217(8))   15(8) + (2365(8) – 636(8)) : 17(8) 

в) 221102(3) : 1122(3) + 21210(3)   2211(3) – 2110(3); 

г) 471222(8) : 27(8) + 745(8) – 422(8) + (1112(8) – 653(8)  2(8)) 

89. Використовуючи ділення, записати: 

a) 70532(8) у п'ятірковій системі числення; 

6) 160345(7) у дев'ятірковій системі числення; 

в) 20403(6) у трійковій системі числення; 
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г) 34201(5) у сімковій системі числення. 

6. Натуральне число.Число нуль. Порівняння натуральних чисел 

1. Чому на урок , де вивчається число «три» , можна принести малюнок  із 

зображенням трьох яблук, трьох олівців, трьох квіточок тощо? 

2.  Навести приклади скінченних  рівнопотужних множин одного класу з 

числом 6 . Записати їх. 

3. Наведіть приклади множин , еквівалентних : 

а) множині основних нот; 

б) множині місяців року; 

в) множині сторін трикутника; 

г) множині пальців на руці. 

4. Чи рівнопотужні множини ? Вказати їх потужності . Які з них рівні? 

а) А-множина сторін квадрата ,   

    В-множина кутів прямокутника; 

б) А-множина кілець на пні дерева ,  

    В-множина прожитих деревом років; 

в) А-множина букв у слові «колос»,  

    В-множина букв у слові  «скло»; 

г) А-множина натуральних чисел , які є точними квадратними і менші 101, 

    В-множина осей симетрії ромба 

5. Для множин складіть еквівалентні до них відрізки натурального ряду чисел: 

а) А={червоний,синій,жовтий}; 

б) А= {10,12,14,16,18,20}; 

в) А-множина гравців у партії тенісу; 

г) А-множина букв українського алфавіту; 

д) А-множина пір року; 

е) А- множина чисел, кратних 5 , першої сотні. 

Вкажіть множини , що входять у ті ж класи скінченних рівнопотужних множин. 

6.Дайте визначення відрізка натурального ряду чисел і запишіть множини : 

N2, N8, N110, N15. 
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7. Чи можна назвати відрізком натурального ряду множину: 

а) {1,3,5,6,7};    б) {2,3,4,5};   в) {1,2,3,4,5,6,7} ; г)  {0,1,2,3}. 

8. Записати шість трицифрових чисел , використовуючи тільки цифри 7,3,5 і не 

повторюючи жодної з них в одному числі . Прочитати числа і назвати   

числа , що передують кожному з них або йдуть за ними у натуральному ряді 

чисел. 

9. Прочитайте записи: n(A)=5, n(B)=7, n(C)=12, n(D)=0. Що вони означають? 

Наведіть приклади множин A,B,C,D, які б задовольняли ці умови. 

10. Прочитайте записи: n(A)=3,n(B)=5. У якій ролі тут  виступає натуральне 

число? 

11. Наведіть приклади множин C,D, для яких виконуються умови: 

а) n( C )= n(D) і C≠ D 

б) n(C )=n(D) і  C=D 

12.Використовуючи теоретико-множинне трактування відношення «менше», 

покажіть , що: 

а) 4<5          в)2<6 

б)0<2           г)0<3 

13. Порівняйте числа n(A) і n(B), якщо: 

а) A ∈ B  ;  б) A ∈ B і A ≠ B  ;  в) A=B 

14. Дайте теоретико-множинне трактування відношення «менше»  і 

поясніть,чому це відношення упорядковує  множину цілих невід»ємних чисел. 

15. Яке теоретико-множинне тлумачення властивостей відношення «менше» 

для цілих невід»ємних чисел? 

16. Які способи порівняння чисел можна використати при вивчені числа 

«п»ять». 

17. Наведіть приклади  завдань із підручника математики для початкових 

класів , у яких : 

а) натуральне число виступає як кількісне; 

б) натуральне число виступає як порядкове; 
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в) відношення «менше» для натуральних чисел розглядається з теоретико-

множинних трактувань. 

18. Що означає «порахувати» елементи скінченної множини? Сформулюйте 

умови , яких повинні дотримуватися учні , ведучи рахунок предметів. 

Додавання цілих невід»ємних чисел 

19. Додайте теоретико-множинне тлумачення суми двох цілих невід»ємних 

чисел. Поясніть, чому суму чисел пов»язують з об»єднанням множин, які 

попарно не перетинаються , а не множин взагалі. 

20. Знайдіть n(A) ,n(B)  і  n(A U  B), якщо : 

а) A={x,y,z} , B={t,r,s,g}; 

б) A={x,y,z} , B={t,r,s,p}; 

в) F={x,y,z} , B= порожня множина  

г) A={a,f} , B={a,d,f}  

д) A={a,b}, B={b,a,f} 

е) A= порожня множина , B={a,b} 

21. Поясніть з теоретико-множинних позицій рівності: 

а) 2+3=5          б) 2+5=7 

в)4+0=4           г) 0+7=7 

д)3+4=7           е) 6+2=8 

22. Запишіть комутативний і асоціативний закони додавання цілих невід»ємних 

чисел і додайте їх тлумачення з теоретико-множинних позицій.  

23.Визначте, на основі яких законів додавання  виконані нижче наведені 

перетворення: 

а) 79+54+21=79+21=54=(79+21)+54 

б)(86+78)+22=86+(78+22)=(78+22)+86 

в)23+(88+77)=(23+88)+77=(88+23)+77=88+(23+77) 

24.Знайдіть значення виразу і поясніть, які закони додавання були при цьому 

виконані: 

а) (57+68+89)+(32+11+43)          б) 38+89+32+11 

в) 76+19+24+81                            г) 64+125+36+75 
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д) 213+287+386+514                    е) 3057+1561+828+1513 

є) 568+986+432+5014                  ж) 67245+(2839+755) 

з) 563+(139+500)                          и) 911+1999 

25.Використовуючи закони і правила додавання, обчислити найзручнішим 

способом  значення виразів: 

а) 109+36+191+64+27                   б) 273+1227+154+446 

в)(30+7)+(10+3)                             г) 811+2475+89+325 

д) (16+9)+21                                   е) 171+(29+34) 

є) 3997+1586                                  ж) 299+2348 

26. Як зміниться сума, якщо : 

а) один із доданків збільшити на 2 

б) один із доданків збільшити в 2 рази 

в) кожен із двох доданків збільшити на 2  

г) кожен із двох доданків збільшити в 2 рази? 

27. Як зміниться сума,якщо: 

а) один із доданків збільшити на 3 

б) кожен із доданків збільшити на 3 

в) один доданок зменшити на 3 , а другий збільшити на 3 

г) один з доданків збільшити на 3 , а другий зменшити на 3 

д) один з доданків зменшити на 3  

е) кожен з доданків зменшити на 3 

є) один з доданків збільшити втричі 

ж) кожен з доданків збільшити втричі? 

28. Як зміниться сума двох чисел , якщо доданок  збільшити на 10 808, а другий 

зменшити – на 10 101? 

29.Які закони додавання натуральних чисел лежать в основі правил додавання 

числа до суми , суми до числа, суми до суми? Наведіть приклади. 

30.Вираз (3+2)+7 перетворіть до вигляду 3+(7+2) , використовуючи 

комутативний та асоціативний закони додавання. 
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31.Вираз (3+2)+(4+5) перетворіть до вигляду (3+4)+(2+5), використовуючи 

закони додавання. Кожен крок у перетворенні обгрунтуйте. 

32. Обчисліть найбільш раціональним способом  значення виразу 

209+66+91++34+72. Які закони додавання будуть при цьому використані? 

33. Поясніть , чому нижче наведені задачі розв»язуються додаванням: 

а) Оля зібрала гриби: три білих і два підосинових. Скільки всього грибів зібрала 

Оля? 

б) Із коробки вийняли спочатку 4  олівці, а потім ще 2 олівці. Скільки всього 

олівців вийняли з коробки? 

в) У Каті було 3 кульки , а у Тані на 1 кульку більше. Скільки всього кульок 

було у Тані? 

г) У парку 9 беріз. Їх на 3 менше , ніж ялин . Скільки ялин у парку? 

34. Поясніть , чому нижче наведені задачі розв*язуються додаванням. Подайте 

наочну ілюстрацію кожної із умов: 

а) Дмитрик зірвав 8 слив, Ніна -4. Скільки слив зірвали Дмитрик і Ніна разом? 

б) Декілька дівчаток брали участь у танці. Три із них були в білих спідничках і 

три - в синіх. Скільки дівчаток брало участь у танцях? 

в) З коробки взяли 6 червоних олівців і 4 синіх. Скільки олівців взяли з 

коробки? 

г) Петрику залишилось полити 2 грядки , а Михайлику 3 грядки. Скільки грядок 

залишилося полити хлопчикам? 

д) У Миколки було 5 марок , а у Петрика – на 3 марки більше. Скільки марок 

було у Петрика? 

е) У парку було 8 голубих ялинок. Їх на 3 менше ніж беріз. Скільки беріз у 

парку? 

є) На тарілці лежало 5 яблук. Їх було на 4 менше , ніж груш. Скільки груш 

лежало на тарілці? 

35.Наведіть приклади чотирьох простих задач, які розв»язуються додаванням. 

36. Скласти всі можливі типи задач, у яких використовувалися б дії: 

а) 8+7     б) 6+(3+4)      в)(8+2)+5 
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37. Скількома способами  можна записати числа 2,3,4,5 у вигляді суми двох 

цілих невід»ємних чисел. Записати всі можливі випадки . Зробити висновок. 

Віднімання цілих невід»ємних чисел 

38.Дайте теоретико-множинне тлумачення різниці двох цілих невід»ємних 

чисел. Поясніть , чому різницю чисел пов»язують з доповненням підмножини 

до множини , а не множини взагалі.  

39. Знайти n(A), n(B), n( доповнення В до А), якщо: 

а) A={a,d,c,e} , B={c,e} 

б) A={a,b},        B=A 

в) A={a,b},        B= порожня множина 

40. Знайдіть n(A),n(B) і n(доповнення В до А), якщо A={a,b,c,d,e,f,k}, а її 

підмножина :  

а) B={a,d,k} 

б) B={a,b,c,d,e,f,k} 

в) В= порожня множина 

41.Використовуючи теоретико-множинне тлумачення різниці цілих 

невід»ємних чисел,покажіть, що : 

а) 7-2=5              б) 8-3=5             в) 10-7=3 

    6-6=0                  3-3=0                  4-4=0 

    5-0=5                  7-0=7                  3-0=3 

42. Використовуючи правила віднімання , обчислити  

найзручнішим способом : 

(15-8)+(5-2)                       44-(10+14)                  570 049-4 548-4 452 

(47-14)+(6-3)                     63-(28-7)                     (98 765- 399)+235 

(12-2)+(4-2)                       (15+17)-5                     (2096+539)-2535 

(26-12)-(8-4)                      82-(20+12)                   (34+49)-3 

56-(37-14)                          (2033+544)-1502         65438-(5800+438) 

6321-(1812+321)               4567-699                      7824-799 

43. Доведіть, що : 
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а) різниця цілих невід»ємних чисел а і b існує тоді і тільки тоді , коли а більше 

рівне b 

б) різниця натуральних чисел а і b існує тоді і тільки тоді , коли а>b 

44. Чи може різниця цілих невід»ємних чисел дорівнювати: 

а) зменшуваному ;  б) від»ємникові  ; г) нулеві? 

45.Чи може різниця натуральних чисел дорівнювати: 

а) зменшуваному ; б) від»ємникові ; в) нулеві? 

46. Як зміниться різниця , якщо зменшуване і від»ємник одночасно збільшити 

на одне і те ж число? Висловлену позицію довести. 

47.Як зміниться різниця , якщо зменшуване і від»ємник одночасно зменшити на 

одне і те ж число? Висловлену позицію довести. 

48. Як зміниться різниця , якщо: 

а) зменшуване збільшити на 4 

б) від»ємник  збільшити на 4 

в) зменшуване зменшити на 4 

г) від»ємник зменшити на 4 

д) зменшуване і від»ємник збільшити на 4 

е) зменшуване і від»ємник зменшити на 4 

є) змешуване збільшити на 4 ,а від»ємник зменшити на 4 

ж) зменшуване зменшити на 4 , а від»ємник  збільшити на 4? 

49.  Знайти: 

а) на скільки різниця чисел 7 145 і 3 938 більша від суми чисел 976 і 894 

б) на скільки різниця чисел 6 545 і 5 938 менша від суми  чисел 976 і 894 

в) на скільки різниця чисел 2 102 і 867 менша від різниці чисел 5 702 і 42 

г) на скільки сума чисел 1 234 і 5 678 більша від різниці чисел 3452 і 2987 

д) на скільки сума чисел 2 786 і 456 більша від суми чисел 1 436 і 234 

50. Як зміниться сума 340+170, якщо перший доданок збільшити на 60, а 

другий доданок зменшити на 70? 

51. Як зміниться різниця 682 – 170, якщо зменшуване збільшити на 62 , 

від»ємник - на 40 ? 



36 
 

52. Як зміниться різниця , якщо зменшуване збільшити на 5 005 , а від»ємник – 

зменшити на 5 005? 

53. Запишіть використовуючи символіку , наступне правило: « Щоб відняти від 

суми число, достатньо відняти це число від одного з доданків суми і до 

отриманого результату додати другий доданок». Дайте теоретико-множинне 

тлумачення цього правила. Чи використовується воно в початковому курсі 

математики? 

54. Дайте теоретико-множинне тлумачення наступних тверджень: 

а) Щоб відняти від числа суму чисел, достатньо відняти від цього числа 

послідовно кожен доданок один за другим. 

б) Щоб від різниці двох чисел відняти третє число , достатньо від 

зменшуваного відняти суму двох інших чисел. 

в) Щоб відняти від числа a  різницю чисел  b і c , досить до даного числа а 

додати від»ємник c  і від отриманого результату відняти зменшуване  b ; при 

a>b можна від числа а відняти зменшуване b  і до отриманого результату додати 

від»ємник с. 

г) Щоб додати до числа а різницю b-c , досить додати до числа  а зменшуване b 

і від отриманого результату відняти число с , або від даного числа відняти 

число с і до отриманого результату додати число b. 

Які з даних тверджень  вивчають в початковому курсі математики ? 

55.Запишіть, використовуючи символи, правило віднімання суми від числа і 

подайте його теоретико-множинне тлумачення. Якими способами можна 

знайти різницю 7-(2+1)? 

56.Яким способом можна знайти різницю: 

а) 11-(3+1) ;   б) (7+8)-5? 

57. Поясніть , які теоретичні положення лежать в основі наступних 

перетворень: 

а) (8+6)-(4+5)=(8-4)+(6-5)=4+1=5 

б) (8+6)-(4+5)=(8-5)+(6-4)=3+2=5 
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58. Поясніть, на основі яких теоретичних положень можна виконати такі 

перетворення: 

а) (7+5)-(3+4)=(7-3)+(5-4)=4+1=5 

б) (7+5)-(3+4)=(7-4)+(5-3)=3+2=5 

Ознайомтеся із правилами  віднімання числа від суми , суми від числа, суми від 

суми,які  розглядаються у початковому курсі математики . Яке обгрунтування 

цих правил? 

59.Із підручників математики для  початкових класів наведіть приклади 

завдань, під час виконання яких використовуються: 

а) означення різниці через доповнення підмножини 

б) означення різниці через суму 

60. Поясніть , чому нижче наведені задачі розв»язуються відніманням: 

а) На станцію прибуло 7 вагонів з вугіллям. Три вагони розвантажили. Скільки 

вагонів залишилось розвантажити ? 

б) На нашій вулиці будують дев»ятиповерховий будинок. 5 поверхів вже 

побудували. Скільки поверхів ще залишилося добудувати? 

в) У зоопарку 6 ведмедів, а верблюдів на 2 менше. Скільки верблюдів у 

зоопарку? 

г) На столі 10 чашок, їх на 2 більше , ніж ложок. Скільки ложок на столі? 

61.Поясніть , чому нижче наведені задачі розв»язуються дією віднімання. 

Подайте наочну ілюстрацію  кожної із умов: 

а) У кошику було 10 морквин , 3 морквини віддали кроликам.  Скільки морквин 

залишилося у кошику? 

б) У Оленки 7 кольорових олівців, а у Петрика на 2 менше. Скільки олівців у 

Петрика? 

в) На столі 8 чашок , їх на 3 більше , ніж склянок. Скільки склянок на столі? 

г) На верхній полиці шафи лежать 7 книг , а на нижній 4. На скільки книг 

більше на верхній полиці , ніж на нижній? 

62. Обгрунтуйте вибір дій під час розв»язання наступних задач: 
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а) У Сашка було 10 книг. Дві книги він подарував товаришеві. Скільки книг 

залишилося у Сашка? 

б) У Іванка 5 кульок , а у Іринки на 3 менше. Скільки кульок у Іринки? 

в) На верхній полиці лежить 9 книг , їх на 5 більше , ніж на нижній. Скільки 

книг лежить на нижній полиці? 

г) На верхній полиці лежить 9 книг , а на нижній – 5. На скільки книг більше 

лежить на верхній полиці , ніж на нижній. Скільки книг на нижній полиці? 

63. Навести приклади чотирьох простих задач, які розв»язуються відніманням. 

64.Скласти всі можливі типи задач, у яких виконувалися би дії: 

8-5       6+(13-4)        (8+2)-5       (10-4)+3       10-(4+2) 

Множення цілих невід»ємних чисел 

65.Дайте теоретико – множинне  тлумачення  добутку двох цілих невід*ємних 

чисел. 

66.Відомо , що  n(A)=a, n(B)=b, n(C )=c, C підмножина В, А переріз В=порожня 

множина. Знайдіть: 

а) n(A U B)     б) n(B U C)       в) n(A U C) 

г) n(C  доповнення підмножини B) 

д) n(AxB)     e) n(BxC)        є) n(AxC) 

67.У множині К містяться 12 елементів , у множині М -15, а у множині Р-32. 

Множини К і М не перетинаються , множина М є підмножиною множини Р. 

Знайдіть: 

а) n(K U M) 

б) n(M доповнення підмножини P) 

в) n(KxP) 

г) n(MxP) 

68. Знайдіть n(A) , n(B) і n(AxB), якщо A={k,l,m,n,s}, а множина В така: 

а) B={r,p}  ;  б) B={l} ;  в) B={k,l,m} ; г) В= порожня множина 

69. Знайти n(A), n(B) , n(AxB) 

а) A={a,b} , B={c,d,f} 

б) A={a,b} , B={b,d} 
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в) A={a,b} , B=порожня множина 

70. Використовуючи теоретико-множинний підхід до поняття цілого 

невід»ємного числа, показати, що :  

а)2*5=10               б)5*3=15 

в)4*1=4                 г)1*7=7 

д)0*6=0                   е)3*0=0 

71.Сформулюйте означення добутку цілих невід»ємних чисел через суму і , 

використовуючи його , покажіть, що : 

а) 2*4=8       4*2=8        3*1=3        1*3=3        5*0=0          0*5=0 

б) 3*6=18      6*3=18      5*1=5        1*5=5         7*0=0         0*7=0 

72.Сформулюйте означення добутку цілих невід»ємних  чисел через 

декартовий добуток множин і, використовуючи його , поясніть, що: 

а) 2*4=8                    г) 6*2=12 

б) 3*1=3                   д) 1*8=8 

в) 5*0=0                    е) 0*3=0 

73. Запишіть комутативний і асоціативний закони множення цілих невід»ємних 

чисел і додайте їх тлумачення з теоретико-множинних позицій . 

74. Використовуючи комутативний і асоціативний закони множення , 

перетворіть вираз (5*7)*4 до вигляду (5*4)*7. 

75. Встановіть , на основі  яких законів множення проведено перетворення: 

а) 26*15=26*(5*3)=(26*5)*3 

б) 4*47*25=4*25*47=(4*25)*47 

76. Запишіть дистрибутивний закон множення відносно додавання для цілих 

невід»ємних чисел. Які перетворення виразів можна робити на його основі? У 

якому вигляді використовується цей закон в початковому навчанні математики? 

77. Знайдіть значення виразу , використовуючи дистрибутивність множення 

відносно додавання: 

а) 13+9*87                        в) 62*103 

б) 5*(12+44)                     г) 1003*55 
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78. За підручником з математики для початкових класів ознайомтесь з 

матеріалом уроку «Переставлення множників». Яким чином учням пояснюють, 

що 6*3=3*6  і   2*5=5*2? 

79.Порівняти подані нижче вирази, не виконуючи обчислень. Обгрунтувати 

розв»язання ( на основі закону монотонності множення для рівностей і 

нерівностей ; на основі зміни добутку залежно від зміни множників): 

а) 343*65 і 343*76              г) 41*241 і 0*1321 

б) 254*132 і 132*254         д) 22*4 і 11*22 

в) 43*176 і 34*174             е) 78*15  і  32*13 

80. Не обчислюючи , запишіть добутки в порядку спадання : 

27*81    27*15   15*26       28*82       14*25 

81. Використовуючи закони множення , обчислити найзручнішим способом: 

(7*3*15)*4              78*62-67*62                  (125*3)*(8*37)             25*68 

25*(18*4)                77*48+23*48                 750*120                        5*456*2 

(30*7)*(10*3)          15*25*50*4                   8*49*125                      4*67*25                      

44*25                        7*(90+30)                     61*101                          4488*25 

67*58+33*58            44*46                            48*52                            32*1001 

648*125                    424*999                        125*88                          903*897 

(88+56)*125             36*48+14*48                73*67                            97*103 

2003*1997                289*302                         65*55                            1504*21-504-21 

655*125-155*125     733*335+300*335-33*335 

82. Чи може добуток двох цілих невід»ємних чисел дорівнювати: 

а) одному із них ;  б) кожному із них ; в) нулеві? 

83. Чи може добуток двох натуральних чисел дорівнювати: 

а) одному із них  ; б) кожному із них ; в) нулеві? 

84. Два додатних множники  збільшити у 3 рази і 8 разів відповідно. Як 

змінився добуток цих чисел? 

85. Як зміниться добуток двох цілих невід»ємних чисел , якщо один із 

множників: 

а) збільшити на 2 
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б) збільшити в 2 рази 

в) зменшити на 2 

г) зменшити у 2 рази? 

86. Як зміниться 180*6, якщо : 

а) перший множник збільшити у 3 рази 

б) другий множник збільшити у 3 рази 

в) перший множник зменшити у 3 рази 

г) другий множник зменшити у 3 рази 

87. Як зміниться добуток , якщо: 

а) один з множників збільшити на 3  

б) кожний з множників збільшити на 3 

в) один з множників зменшити на 3 

г) кожний з множників зменшити на 3 

д) один множник збільшити на 3 , а другий зменшити на 3 

е) один з множників збільшити у 3 рази 

є) кожний з множників збільшити у 3 рази 

Істинність даних тверджень довести у загальному випадку. 

88. Поясніть, чому нижче наведені задачі розв»язуються дією множення: 

а) На кожне дитяче пальто потрібно пришити по4 гудзики. Скільки гудзиків 

потрібно пришити на 7 таких пальт? 

б) Скільки кролів  розмістили школярі в 6 клітках , якщо в кожну клітку 

помістили по 2 кролі? 

в) Учениця прочитала в першого дня 9 сторінок книги , а другого – у 2 рази 

більше, ніж першого. Скільки  сторінок книги  прочитала учениця другого дня? 

г) У Миколки 10 значків, а марок – у 3 рази більше . Скільки  марок у Миколки? 

д) Для уроку трудового навчання дівчинка принесла 6 аркушів червоного 

паперу, це у 2 рази менше , ніж зеленого паперу. Скільки аркушів зеленого 

паперу принесла дівчинка? 

е) На верхній полиці 4 книги . Це у 3 рази менше , ніж на нижній . Скільки книг 

на нижній полиці ? 
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89. Які закони множення використовується при розв»язуванні наступних задач: 

а) Учні посадили біля школи 4 ряди дерев по 5 дерев у кожному. Скільки дерев 

посадили учні? 

б) У класі 3 ряди парт по 5 парт у кожному ряду. За кожною партою сидить по 2 

учні. Скільки всього учнів у класі ? 

в) Мама купила трьом дітям  шапочки і шарфики. Скільки заплатила вона за 3 

комплекти , якщо шапочка коштує 15 грн. , а шарфик 8грн.? 

90. Скількома способами можна записати числа 2,3,4,5 у вигляді добутку двох 

цілих невід»ємних чисел. Записати всі можливі випадки. Зробити висновок. 

91.Чи будуть істинними висловлювання: 

а) існує таке ціле  невід»ємне число с, що (с+39)*21=с*21+39*21 

б)для будь-якого цілого невід»ємного числа с виконується рівність 

(с+39)*21=с*21+39*21 

Записати дані висловлювання за допомогою кванторів. 

92. Наведіть приклади трьох простих задач, які розв»язуються дією множення. 

93. Скласти всі можливі типи задач , у яких виконувалися б дії: 

8*7           6*(3+4)         (8-2)*5         (8+4)*3            (12-5)*7 

Ділення цілих невід»ємних чисел 

94. Дайте теоретико-множинне тлумачення частки двох натуральних чисел. 

95. Використовуючи теоретико-множинне означення частки чисел, покажіть 

(двома способами), що: 

а) 12:3=4                   б) 8:4=2 

    6:1=6                         3:1=3 

    4:4=1                         5:5=1 

96. Використовуючи правила ділення , обчислити найзручнішим способом: 

(36+64):10                 (36+66):6                 (37*36):12                    (48*23):24 

(243+81):9                 256 : (16*4)              (154+42):7                   144:(12*4) 

(474-141):3                405:(81:2)                 (121-44):11                  369:(41:3) 

(72*42):8                    (290:5):29                 (63*26):9                     (140:5):14 

72:4                             56:4                           693:7                            (35*18):7 
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(256+444):14              (888+2488):8            823:50+177:50             3125+375:25 

97. Як зміниться частка 180:6, якщо : 

а) ділене збільшити (зменшити) у 3 рази? 

б) дільник збільшити (зменшити) у 3 рази? 

98. Як зміниться частка, якщо: 

а) ділене збільшити у 4 рази 

б) дільник збільшити у 4 рази 

в) ділене зменшити у 4 рази 

г) дільник зменшити у 4 рази 

д) ділене і дільник збільшити у 4 рази 

е) ділене і дільник зменшити у 4 рази 

є) ділене збільшити у 4 рази , а дільник зменшити у 4 рази 

ж) ділене зменшити у 4 рази, а дільник збільшити у 4 рази 

з) ділене і дільник помножити на одне і те ж число 

и) не змінюючи дільника, ділене збільшити в k разів 

і) не змінюючи діленого , дільник збільшити в t разів? 

99. Поясніть, чи можна : 

а) розділити на нуль число, відмінне від нуля 

б) нуль поділити на число , відмінне від нуля 

в) нуль поділити на нуль? 

100. Чи може частка двох цілих невід*ємних чисел дорівнювати: 

а) діленому 

б) дільнику 

в) нулеві 

г) одиниці? 

101. Сформулюйте правило ділення суми на число і подайте його теоретико-

множинне тлумачення. Наведіть два приклади використання цього правила у 

початковому курсі математики. 

102. Поясніть, чому нижче подані задачі розв»язуються дією ділення: 

а) 12 редисок зв»язали в пучки , по 6 редисок у кожній. Скільки вийшло пучків? 
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б) 10 зошитів роздали 5 учням порівну. Скільки зошитів одержав кожен учень? 

в) 6 кусків цукру  розклали у чашки з чаєм , по 2 куски у кожну. На скільки 

чашок вистачило цукру? 

г) 20 яблук роздали 4 дівчатам порівну. Скільки яблук одержала кожна 

дівчинка? 

д) У Миколки 12 кролів , а у Володі -в 4 рази менше , ніж у Миколки  . Скільки 

кролів у Володі? 

е) У коробці лежало 8 кольорових олівців , їх у 2 рази більше , ніж простих. 

Скільки простих олівців лежало у коробці? 

є) Для прикрашення ялинки учень вирізав 14 зірочок , а прапорців у 2 рази 

менше. Скільки прапорців вирізав учень? 

ж) На ділянці ростуть 3 яблуні , їх у 3 рази більше , ніж груш. Скільки на 

ділянці росте груш? 

103. Обгрунтуйте різноманітні способи розв»язання нижче поданих задач. 

Дайте ілюстрацію кожної з їх умов: 

а) У садку грались 14 дівчаток і 12 хлопчиків. Вони розділилися на 2 команди 

порівну. Скільки чоловік було у кожній команді? 

б) Офіціант розклав 20 жовтих і 30 зелених келихів у 5 коробок. Скільки 

келихів було розкладено в кожну коробку , якщо число келихів у кожній з них 

однакове? 

104. Наведіть приклади декількох задач , під час розв»язання яких 

розкривається теоретико-множинний зміст частки. 

105. Скласти умови задач, які розв»язувались би виразами: 

8:2     6:(13-7)      (8+2):5     (12-4):2      10:(2+3)       (6*2):3       12:(2*3) 

106. Поясніть теоретико-множинний зміст ділення із остачею ( залишком). Як 

розглядають цю дію у початкових класах? 

107. Скільки різних остач при діленні на 4 ? Яка остача найбільша? Навести 

приклади і записати. 

108. Поділити кожне з чисел від 20 до 31 на 5 . Які остачі отримаємо ? Скільки 

різних остач при діленні на 5? 
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109. Придумайте і запишіть три приклади на ділення з дільником 8 , щоб при 

розв»язуванні першого прикладу остача дорівнювала 0 , при розв»язуванні 

другого- 3 , третього-7. 

110. Виконайте ділення з остачею і запишіть: 

22:7         40:3        50:6          60:8           75:12 

12:5         14:4        21:2          25:9           33:25 

111. Які цифри треба написати у прикладах замість зірочок, якщо відомо, що 

остача в кожному випадку найбільша з можливих? 

5*:7=7(ост.*)         4*:7=5(ост.*)          1*:5=3(ост.*)        8*:9=9(ост.*) 

112. Вказати неповну частку і остачу при діленні: 

а) 38 на 25                     б) 3 на 7               в) 423 на 11 

г) 165 245 на 876          д) 123 на 15         е) 1001 на 30 

113.Знайти число , при діленні якого на 15 421 отримуємо неповну частку 246 і 

остачу 6 723. 

114. Знайдіть ділене , коли відомо , що дільник 85 , неповна частка 6 , остача 37. 

115. Знайти дільник і  остачу , якщо ділене і неповна частка відповідно 

дорівнюють: 

а) 371 і 14                       в) 3 129 і 83 

б) 42 157 і 231                г)  13 127 і 121 

116. Знайти неповну частку і дільник , якщо ділене і остача відповідно 

дорівнюють: 

а) 20 і 3                       б)100 і 6 

в) 148 і 37                   497 і 16 

Вирази з натуральними числами 

117. Запишіть у вигляді числового виразу: 

1) суму чисел 5 і 7 

2) різницю чисел 8 і 3 

3) добуток чисел 15 і 4 

4) частку чисел 12 і 4  

5) півдобуток чисел 8 і 3  
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6) півсуму чисел 10 і 3 

7) півпізницю чисел 10 і 6 

8) подвоєний добуток 8 і 4 

9) добуток трьох чисел , кожне з яких 7 

10) частку суми чисел 9 і 7 та 4 

11) зменшуване 45 , а від»ємник є сумою чисел 12 і 5 

12) суму добутків чисел 3 і 5 та 6 і 7 

13) квадрат суми чисел 8 і 4  

14) сума квадратів чисел 8 і 4  

                             7. Подільність. Ознаки подільності 

1. Серед наступних висловлювань вказати істинні: 

а)(     ∈  )   а:b => b:а 

б) )(     ∈  )   а: b і а   b  => b: а 

2. Користуючись ознаками подільності, встановити, чи є: 

а) число 3 дільником чисел 40, 91, 2241; 

б) число 9 дільником чисел 1 083, 164, 2 007. 

3. Замість зірочок поставити таку цифру, щоб отримане число ділилось 

на: 

а) 3:    35*,  3*1,  *12,  *82; 

б) 9:    179*,  54*0,  5*32,  *335; 

в) 4:    257*4,  3*35,  6*08,  4355*; 

г) 11:   2033*,  3*9, 1*2459,  471*85; 

д) 2:    45*,   3*6,  4*3,  *32; 

е) 5:    24*,  1*6,  *20,  23*15. 

 4. Написати найменше трицифрове число, яке ділиться на 3, якщо: 

а) перша цифра 7; 

б) остання цифра 4; 

в) цифра десятків 8; 

г) сума цифр десятків і одиниць дорівнює 5; 

д) сума цифр сотень і одиниць дорівнює 4; 
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е) сума цифр сотень і десятків дорівнює 5. 

5. Назвати найбільше й найменше чотирицифрові натуральні числа, які діляться 

на: 

а) 2, 3, 10,  8;                       6)4, 5, 9, 25. 

6. Дано числа 1 100, 124, 4 360, 1 256. Не виконуючи обчислень, встановити, які 

з них діляться на 9; 3; 2; 5; 11; 4. 

7. До числа 4 658 дописати вкінці дві цифри так, щоб отримане число ділилось 

на: а) 5;     б) 4. 

8. З цифр 0, І, 3, 5, 6 утворити всі можливі п'ятицифрові числа, які б ділилися 

на: 

а) 2,   в)3, 

б) 5,    г) 4. 

 9. У числі 75 906 переставити цифри так, щоб отримати найменше та 

найбільше числа - які б ділилися 5. 

10.Записати найбільше шестицифрове число, яке б ділилося на: 

а) 2,  б) 3, в) 5, г) 9.  

11.Чи ділиться число на 4, якщо воно закінчується цифрою: 

а)1,         б)3,   в) 2,          г) 5? 

12.Які з наступних тверджень істинні: 

а) якщо число ділиться на 3, то воно ділиться і на 9; 

б) якщо число діляться на 9, то воно ділиться і на 3; 

в) якщо число не ділиться на 3, то воно не ділиться і на 9; 

г) якщо число не ділиться на 9, то воно не ділиться і на 3? 

Подільність суми, різниці, добутку 

13.Не виконуючи обчислень, встановити, які з виразів діляться на 5: 

а) 60+145, б) 148-133, в) 239-140,  г)65+141,  д) 360-155, е) 221-136,  

є) 321+134,  ж) 125-36,  з)189-45.  

14.Не виконуючи обчислень, встановити, значення яких виразів діляться на 9: 

а)24 • 36 •53, б) 45378 - 14542 + 3204,  в)36+42+67;   г) 324-136-55.  

15. Чи правильно, що: 
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а) (18 +52):7,   б) (45-21): 4, в) (3 •4): 6. 

16. Серед наступних висловлювань вказати істинні: 

а) (124 +226 -138): 5,   б) (850-346-242): 4, в) (154∙220-453) :З. 

17.Чи може сума кількох доданків ділитись на число, якщо кожен з доданків: 

а) ділиться на це число;  б) не ділиться на це число? 

18. Чи може різниця двох чисел ділитись на число, якщо кожне з них: 

а) ділиться на це число; б) не ділиться на це число? 

19.Чи може добуток кількох множників ділитись на число, якщо кожен з 

множників: 

а) ділиться на це число;  б) не ділиться на це число? 

20. Відомо, що число а ділиться на 17. Чи ділиться на 17 число: 

а) а+17,       в) 5а-34,      д) а-51, 

б) 3а+40,      г) 4а-20,     е) 4(а+3)+5? 

21. Довести, що: 

а) (85
3 
- 85

2
) : 84    б)   (64

3
-64

2
)

 
:63   в) (37

9
+37

10
) :38,   

г) (27
4
-13

4
):40      д)   (57

4
-23

4
):20    е) (11

3 
+12

3 
) : 23 

 є)   (94
3
-9

3 
) : 17 

22. Довести, що добуток двох послідовних натуральних чисел ділиться на 2. 

23. Довести, що добуток трьох послідовних натуральних чисел ділиться на 3.                                                                        

24. Чи ділиться на 4 сума двох послідовних непарних чисел? 

25. Чи ділиться різниця квадратів двох послідовних парних чисел на 4? 

26. Довести, що якщо натуральне число при діленні на 5 дає остачу 1, то і його 

квадрат при діленні на 5 теж дає остачу 1. 

27. Довести, що якщо одне з двох натуральних чисел при діленні на 5 дає 

остачу 3, а друге - остачу 1, то сума їх квадратів ділиться на 5. 

28. Відомо, що натуральне число при діленні на 3 дає остачу 1. Чи буде квадрат 

даного числа кратним 3?                                               

29. При діленні чисел а,b, с на 7 утворюються відповідно остачі 1,4, 5. Яка 

остача при діленні на 7 виразу а +2 b - с?                                 
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30. Чи правильно, що різниця квадратів двох будь-яких непарних чисел       

ділиться на 8? 

31. Чи правильно, що різниця квадратів двох будь-яких парних  

чисел , ділиться на 4?                                                                 

32.Записати суму двоцифрового, трицифрового і чотирицифрового чисел, які 

записані однією і тією ж цифрою, і довести, що вона завжди ділиться на 3. 

33. Довести, що сума двоцифрового числа і числа, записаного тими ж цифрами, 

але у зворотному порядку, ділиться на 11. 

34.Довести, що якщо числа а і b при діленні на 3 дають однакові остачі,  

то   (а b -1 ) : 3 

35.Довести, що якщо числа а і b при діленні на 3 дають різні остачі,  

то (а b+1 ) : 3. 

36. Чи істинне твердження: добуток квадрата натурального числа на натуральне 

число, яке передує цьому квадрату, ділиться на З? 

37. Чи істинне твердження: добуток квадрата натурального числа на натуральне 

число, яке передує цьому квадрату, ділиться на 4?   

38.До числа 567 037 додати таке число, складене із цифр 1, 5, 3, 0, 8,  

щоб сума даного і складеного ділилась на: а) 6  ; б) 9. 

39. Від числа 9 056 735 відняти число, утворене із шести цифр, щоб різниця 

даного числа і утвореного ділилась на: а) 6,  б) 9. 

40. Довести, що для довільного натурального числа істинні твердження: 

а) 2
3п

  :8;                           д)  (5∙2
n+1

  -8) : 2; 

б) (n
3
-п ) : 6;                        е)  (n

4 
 - n

3 
 ) : 4 ; 

в) (n
3 
- 7n + 9 ) : 3                   є )  (2n +1)

2
 -1) : 8; 

    г) (2
n
+2

n+1
 +2

n+2
) :14                ж) ((2n - 1)

3
 -(2n- 1)) : 4.  

41. Використовуючи метод математичної індукції, довести, що для будь-якого 

натурального числа істинні твердження: 

  а) (3
 2 n+ 1

 + 5  ) : 8    б) ( 3
 2 n+ 1

 + 1  ) : 4     в) (3
 2 n+ 1

 + 2 
n +2 

 )  : 7 

г) ( 5
2  n +1

 +2 
n +4

 + 2 
n +1

 ) : 23 д) ( 3· 5
2 n + 1

 + 2 
3 n +1

 ) : 17 е) ( n
3 
+ 3 n

2 
 + 2n):3 
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Прості і складені числа 

42. Чи можуть два послідовні натуральні числа бути простими? 

43. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом? 

44. Чи може сума трьох послідовних натуральних чисел бути простим числом? 

45. Користуючись решетом  Ератосфена, скласти таблицю простих чисел: 

а) до 200;                            б) до 400. 

46. Знайти серед даних чисел прості, не користуючись таблицею простих чисел: 

 а) 287, 363,1 117, 987; 187, 463; 

6)201, 87, 139, 389, 113, 223. 

Відповідь перевірити, якщо можна, за таблицею простих чисел першої тисячі. 

47. Відомо, що число 113 є простим. Дописати до нього вкінці одну цифру так, 

щоб отримане число було складеним. 

48. Чи є число 1 189 складеним? 

Канонічний розклад числа. Основна теорема арифметики 

49. Розкласти на прості множники числа; 

а)144,1430,3765, 847,4961, 989, 476, 1994,  84700, 456, 426 , 996 , 3780.  

б) 168,972, 2526, 3969, 5096, 5445, 30030, 861, 5100, 232,  144, 1760. 

50. Яка кратність множника 2 у розкладі на прості множники числа 151? 

51. У якому степені число 3 входить до розкладу на множники числа 121 ? 

52. Скількома нулями закінчується запис числа, що дорівнює 201 ? 

53. Скількома нулями закінчується запис числа, що дорівнює 251 ? 

54. Знайти значення кореня квадратного з числа, використовуючи його 

канонічний розклад: 

а) 10816,8281;                       6)131769,2025. 

55. Скоротити дроби, використовуючи канонічний розклад чисельника і 

знаменника: 

а) 
   

   
 ; 
  

    
 ; 
     

     
 ;     б) 

   

    
 ; 
    

     
 ; 
     

      
  

56. Використавши канонічний розклад на прості множники, визначити кількість 

дільників чисел: 

а)160, 245, 540, 675;                  6)148, 303, 225,  755.  
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Перевірити отриманий результат. 

Дільники. Спільні дільники. Найбільший спільний дільник 

57. Вказати множину дільників чисел: 

а)32, 25, 51, 71, 225, 243, 400; 

6)19, 48, 57, 45, 132, 154, 1500. 

 58. Використовуючи означення дільника числа, встановити, чи є: 

а) число 8 дільником числа 88, 

б) число 11 дільником числа 123. 

59. Чи є число 15 дільником числа: 

а) 18,  б) 60? 

60. Які з чисел 2, 4, 6, 5, 8 є дільниками числа 936? 

61. Довести, що число 28 є досконалим. 

62. Деяке число поділили на 45, потім до утвореної частки додали ділене і 

відняли дільник. Отримали 875. Знайти початкове число. 

63. Якщо від задуманого трицифрового числа відняти 7, то воно поділиться на 

7. Якщо відняти від нього число 8, то воно поділиться на 8. Якщо відняти від 

нього число 9, то воно поділиться на 9. Яке це число? 

64. Знайти перетин множини натуральних дільників числа 180 із множиною 

натуральних дільників числа 240. 

65. Нехай А - множина всіх дільників числа 1 155; В - множина простих 

дільників числа  1155. У якому відношенні перебувають дані множини? 

66. Знайти множини дільників, спільних дільників і НСД чисел: 

а) 25 і 90;                    б) 44 і 120. 

67. Чи є число 37 спільним дільником чисел: 

а) 148 і 74,                    б)111 і 336? 

68. Чи є два послідовні натуральні числа взаємно простими? 

69. Серед наступних пар чисел знайти взаємно прості: 

а) 25 і 15,      б) 25 і 13,      в) 17 і 97,      г) 135 і 32. 

70. Довести, що найбільший спільний дільник двох послідовних парних 

натуральних чисел дорівнює 2. 
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Кратні. Спільні кратні. Найменше спільне кратне 

71. Чи е число 155 кратним для числа : 

а) 31.                   б)5? 

72. Які з чисел 134, 255, 11 321, 459 є кратними для числа 9? 

73. Записати формулу чисел, кратних для числа; 

а) 2,        6)4,         в) 6,            г)28. 

74. Нехай А - множина чисел, кратних 2; В - множина чисел, кратних 4. У 

якому відношенні перебувають дані множини? 

75. Знайти множини кратних, спільних кратних і НСК чисел: 

а) 15 і 25;                              б) 27 .і 36? 

76. Чи є число 195 спільним кратним чисел: 

а) 39 і 5,                                 б) 65 і 4? 

Властивості НСД і НСК натуральних чисел 

77. Довести, що якщо НСД (а, b) = 1, то: 

а) НСД (а
2
, b

2
) = 1 

б) НСД (а
m
, b

n
) = 1,  

в) НСД(ас,b)= 1,  

г)НСД(а, а+b)=1, 

д) НСД (а, а - b) = 1, якщо а > b. 

78. Перевірити істинність рівності НСК (80, 120) • НСД (80, 120) = = 9 600. 

79. Знайти НСК (315, 385), якщо НСД (315, 385) = 35. 

80. Знайти НСК (47, 105), якщо НСД (47, 105) = 1. 

81. Учень знайшов, що НСК (136, 225) =2 040, якщо НСД (136, 225)  = 17. Як 

перевірити правильність одержаних результатів?     

82. Найменше спільне кратне двох чисел, одне з яких 50, дорівнює 350. Знайти 

друге число, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 20. 

83. НСК двох чисел, одне з яких 60, дорівнює 420. Знайти друге число, якщо 

НСД цих чисел дорівнює 10. 

84. НСД двох чисел дорівнює 27, а їх НСК - 324. Знайти ці числа, якщо одне з 

них становить 0,75 другого. 
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85. Знайти числа а і b, якщо: 

а) НСД (а, b) = 5,   НСК (а, b) = 125, 

б)НСД(а,b)=7,   а ∙b=294, 

в)НСД(а,b)=12, а+b=192, 

г) НСК (а, b) = 75, а ∙b=375, 

д)НСД(а,b)=27, НСК (а, b) = 324, b = 0,75а,  

е) НСД (а, b) = З,   а:b=14:37,  

є)НСК(а,b)=234, а:b=2:3. 

Розв'язування задач за допомогою НСД і НСК 

86. Турист першого дня проїхав на велосипеді 80 км, другого - 64 км. третього 

— 96 км. Скільки годин велосипедист був у дорозі за 3 дні, якщо швидкість 

його була однакова і найбільша з можливих? 

87. Три судна заходять у порт після кожного рейсу. Перше судно проходить 

рейс за б днів, друге - за 5, третє - за 10 днів. Через скільки днів 

(щонайменше) зустрінуться у порту перше судно з другим, перше судно з 

третім, друге судно з третім і всі троє разом, якщо вони вийшли одночасно? 

88. Довжина кола переднього колеса екіпажа 2 м 25 см, заднього -З м 25 см. 

Знайти найменшу відстань, яку повинен проїхати екіпаж, щоб переднє й заднє 

колесо зробили по цілому числу обертів? Скільки обертів зробило переднє й 

заднє колесо окремо? 

89. Для участі у параді спортсмени вишикувались в ряди по б чоловік, а потім 

перешикувались в ряди по 4 чоловіки. Скільки спортсменів брали участь у 

параді, якщо їх було не менше 90 і не більше 100? 

90. Як розрахуватись, якщо в касу треба внести 11 гри., а у вас є лише грошові 

купюри по 2 грн., а в касира - по 5 грн.? 

91. У три кіоски відправили однакову кількість зошитів. Для 1-го кіоску 

відправили пачками по 150 шт. у пачці, для 2-го - по 100 шт. у пачці, для 3-го - 

по 200 шт. у пачці. Скільки зошитів відправили кожному кіоску, якщо число 

всіх зошитів менше 2000? 
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92. Скільки яблук у кошику, якщо при розкладанні купками по 2, по 4, по 3, по 

5, по 6 одне зайве, а при розкладі по 7 нема зайвого? 

93. Естафета мотоциклістів проходила по кільцевій дорозі. Старт і фініш 

знаходились у одному місці. Довжина кільцевої дороги 330 км, а довжина 

кожного етапу 75 км. Скільки було пунктів, в яких передавалась естафета? Яка 

відстань між ними? 

94. Сторож чергує одну добу, починаючи з ранку після двох днів відпочинку. 

Останній раз він чергував у неділю. Через скільки днів йому знову чергувати у 

неділю? 

95. Якої найменшої довжини повинна бути дошка, щоб її можна було розрізати 

впоперек на частини довжиною по 40 см або по 30 см так, щоб не залишилось 

обрізків? 

96. У кожному вагоні поїзда пасажирів було порівну. Скільки було вагонів, 

коли відомо, що в поїзді їхало всього 949 пасажирів? 

Ознаки подільності на складене число 

97. Сформулювати ознаки подільності на: 

14;    20;  24;  36;  45;  48;  60;  80. 

98. Назвати найбільше й найменше трицифрові натуральні числа, які діляться 

на: 

а) 12,          в) 6, 6)14,          г)15. 

99. Є чотири десятицифрові числа 2 438 195 760, 3 785 942 160,  

4 753 869 120, 4 876 391 520. Кожне з них містить усі цифри від 0 до 9, які 

зустрічаються в записі числа лише один раз. Дільниками їх є числа від 2 до 18 

включно. Перевірити дане твердження. 

100.Із цифр 0, 1, 3, 5, 6 утворити  2 п'ятицифрових числа, які б ділилися на: 

а) 12,         в) 30, 

б) 15,         г) 45. 

101. У числі 75 906 переставити цифри так, щоб отримати найменше число, яке 

б ділилося на: 

а) 12,          в) 24, 



55 
 

б) 18,          г) 30. 

102 . Записати найбільше шестицифрове число, яке б ділилося одночасно на; 

а) 12 і 18,        в) 18 і 24, 

б) 15 і 18,       г)12і 15. 

103.Дані числа 1100, 124, 4360, 1256. Не виконуючи обчислень, встановити, які 

з них діляться на 9; 12; 15. 

104.Користуючись ознаками подільності, встановити, чи е число 15 дільником 

чисел 40, 90, 115, 135, 155. 64 

105. Не виконуючи обчислень, встановити, значення яких виразів діляться на 

18: 

а) 24-36-53,  б) 45378 - 14542 + 3204, в)36+42+67, г) 324-136-55.  

106.Серед наступних висловлювань вказати істинні: 

а) (124 +226 -13 8): 6, 

б) (145-111-325):15, 

В) (810  236∙305)
 
:12. 

107. До числа 567 037 додати таке число, складене із цифр 1, 5, 3, 0, 8, щоб сума 

даного і утвореного ділилась на 12, 15, 24. 

108. Від числа 9 056 735 відняти таке число, утворене із шести цифр, щоб 

різниця даного числа і утвореного ділилась на 12, 15, 24. 

Способи відшукання НСД і НСК чисел 

109.Знайти НСД (а, b) і НСК (а, b), якщо: 

а)   а=2
5
∙3

4
∙5

2
∙ 11,      b 

=
 2

2
∙3

6
∙5

3
∙7

2
, 

б)    а=2
3
∙3

2
∙7

2
,          b=2

3
∙5

4
∙7. 

в)    а=2
4
∙3,             b=5∙7

2
. 

110. Застосувавши канонічний розклад чисел, знайти НСК і НСД чисел: 

а)288 і 3600,      б) 48 і 365,  в) 60, 252 і 264,   г) 240, 490 і 504. 

111.Використавши алгоритм Евкліда, знайти НСД і НСК чисел: 

а) 37 864 і    4 753,                          б) 580 035    і 83 020.  

112.Скоротити дроби (двома способами): 

а) 
   

    
 ; 
     

     
      б) 

     

     
 ; 
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113.Звести дроби до спільного знаменника: 

а) 
 

  
 і 

 

   
  ; б) 

   

     
  і  

    

     
; в) 

 

   
 і 

 

    
 ; г) 

  

   
 і 
   

   
 

8.  Звичайні дроби і дії над ними 

1. Утворити всі можливі правильні і неправильні дроби з чисел: 

а) 3, 7, 15;                                              б) 1, 4, 7, 12. 

2. Чи рівносильні дроби: 

     а) 
 

 
 і 
 

  
;   
 

 
 і 
 

  
;                                      б) 

  

  
 і 
  

 
;   
 

 
 і 
  

  
.   

3. Записати по три дроби, рівносильні до даних: 

     а) 
 

 
;   

 

  
;                                                 б) 

 

 
;  
  

   
. 

4. На множині А задано відношення ―дріб x рівносильний дробу y‖. Побудувати 

граф цього відношення і записати всі підмножини множини А, які містили б 

рівносильні дроби, якщо: 

     а) А = {
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

  
, 
 

 
, 
 

  
};              б) A = {

 

 
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

   
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
}. 

5. Перетворити кожен з дробів у рівносильний нескоротний дріб: 

     а) 
   

   
; 
  

   
; 
    

    
;                                       б) 

   

   
; 
   

   
; 
   

    
; 

     в) 
   

   
; 
    

    
; 
  

   
;                                       г) 

   

   
; 
    

    
; 
   

   
. 

6. Звести дроби до найменшого спільного знаменника: 

      а) 
 

  
; 
  

  
; 
 

  
;                                             б) 

  

   
; 
  

   
; 
  

   
; 

      в) 
  

  
; 
  

   
; 
  

  
;                                            г) 

   

   
; 
 

   
; 
  

  
. 

7. Знайти дріб: 

      а) який рівносильний дробу 
  

  
 і має знаменник 111111; 

      б) який рівносильний дробу 
   

    
 і має знаменник 50. 

8. Назвати три дроби, які зображають те ж раціональне число, що і дріб: 

      а) 
 

  
;   
  

 
;                                                 б) 

 

 
; 
  

  
. 

9. Порівняти дроби; 

    а) 
 

 
 і 
 

  
;                                                          б) 

 

  
 і 
 

  
; 
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    в) 
 

   
 і 

 

   
                                                     г) 

 

   
 і 

 

   
; 

    д) 
 

  
 і 
 

  
;                                                        е) 

 

   
 і 

 

   
. 

10. Розмістити у порядку зростання такі дроби: 

     а) 
 

  
, 
 

  
, 
 

  
,                                                   б) 

  

  
, 
   

   
, 
   

    
. 

11. Чи належить: 

     а) проміжку [
  

  
; +∞) число 

 

 
;                     б) проміжку [

 

 
; 
 

  
] число 

  

  
. 

12. Між даними дробами знайти три раціональні числа: 

     а) 
 

 
 і 
 

  
;                                                          б) 

 

  
 і 
 

  
.  

13. Виконати дії: 

     а) 10
  

  
 + 2

  

  
 + 1

 

  
 + 

 

  
;                                 б) 

 

  
 + 5

 

 
 + 4

 

  
 + 

 

  
 + 
  

  
; 

     в) (20 - 19
 

 
)+(17

 

 
 – 17)+(2

 

 
 - 
  

  
);                  г) 2

 

 
 – (

 

 
 + 

 

  
 + 

 

  
); 

     д) (
 

 
-
 

 
 + 
 

 
-
 

 
)*(

 

 
-
 

 
 + 

 

  
-
 

  
)*1

 

  
;                      е) (

 

 
*
 

 
 + 1

  

  
*
 

 
 + 
 

 
*
 

  
)*5

 

 
; 

     є) (12
 

 
 + 4

 

 
)÷(7

 

 
-4
 

 
);                                      ж) (

 

  
*
 

  
 + 

 

  
)÷

 

  
; 

      з) ((
 

  
  -
 

 
*
 

  
)*
 

  
 + 

 

  
)÷
  

  
;                 и) 

 

 
*
 

  
-(
 

  
-
 

 
*
 

 
)÷

 

  
 + (

 

 
*
 

  
 + 
 

 
*
 

  
)÷

 

  
.  

14. Знайти значення виразу: 

       1) 
  
 

 
  
 

 
  

 

  
  
 

 

  
 

 
  
 

 

;                                    2) 
( 
 

 
  

 

 
  

 

 
)  

 

 

     
 

 
  

 

 

; 

        3) (20
 

  
*7
 

 
-54

 

 
*2
 

 
)÷(3

  

  
*8
 

 
-29

 

 
)-
 

 
*1
 

 
; 

        4) 
 

 
*1
 

 
 + 43

 

 
 ÷ 11

 

 
-3
  

  
+1

 

  
(37

 

 
÷2

 

  
-1
 

  
*9)+ 

  

   
; 

        5) ((2-3÷3
 

 
)+7÷(3

 

  
-
 

 
*13))*(1+ 

 

  
 ÷ 4). 

15. Розв'язати рівняння, використовуючи залежності між компонентами:            

а)1
 

 
 + (2

 

  
-((
 

 
-х)+1))=2

  

  
;                        б) 2

 

  
-(1

 

  
-(х-

 

 
))+3

 

  
=5. 

16. Чисельник дробу на 3 більший від знаменника. Якщо чисельник цього 

дробу зменшити на 1, а знаменник збільшити у 2 рази, то отриманий дріб буде 

на 1 менший від початкового. Знайти початковий дріб. 
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17. Знаменник дробу на 3 більший, ніж чисельник. Якщо чисельник збільшити 

на 5, а знаменник залишити без зміни, то одержаний дріб буде на 1 більший 

початкового. Знайти початковий дріб.  

18. Чисельник дробу на 2 менший, ніж знаменника. Якщо до чисельника додати 

5, а від знаменника відняти 4, то одержаний дріб буде в 4 рази більший 

гочаткового. Знайти початковий дріб.  

19. Знаменник дробу на 5 більший, ніж чисельник. Якщо чисельник збільшити 

на 2, а знаменник подвоїти, то одержаний дріб буде менший від початкового на 

 

  
. Знайти початковий дріб. 

20. Знайти дріб за такими даними: чисельник на 3 менший від знаменника. 

Якщо до знаменника і чисельника додати по 5 i отриманий таким чином дріб 

помножити на обернений до шуканого, то одержимо 
 

 
. 

21. Знайти дріб за такими даними: знаменник на 3 більший від чисельника. 

Якщо від знаменника і чисельника відняти по 3 і отриманий таким чином дріб 

поділити на обернений до шуканого, то одержимо 
 

  
. 

22. Якщо до чисельника дробу додати 3, а до знаменника 1, то утворений дріб 

буде рівний 
 

 
. Якщо від чисельника відняти 5, а від знаменника 3, то утворений 

дріб буде рівний 
 

 
. Знайти початковий дріб. 

23. Якщо від чисельника дробу відняти 3, а від знаменника 1, то утворений дріб 

буде рівний 
 

 
. Якщо чисельник подвоїти, а знаменник залишити без зміни, то 

утворений дріб буде рівний 
 

 
. Знайти початковий дріб. 

24. Сума чисельника і знаменника правильного дробу дорівнює 13. Якщо до 

них додати по 6, то отримаємо дріб 
 

 
. Знайти початковий дріб. 

25. Різниця чисельника і знаменника правильного дробу дорівнює 5. Якщо від 

них відняти по 1, то отримаємо дріб 
 

 
. 3найти початковий дріб. 
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26. Якщо від чисельника і знаменника звичайногo дробу відняти по 1, то дріб 

збільшиться на 
 

 
. Якщо до чисельника і знаменника додати по 1, то дріб 

зменшиться на 
 

  
 Знайти цей дріб. 

27. Якщо до чисельника і знаменника звичайногo дробу додати по 2, то дріб 

збільшиться на 
 

  
. Якщо чисельник і знаменник зменшити на 1, то дріб 

зменшиться на 
 

 
. Знайти цей дріб. 

28. Пастуха, який вів 70 корів, запитали, яку частину всієї своєї череди він веде. 

Він відповів, що веде дві третини від третини всієї череди. Скільки всіх корів 

мав пастух? 

29. На запитання, скільки учнів навчається в школі, Піфагор відповів, шо 

половина всіх учнів вивчає математику, чверть - музику, сьома частина- 

мовчить і, крім того, є ще три жінки . Скільки учнів тоді було у школі 

Пiфaгopa? 

30. Довести, що якщо дріб 
 

 
 скоротний, то скоротним також є дріб : 

       a) 
   

 
;                                                             б)

   

 
. 

                        Десяткові дроби і дії над ними 

31. Записати цифрами такі десяткові дроби:  

1) дві цілі дві тисячі двісті вісімдесят три десятитисячних; 

2) нуль цілих двісті п'ять мільйонних; 

3) одна ціла чотири десятих три сотих;  

4) сто цілих триста три десятитисячних;  

5) нуль илих тридцять сім стотисячних. 

32. Прочитати числа: 0,7; 0.03; 5,31; 6,035; 0.000003; 10.100356; 8,19834.  

33. Порівняти числа: 2.30 i 2,3; 0,581 і 0,58; 10,487 і 10,486; 9,001 і 8,998. 

34. Записати шість десяткових дробів, ціла частина яких 67, а дробова частина 

кожного з них складена з чотирьох різних цифр: 1, 2, 3, 4. Записати дроби 

порядку зростання. 
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35. Записати всі десяткові дроби з цілою частиною 5, а дробова частина містить 

три десяткові знаки, записані цифрами 6 і 7. Записати дроби порядку спадання. 

36. Виконати дії усно:                                                                                                                   

0,02+0,98                    0,3-0,29                   10*0,0081                 5÷0,1                                

0,2+0,98                      2,05-1,96                 0,1*2,34                    6,32÷10                                  

0,02+0,2+0,002           5,3-2,095                 0,5*0,004                  0,125÷2,5                                        

5,209+4,39+0,401       1,5-1,245                 0,4*0,16                    15,05÷1,2 

37. Закреслити в числі 30,001070 три нулі так, щоб утворилось якнайбільше 

число.  

38. Обчислити:                                                                                                                             

(0,4÷0,1-0,2*5)*10                                                 (3,3*2,4-6,6*0,4)÷1,1                                  

5,54*0,07+0,33*5,94+0,4*0,06                              0,8÷0,2+0,5÷5+0,6+0,79÷0,1                       

0,15+0,25÷0,5-0,003                                               1,2÷4-4,2÷1,4+9                                             

6,85*3,2-6,85*1,7+1,5*4,15                                   3,85*5+69,25÷27,7                                      

30,5÷0,5-19,76÷32,5                                               72,492÷12+78,156÷36-129,03÷30. 

39. Розв’язати рівняння:                                                                                                               

а) 0,2х+1=2,4                                                            б) 0,2х-4,2=0,8-0,3х                                      

в) 1-0,07х=0,4                                                           г) 
 

   
+0,6=1,6                                               

д)0,72÷0,9х=10                                                         е) 2÷5,2=х÷1,3                                       

40. Знайти число, половина якого більша від його третини на 0,5.                                 

41. Знайти число, половина якого більша від його п'ятої частини на 2,8.                   

42. Знайти число, третя частина якого більша від його п'ятої частини на 3,6.            

43. Знайти число, сьома частина якого менша від його половини на 3,5.            

44. Одне з двох чисел становить 0,6 другого і менше від другoгo на 30. Знайти 

ці числа.                                                                                                                              

45. Одне з двох чисел становить 0,3 другогo і менше від другого на 0,35. Знайти 

ці числа.                                                                                                                                   

46. Сума двох чисел дорівнює 13,6, а різниця – 1,6. Знайти ці числа.                           

47. Добуток двох чисел дорівнює 4, а їх різниця – 0,9. Знайти ці числа.                  
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48. До числа 20 додали 0.1 його, а потім від суми відняли 0,01 її. Яке число 

отримали?  

49. Від числа 20 відняли 0,4 його, а потім до різниці додали 0,01 її. Яке число 

отримали?  

50. Назвати дріб, протилежний дробові 0,4, і дріб, обернений до нього. 

51. Назвати дріб, протилежний дробові 0,2, і дріб, обернений до нього.  

52. Число 60 поділити на три частини, пропорційно числам 0,3; 1,05 і 0,15.  

53. Автомобіль проїжджає за 0,8 год 52,4 км. Яку відстань він проїде за 45 

хвилин?  

54. Обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, який має розміри  

4м* 1,25м*2,2м.  

55. Ківш екскаватора 13,6  . Яку масу переміщує за один раз ескаватор , якщо 

густина грунту 2,5т/  . 

56. Штурман на карті рейсу зробив дві помітки: місце знаходження лайнера, 

відстань між якими 3,2 см. Який шлях по прямій пройшов лайнер, якщо карта 

має масштаб 1 : 250 000?                                                                                                            

57. Метр тканини коштує 3,8 грн. Скільки коштує 2м 40см цієї тканини?                      

58. Швидкість катера проти течії річки 19,5км/год, а швидкість течії річки 1,6 

км/год. Знайти власну швидкість катера і його швидкість за течією річки.                   

59. 3 поля прямокутної форми, розміри якого 0,06м*500м, зібрали капусту. 

Врожай капусти з 1гa – 40т. Відомо, що 1 кг капусти містить 0,7 кг води. 

Скільки води є в цій капусті, що зібрали з поля?                                                                 

60. 860,4кг апельсинів розклали в ящики двох розмірів, по 24,5кг і 35,4кг. У 

більших ящиках на 272,4кг апельсинів більше, ніж у менших . Скільки великих 

і малих ящиків заповнили апельсинами?                                                                             

61. За 1 хв доросла людина робить у середньому 16 вдихів і видихів, і щоразу 

через її легені троходить близько 0,5 л повітря. Скільки повітря проходить 

через легені людини за 1 добу? Скільки важить це повітря, якщо 1 л повітря 

важить 1,3г?                                                                                                                             
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62. Обчислити раціональним способом:                                                                       

1) 20,5*17+79,5*17+20,5*0,28+79,5*0,28;                                                                           

2)      -42,2*41,2+     -57,8*56,8.                                                                                       

63. Знайти значення виразу:                                                                                                 

1) 1,35÷2,7+6,02-5,9+0,4÷2,5*(4,2-1,075);                                                                            

2) (2,318+0,4793)*2,83+(7,152-0,47)*6,24;                                                                           

3) (1,6÷1,28)+(1,5÷0,24)+1,1÷0,08;                                                                                        

4) (1,14+0,76)÷(1,14-0,76)+0,54÷0,012;                                                                                                                                               

5) 1÷2,5+1,44÷3,6+3,6÷1,44*(0,1-0,02);                                                                                 

6) ((2,71*0,43+7,152)*2,32)÷0,25+(3,191+2,45-1,218)÷0,125;                                             

7) (0,45÷0,9+0,9÷0,45+1,5÷3+0,242÷0,11)÷(2,3-1,26);                                                            

8) (90,09÷91+3,774÷0,34)÷(232,31÷17,87+186,85÷5,05);                                                     

9) 
(           )    

(         )    
-
(        )    

(           )   
;                                                                                       

10) 52÷(
  (       )

    (       )
+

(           )  

     (           )
)-8.   

64. Знайти значення виразу зі звичайними і десятковими дробами:                           

1) 24,57÷3,5+(3,35-2
  

  
+
 

 
)*(225÷12,5-3

  

  
*2);                                                                         

2) (17
 

  
*3,6-0,476÷14)÷(0,009*8700-120÷4

 

 
)+0,306÷0,3;                                                   

3) ((4,625-
  

  
*
 

  
)÷2

 

 
+2
 

 
÷1,25÷6

 

 
)÷1

  

  
;                                                                                  

4) (2
 

  
-0,645÷0,3)*(4÷6

 

 
-0,2+

 

 
*1,96);                                                                               

5) 
( 
 

 
 (

  

  
          ))    

 

 
  

 

 
  

  

  

+
      

 

 

    
 

 

÷0,25.          

65. Знайти значення виразу:                                                                                                 

1) 
        

      
                                          при а=

 

 
;                                                                    

2) 
(    )   

    
                                         при х=2,5; у=0,72; z=1,04;                                             

3) 
      (   )   

    (   )
                                при a=

 

 
; b=

 

 
. 
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Нескінченні періодичні десяткові дроби 

66. Встановити, які з даних звичайних дробів можна перетворити у скінченні 

десяткові, і там, де це можливо, виконати таке перетворення:                                                    

а) 
 

  
, 
 

  
, 
  

   
, 
 

 
, 
  

  
, 
  

   
;                                                                                                           

б) 
 

  
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

   
, 
  

   
, 
  

   
;                                                                                                   

в) 
   

   
, 
  

  
, 
  

  
, 
  

  
, 
   

   
, 
  

   
;                                                                                                     

г) 
  

   
, 
  

   
, 
  

  
, 
   

   
.  

67. Зобразити звичайні дроби у вигляді десяткового:                                                           

1) 
  

   
; 
  

   
; 
 

 
; 
 

 
; 
 

  
;                                                                                                                

2) 
  

     
; 
  

  
; 
 

  
; 
 

 
; 
 

 
. 

68. Перетворити звичайні дроби у нескінченні десяткові дроби:                                           

а) 
 

 
                      б) 

 

  
;                     в) 

  

  
;                    г) 

  

  
. 

69. Записати десяткові дроби у вигляді нескоротних звичайних дробів:                                

а) 0,15;  0,125;  0,1375;  1,37544;                                                                                               

б) 3,24;  0,625;  0,2454;  2,2750625.         

70. Перетворити чисті періодичні десяткові дроби у звичайні:                                              

а) 0,(31);  0,(243);  3,(2799);  0,(471);                                                                                    

б) 2,(75);  2,(4314);  0,(231426). 

71. Перетворити мішані періодичні десяткові дроби у звичайні:                              

а) 2,17(24);  3,4(25);  0,34(9);  0,1(237);                                                                              

б) 0,27(15);  0,2(36);  5,212(7);  0,1(9).    

72. Перетворити періодичні дроби у звичайні:                                                                       

1) 0,(19);   0,2(31);   1,(288);   8,14(134);   0,0(2);   0,00(20);                                                   

2) 0,(39);   0,25(3);   1,12(13);   1,(141);   0,24(20);   2,123(5). 

73. Знайти значення виразу:                                                                                                

1) 
   ( )     ( )

   ( )     ( )
 + 
   ( )    ( )

   ( )    ( )
;                                                                                                

2) ((0,(06)+0,(3))÷0,25)÷0,12(3)÷0,0925)+12,5*0,64+0,(81);                                              
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3) 
   ( )    ( )

  

  

*
          ( )

    
;                                                                                                                                           

4) 
  
 

 
  
 

 
   (  )  

 

 

   ( )  
 

 

 + 0,(7)*1
 

 
. 

74. Розв’язати рівняння:                                                                                                     

1) 
((  (  )  

 

  
)      )    

 

 
       ( )

=0,(81);                              2) (1
 

 
+2,5)÷х=

   

  (  )
. 

75. Чи істинними є числові рівності:                                                                                    

1) 20,8+ 
 

  
=21,4(36);                                               2) 220-

 

  
=219,(36). 

76. Обчислити:                                                               

1) 0,2(142857)+2,232323…-0,21(142)+0,1(23)*10+0,1313…-3,254(9); 

2) 9,3434…+0,12(3)*10-1,(3)+12450450… 

                               Відсотки. Задачі на відсотки 

77. Знайти : 1% від числа 800;                                   26 % від числа 10;  

                     7 % від числа 300;                                 156 % від числа 62.  

78. Площа поля 420га. Житом засіяли 16% поля. Скільки гектарів засіяли 

житом?  

79. Сплав містить 8% міді. Скільки міді міститься в 360кг сплаву?  

80. Довжина прямокутника дорівнює 80см, його ширина становить 80% 

довжини. Знайдіть периметр і площу прямокутника .  

81. Ширина прямокутника дорівнює 40см, його довжина становить 135% 

ширини. Знайдіть периметр і площу прямокутника.  

82. Картопля містить 84% води. Скільки води у 35кг картоплі?  

83. Ядра волоських горіхів містять 75% жиру. Скільки грамів жиру міститься в 

5,5кг ядер?  

84. Туристи повинні пройти відстань 140 км за 3 дні. За перший день вони 

пройшли 2/7 маршруту, а за другий 80% решти. Скільки км пройшли туристи за 

третій день?    

85. Площу у 180 га засіяли гречкою, пшеницею і житом. Гречка займає 2/5 

посівів, пшениця 80% решти. Скільки га засіяли житом?  
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86. На полиці стояли книги. Спочатку з полиці зняли 25% книг, а потім 70% 

книг, що залишились. Після цього на полиці залишилось 27 книг. Скільки книг 

було на полиці спочатку?  

87. За перший день автомобіль проїхав 30% відстані, а за другий 50% того, що 

залишилося, а за третій 70км. Яку відстань автомобіль проїхав за три дні? 

                          Знаходження числа за його відсотками  

88. Знайдіть число, якщо:  

1) 20% цього числа дор. 40;                              2) 12 % цього числа дор. 4,8;                     

3) 104% цього числа дор. 81;                            4) 280 % цього числа дор. 70.  

89. Руда містить 60% заліза. Скільки треба взяти руди, щоб отримати 72т 

заліза?  

90. Вага сушених слив становить 15% ваги свіжих слив. Скільки треба взяти 

свіжих, щоб отримати 36кг сушених слив?    

91. Під час сушіння яблука втрачають 84% своєї ваги. Скільки треба взяти 

свіжих яблук, щоб одержати 24кг сушених?  

92. При тушкуванні м'ясо втрачає 24% своєї ваги. Скільки треба взяти сирого 

м’яса, щоб отримати 19кг тушкованого?  

93. У саду росли яблуні і вишні, причому яблуні становили 41% всіх дерев. 

Вишень було на 54 дерева більше, ніж яблунь. Скільки дерев було в саду? 

Скільки серед було вишень?    

94. За два дні було відремонтовано кабель. За перший день відремонтували 68% 

кабелю, а за другий - на 11 5,2м менше, ніж за перший. Скільки всього метрів 

кабелю було відремонтовано за два дні? Скільки метрів кабелю відремонтували 

за перший день?  

95. Банк сплачує своїм вкладникам 8% річних. Скільки грошей треба покласти 

в банк, щоб через рік отримати прибуток 60 гривень?  

96. Банк сплачує своїм вкладникам 5% річних. Скільки грошей треба покласти 

в банк, щоб через рік отримати прибуток 80 гривень? 
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Знаходження відсоткового відношення двох чисел 

97. Скільки відсотків становить:                                                                                                

1) число 2 від числа 10;                                            2) число 45 від числа 300;                   

3) число 138 від числа 120;                                      4) число 64 від числа 50.                  

98. Знайдіть відсоток вмісту солі в розчині, якщо в 400г розчину міститься 34г 

coлi.                                                                                                                                           

99. Знайдіть відсоток вмісту олова в руді, якщо в 80т цієї руди міститься 6.02 т 

олова?                                                                                                                                        

100. 380кг руди одного сорту містять 68,4кг заліза, а 420кг руди іншого сорту - 

96,6кг заліза. В якій руді вищий процентний вміст заліза?                                                 

101. 280г одного розчину містять 98г солі, а 220г іншого розчину - 88г солі. В 

якому розчині, першому чи другому, вищий процентний вміст солі?                                

102. Замість 40 дерев робітник посадив 60. На скільки відсотків він перевиконав 

норму?                                                                                                                           

103. Через місяць занять учень замість 70 слів за хвилину став читати 84 слова 

за хвилину. На скільки відсотків учень покращив свій показник?                              

104. Вартість деякого товару знизилась з 175 грн. до 140 грн. На скільки 

відсотків знизилась ціна?                                                                                                

105. Вартість костюма була 180 грн. Спочатку його вартість підвищили на 20%, 

а потім знизили на 10%. Якою стала вартість костюма після цих змін? На 

скільки відсотків змінилась початкова ціна?  

106. Вартість шафи була 160 грн. Спочатку її вартість знизили на 10%, а потім 

підвищили на 25%. Якою стала вартість шафи після цих змін? На скільки 

відсотків змінилась початкова ціна? 

107. Хлопчик купив дві книжки. Одна з них була на 50% дорожча за другу. На 

скільки відсотків друга книжка дешевша за першу?  

108. На кондитерській фабриці виробляли шоколадні цукерки і карамель. 

Шоколадні цукерки становили 80% продукції, а через деякий час - 90%. На 

скільки відсотків при цьому зменшилось виробництво карамелі? 
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109. До чисел 100 і 1000 дописали праворуч цифру 7. Яке з чисел збільшилось 

на більшу кількість відсотків?  

110. До деякого числа додали 10% його, а потім відняли 10 % суми і отримали 

990. Знайдіть це число.  

111. Яке з двох чисел більше, якщо:  

1) 5 % від першого числа дор. 20, а 8 % від другого - 24;  

2) 26 % від першого числа дор. 130, а 9 % від другого числа дор. 45% від 

першого?  

112. На скільки відсотків збільшиться площа квадрата, якщо кожну його 

сторону збільшити на 10%?  

113. Одна сторона прямокутника на 30% більша за сторону квадрата, а друга на 

30% менша від сторони цього ж квадрата. Знайдіть відсоткове відношення 

площі прямокутника до площі квадрата.  

114. Сторони прямокутника дорівнюють 20см і 10см. Одну з його сторін 

збільшили 20%, а другу зменшили на 20%. Як і на скільки відсотків змінилась 

площа прямокутника? Чи має значення, яку сторону збільшено а яку - 

зменшено?  

115. Білочка зібрала 15кг білих грибів. З них 30% пішло у відходи при 

підготовці грибів до сушіння, а при сушці частина грибів, що залишилась, 

втратила 76% своєї маси. Скільки сушених грибів отримала білочка? 

9. Множина ірраціональних чисел 

1. Тотожні перетворення над ірраціональними числами та виразами 

1. Довести, що не існує раціонального числа, квадрат якого дорівнював би: 

А) 3 Б) 5 В) 7 Г) 11 

2. Чи правильно, що квадратний корінь з будь-якого натурального числа є: 

А) раціональним числом Б) ірраціональним числом 

3. Число записано у вигляді нескінченного десяткового періодичного дробу. 

Яке з наступних тверджень є істинним? 

А) це число є раціональним  Б) це число є ірраціональним 

4. Записати два ірраціональних числа, для яких: 
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1) Сума є ірраціональним 

числом 

2) Різниця є ірраціональним 

числом 

3) Різниця є раціональним 

числом 

4) Сума є раціональним числом 

5) Добуток є ірраціональним 

числом 

6) Добуток є раціональним 

числом 

5. Визначити. Які з наступних нескінченних десяткових дробів є 

раціональними числами, а які – ірраціональними: 2,323232…, 3,52(375), 

1,(35), 1,212012001…, 15,41741174117…, 0,219999, 0,13151618… . 

6. Розмістити в порядку зростання такі числа: 

1) 6,4275…; 6,42698…; 6,427673…; 

2) 1,267…; 1,26901…; 1,267011… . 

7. Між даними числами поставити один із трьох знаків: <, =, >: 

1) 3,23479… і 3,23497…; 2) 5,3831… і 5,4827…; 

3) 10,25… і  
  

 
; 4) 0,3333…і 

 

 
; 

5) 12,0010… і 12,0001; 6) 4,01110… і 4,100101… . 

8. З множини чисел А = { 3

2

; 4,2; 7; 5 ; 0,3;   1,2(76);  ; 10 } виділити 

підмножину: 

а) раціональних чисел;  б) ірраціональних чисел. 

9. Довжини відрізків (при одній і тій же одиниці довжини) виражаються 

числами: 3; 1,1; 2 ; 13

11
2

; 0,012(3). Які з цих відрізків є співвимірні і які 

неспіввимірні з одиницею довжини? 

10.У процесі вимірювання довжини відрізка АВ виявилось, що одиниця 

довжини відклалась на відрізку АВ 2 рази з остачею, меншою від цієї одиниці. 

0,1 вибраної одиниці довжини відклалась у остачі 7 разів з новою остачею, 

меншою 0,1 одиниці. 0,01 одиниці довжини відклалась у другій остачі 3 рази з 

остачею, меншою 0,01 одиниці. Знайти десяткові наближення довжини відрізка 

АВ, з надлишком і недостачею з точністю до сотих. 

11 .Порівняти вирази: 
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1) 7  і 6 ; 5  і 
3

11 ; 7 + 6  і 26 ; 
5 6  і 

10 35 ; 

2) 11  і 15 ; 
3

4  і 3 ; 10 + 13  і  11 +2 3 ; 
7 5  і 

21 120 . 

12.  Винести множник з-під знака кореня: 

1) 27 ; 18 ; 
3 16 ; 

4 32 ; 
3 81 . 

2) 125 ; 80 ; 
3 54 ; 

3 625 ; 
4 48 . 

13. Внести множник під знак кореня: 

1) 2 ;  2) 65 

14. Спростити вирази: 

1) 
22

)15()41(  ; 
222

)725()37()27(  . 

2) 
22

)36()37(  ; 
222

)83()10103()7102(  . 

15. Виконати дії: 

1) 3)7512(  ;    2) 2)5018(  ; 

3) )324()32(  ;   4) )473()734(  ; 

5) )132()132(  ;   6) )22()236(  ; 

7) 102)25(
2
 ;   8) 62)23(

2
 ; 

9) )50323()83182(  ;  10) )8072()18345202(  ; 

11) 550285  ;    12) 9

11
1244

4

3
28 

; 

13) )32(5)128(  ;  14) 1032

102

2

1
74




; 

15) 30211

1

30211

1




 ;   16) 2

42

12

12

12

12 











; 

17) 3232

347





;   18) 154154

15831





; 

19) 573

152127





;   20) 8106

243018





. 

16. Чи правильно, що: 
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1) 25549  ;   2) 252525
105

 ; 

3) 5

55

5

55
3 2

3

3 




;   4) 55

55

55

55

3 2

3 2

3

3










. 

17. Позбутися ірраціональності у знаменнику: 

1) 3

6

;   
3

2

2

;    75 

a

;     22

22





;     
33

32

1

 ; 

2) 53

10

; 
3 5

5

; 152 

c

; 21

12





; 13

1
3  . 

18. Обчислити: 

1) 2

1

4

1

12

1

3

2

264

225889








;    2) 
3

1

2

1

3

1

3

1

2

1

3

1

12

1

1

21681)
64

1
(

279125525
2597
















; 

3) 
322610

24)16932(  ;   4) 

2121
2,0)4,0()

5

2
()

10

1
( 



; 

5) 

13

01

)
3

1
()

3

2
(

3

2
2

4,01,0









;  6) 

2023

1

332

1

2

)
2

1
()3()

5

1
(125

)
9

1
()81(42













. 

19. Спростити вираз: 

1)
n

m

n

mn

nm

n














 



;  2) 













 





 b

ab

ab

b

ab

a

; 

3) 
aa

a

a

a

a

a
























 1

1

4

1

1

;   4) 
mm

m

m

m

m

m

2

2

4

8

2

2


























; 

5) 
5,0

5,05,0

5,0

5,0
1

1

2

12

2

a

a

a

a

aa

a 


















;  6) yx

yx

yx

yx









5,15,1

5,05,0

; 

7) 
3333 ba

ba

ba

ba










;  8) 
2

3

2

3
5,05,05,05,0

5,05,0

5,05,0
yx

yx

yx

yyxx

yx 


















; 

9) bababa

ba

bbaa

ba










)((

)(
222

; 10) 
)(

abb

a

aba

b

ab

ba

ba

ba














; 

Ірраціональні рівняння та способи їх розв’язування 

20. Розв’язати ірраціональні рівняння: 
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1) 48 x ;     2) 35 x ; 

3) 9443 x ;    4) 923 x ; 

5) 2254
2

 xx ;    6) 35323
2
 xx ; 

7) 44  xx ;    8) 22  xx ; 

9) 2216
22
 xx ;   10) 119

22
 xx ; 

11) 7452  xx ;   12) 2111718  xx ; 

13) 5313  xxx ;   14) 4212  xxx ; 

15) 212  xx ;   16) 523  xx ; 

17) 4622  xx ;   18) 321  xx ; 

19) 082)4(
2

 xx ;   20) 0183)9(
2

 xx ; 

21) )8(161121  xxx ;  22) )4(4531  xxx ; 

23) 
341

1

2



xx

x ;  24) 
121

1

2



xx

x ; 

25) 78231523
22

 xxxx ; 26) 11222
22

 xxxx ; 

27) 03828
22

 xxxx ;  28) 0233
22

 xxxx ; 

29) 6112 63  xx ;   30) 3112 4  xx ; 

31) 2)3()3( 5

1

5

2

 xx ;   32) 16)1(6)1( 4

1

2

1

 xx ; 

33) 
01

3

3
6

3

3











x

x

x

x

;  34) 
4

5
4

5







x

x

x

x

; 

35) 
2

5

3

3

5
77 










x

x

x

x

;   36) 
5,2

16

1

1

16
55 




 x

x

x

x

; 

37) 211
33

 xx ;   38) 1524
33

 xx ; 

39) 

6
)25(

16
)25(

5 3

5 3
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10. Множина дійсних чисел 

1. Які з тверджень є істинними, а які хибними: 

а) 3,(4) є Q+; б) 3,(4) є І+; в) 3,(4) є R+; 

г)    є Q+; д)     є І+; є)     є R+. 

2. Серед висловлювань вказати істинні, для хибних висловлювань 

побудувати їх заперечення: 

а) кожне раціональне число є дійсним; 

б) кожне ірраціональне число є дійсним; 

в) кожне дійсне число є раціональним; 

г) кожне дійсне число є ірраціональним; 

д) існує дійсне число, яке не є раціональним; 

е) існує дійсне число, яке не є ірраціональним; 

є) існує раціональне число, яке не є дійсним; 

ж) існує ірраціональне число, яке не є дійсним. 

3. Знайти перетин і об'єднання: 

а) множини натуральних чисел і множини додатних дійсних чисел; 

б) множини додатних дійсних чисел і множини додатних раціональних 

чисел; 

в) множини додатних раціональних чисел і множини додатних 

ірраціональних чисел; 

г) множини натуральних чисел і множини додатних раціональних чисел; 

д) множини натуральних чисел і множини додатних ірраціональних чисел; 

є) множини додатних дійсних чисел і множини додатних ірраціональних чисел. 

4. Доведіть, що числа 4,7 і 4,8 є десятковими наближеннями відповідно з 

недостачею і надлишком числа      з точністю до 0,1. 

5. Доведіть, що числа 2,2 і 2,3 є десятковими наближеннями відповідно з 

недостачею і надлишком числа     з точністю до 0,1. 

6. Записати десяткові наближення ірраціонального числа π = 3,14159... з 

недостачею і з надлишком з точністю до: одиниць, десятих, сотих, тисячних, 

десятитисячних. 
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7. Знайти перші три десяткові знаки числа: 

А) 
 

 
; Б)    . 

8. Встановити, що більше: 

А)     чи  
 

  
; Б) 5(21) чи    . 

9. Перевірити істинність тверджень: 

1) 3,6 ≤  
 

 
 ≤ 3,7; 2) 7,26 ≤  

 

  
 ≤ 7,27; 

3) 20,8 + 
 

  
 = 21,4(36); 4) 220 - 

 

  
 = 219,(36); 

5) 3,605 ≤     ≤ 3,606; 6) 4,123 ≤     ≤ 4,124. 

10.  Знайти десяткове наближення чисел    ;     ;     ; 3     з точністю до 

0,01.  

11. Знайти десяткове наближення чисел    ;     ;     ; 5     з точністю до 

0,001.  

12. Архімед встановив, що відношення довжини кола до його діаметра більше, 

ніж  
  

  
, і менше, ніж  

 

 
. Знайдіть десяткові наближення цих дробів з точністю 

до: 

А) 0,01; Б) 0,001. 

13. Додайте нескінченні десяткові дроби 0,3535353535...    і     0,231231231... . 

Чи є знайдена сума раціональним числом?  

14. Додайте     нескінченні     десяткові     дроби     0,101001000100001...     і 

0,010110111011110... .Чи є знайдена сума ірраціональним числом?  

15. Знайти два раціональні числа, різниця між якими менше 0,002, такі, що між 

ними знаходиться сума     +    .  

16. Знайти два раціональні числа, різниця між якими менше 0,003, такі, що між 

ними знаходиться різниця    -    . 

17. Знайти наближені значення з недостачею і надлишком для чисел     і      

з точністю до 0,001. З їх допомогою встановити межі для числа     . 

 18. Знайти наближені значення з недостачею і надлишком для чисел     і      

з точністю до 0,001. З їх допомогою встановити межі для числа   . 
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19.Знайти перші три десяткові знаки суми і різниці чисел х та y, якщо: 

1) x = 1,7025681... ; у = 0,8001447...; 2) х = 2,14256...;  у = 

1,02184…; 

3) x = 
 

  
; y = 0,14(23); 4) x = 4,5(63); у =  

 

  
 

5) х =   ; y = 1,24; 6) х =    ;  у = 0,25; 

7) х=   ; y =      8) x =   ; у =     . 

20. Знайти добуток і частку чисел х та y з точністю до сотих, якщо: 

1) x =  1,5(123); у = 0,25478...; 2) х = 1,256...; у = 0,458... 

3) x =  
 

 
; y =      4) х = 1,45; у =     ; 

5) х =    ; у =     ; 6) х = 4(15);    у = 
 

 
. 

21. Обчислити результат з точністю до 0,001: 

1) 4,723 +  
 

  
; 2) 8,706 - 

 

  
; 

3) 
    

        
  4) 

    

        
.         

 22.Знайти значення виразу з точністю до 0,01: 

1) 
  

 

  
 
 

  
  
 

 
 
; 2) 

  
 

  
 
 

  
  
 

  
 
. 

23. Знайти числа, протилежні числам: 

1) -23; 24; -3; 0; -1;  
 

 
; -  

 
; -4,564. 

2) -8; 3; 290; -99;    ; - 
  

  
; 0,213; -3. 

24. Порівняти числа: 

1)-8 і -7,9; 2) - 
 

 
  і -

 

  
; 

3) -1,23 і 0,1; 4) 0,6 і -235. 

25. Розмістити дійсні числа у порядку зростання: 

-2,1;     -7;     -
 

 
;     0;     -  ;     4;     П;     

  

 
;     2,(3);        ;     2,1423687... 

26. Виконати дії: 

1) 2,5 - 4,9 + (-3,7) - (-5,8); 2) -2 × (-4) + (-3) × 5; 

3) (
 

 
 - 
 

 
) : (-2) -   

 

 
 : (-4); 4) 5 : (-(-

 

  
) : (-

 

 
) + 

 

 
 : (-2)) +  

 

 
; 
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5) 3 × (-2) + (-3) × (-4) - (-5) × 7; 6) 2,3 × (-1,8) - 1,4 × (-0,8) × (-1,5); 

7) (-4,5 + 3,8) × (2,01 - 3,81); 8) (2,8 - 3,9) × (-4,3 - 2,6); 

9) (-18 + 23 - 16 + 9) × (-18); 10) -4,5 × 0,1 + (-3,7) × (- 2,1); 

11) -3,8 × (-1,5) - (-1,2) × 0,5 - 6,5; 12) -2,321 × (-3,2 + 2,3 - 4,8 + 6,7) - 

1,579; 

13) (10,8 - 12) × (6,7 - 9); 14) -2,79 : 3,1 + 24,24 : 2,4; 

15) (11,3 - 13) × (5,8 - 8); 16) 2,07 × (-2,3) + 13,13 : 1,3; 

17) (16,7 - 12) × (21,5-24); 18) (1 - 1,5 × 1,4) × (-2,8); 

19) (18,6 - 14) × (31,5 - 34); 20) (1 - 1,3 × 1,6) × (-3,2) - 5,4 × (-0,2). 

27.Знайти значення виразу: 

1) |-8| - |-5|; 2) - |240| : (-|80|); 

3)  - |-10| × | 15 |; 4) |-710| + |-290|; 

5) |1,34 × (-4,71)|; 6) |6,35| + |1 - 4,96|; 

7) |1,3 × (-4,1)|; 8) - |-6,8| : |1-0,96|. 

28.Назвати значення числа х, для якого: 

1) |х| = 9; 2) |х| = 20; 

3) |х| = 0; 4) |х| = -3. . 

29. Позначити на координатній прямій числа, модулі яких дорівнюють: 

1) 3; -8; 0. 2) -4; 10; 0,5. 

30.Позначити на координатній прямій усі дійсні числа х, які задовольняють 

наступні умови: 

1) |х|<9;      |х|>2;      |х|<0;    | х | >- 4;   | х | > 0.  

2) |х|<-2;     |х|>-9;    |x|≥0;    |х|>1;       | х | ≤ 5.  

31. Спростити вираз: 

1) 

2

)23( 
 ;    2) 

2

)75( 
 . 

32. Визначити, якій числовій множині належить значення виразу: 

1)   90025,2372
2

 ;     2)   40025,6253
2

 ;  

3)   3

75
218 

;    4) 2

128
312 

; 
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5)     22

7278  ;   6)     22

5156  ; 

7)  13

13

13

13










;    8)  26

26

26

26










; 

9) 

2

347347 




 

;   10) 

2

549549 




 

. 

Величини та їх вимірювання 

33. Як можна порівняти довжини двох шматків дроту, не вимірюючи їх 

довжини? 

34.Як можна, не вимірюючи, порівняти об'єми води, які налито у дві різні 

банки?  

35. Як можна порівняти маси двох предметів, не визначаючи їх маси? 

36. Назвіть основні і похідні одиниці величин: довжина, маса, час, площа, 

швидкість, місткість. 

37. Встановити, у процесі вимірювання яких величин були отримані такі 

результати: 12,3 м; 17 мм
3
; 140 л; 5 кг 300 г; 160 т; 6 км/год; 16 р.; 15 ц; 6 с; 12 

грн.; 3 г 

38.Як зміниться числове значення величини, якщо одиницю цієї величини: 

а) зменшити у 2 рази;  б) збільшити у 2 рази. 

39. Довжина відрізка дорівнює 12 дм. Чому буде дорівнювати значення 

довжини цього відрізка, якщо одиницю вимірювання: 

а) зменшити у 3 рази; б) збільшити у 3 рази. 

40. Дано одиничний відрізок е. Побудувати відрізки довжиною: 3 е;6 е; 

0,7 е; 1,25 е; 
 

 
 е; 

 

 
 е; 1,5555... е;  0,233333... е; 6,(3) е; 1,21(52) е. 

41. Виразити у: 

1) сантиметрах: 8 см 79 мм; 4 м 5 мм; 12 м 3 дм; 7 дм 11 мм; 

2) хвилинах: 8 хв 12 с; 2 год 5 хв; 4 год 10 с; 308 с; 1 год 20 хв; 

3) тоннах: 125 кг 300 г; 10 ц 50 г; 45 кг 500 г; 1 ц 20 кг; 6000 кг; 

4) літрах: 4000 м
3
; 15000 дм

3
; 2 л 100 м

3
; 200000 м

3
; 125000 дм

3
. 

5) гектарах: 1 га; 10 га 4 а; 500 а; 12000 м
2
; 40000 дм

2
; 8 км

2
; 

6) метрах: 5 км 600 см; 80000 мм; 90 м 50 см; 400000 дм; 1000 см; 
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7) годинах: 2 доби 14 год; 10 діб 20 год; 420 хв; 1000 с; 40 хв 10 с. 

42. Порівняти величини: 

 1) 56 хв і 
 

  
 год;  2) 1,5 см і

 

  
  дм; 

 3) 
 

 
 мм і 0,102 см;  4) 11 год 45 хв і  

 

 
 доби; 

 5) 4 ц 20 кг і 89 кг 500 г; 6) 4т 550 кг і 12 ц 60 кг; 

 7) 4008,56 м
2
 і 5 а;  8) 5 га 11 а і 511 а. 

43. Виконати дії з іменованими числами: 

1) 6т – 4т 40кг;   2) 12 ц :30 кг; 

3) 6 ц 72 кг: 42;   4) 16 т +4т : 10; 

5) 12 км 80 м - 5 км 250 м; 6) 4 грн 8 к. • 3; 

7) 5 год 15 хв • 4;  8) 6 м 20 мм - 4 м 5 дм; 

9) 2 га : 100;   10) 7 год 50 с – 420 хв. 

44. Розв'язати задачі і пояснити, які дії над величинами виконувались у процесі 

їх розв'язування: 

1) На обробку трьох деталей витратили 
 

 
 год. На першу деталь було витрачено 

0,25 год, на другу 
 

 
 год. Скільки часу витратили на обробку третьої деталі? 

2) Книжка дешевша, ніж альбом, на 2,35 грн. Скільки коштують два таких 

альбоми, якщо книжка коштує 4,6 грн? 

3) На нафтобазі було 12680 т бензину. Першого дня відправили з бази 834 т 

бензину, другого - у 2 рази менше, ніж першого, а третього дня - на 229т 

більше, ніж другого. Скільки бензину залишилось на базі? 

4) 3 дерев'яного бруса, що має форму прямокутного паралелепіпеда, довжина 

якого 24 см, ширина у 3 рази менша від довжини, а висота 11 см, вирізали куб з 

ребром 6 см. Знайти об'єм частини, що залишилась. 

45. Довжина прямокутника 35 см, а його ширина 0,3 м. Знайти площу 

прямокутника в квадратних дециметрах.  

46. Скільки годин провів у школі учень, що закінчив третій клас, за умови, що у 

навчальному році 210 навчальних днів, щодня 4 уроки по 45 хвилин? 

47. Скільки секунд прожила людина, що досягла 20-річного віку? 
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48. Яка швидкість вертольота, якщо за 180 с він пролетів 8730 м? Скільки 

кілометрів пролетить вертоліт за годину? 

49. Одне ребро прямокутного паралелепіпеда дорівнює 44 см, а друге ребро на 

25 % довше від третього. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 22000 

см
3
. Знайти площу кожної грані. 

50. Залізний бак має форму прямокутного паралелепіпеда, внутрішній розмір 

якого 2,55 м х 1,8 м х 1,4 м. Скільки літрів води поміститься у цей бак? 

51. Площа прямокутника 160 см
2
 а ширина - 10 см. Довжину цього 

прямокутника зменшили на 4 см. На скільки зміниться площа зменшеного 

прямокутника? 

52. 3а 4 год токар зробив 48 деталей. За скільки годин він виготовить 84 деталі, 

якщо виготовлятиме щогодини на 2 деталі більше? 

53. Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох 

таких банок із соком? 

54. Пішохід і велосипедист вирушили назустріч один одному з двох міст, 

відстань між якими 72 км. Вони зустрілися, коли пішохід пройшов четверту 

частину всієї відстані. У скільки разів більшою є відстань, яку подолав 

велосипедист, ніж пішохід? 

55. Восьмиметрову колоду розрізали на 4 рівні частини, а дев'ятиметрову - на 3 

рівні частини. Частини якої колоди довші? 

56. У двох баках була однакова кількість води. Коли з першого взяли третину 

води, а з другого - 180 л, то в обох баках залишилась однакова кількість води. 

Скільки води було в обох баках разом? 

57. У сувої було 90 м тканини. Від нього першого разу відрізали тканини на 4 

костюми, по 2 м 70 см на кожний, а другого разу відрізали на 3 костюми, по 2 м 

85 см на кожний. Скільки тканини залишилося в сувої? 

58. Із 100 г вовни виходить 36 г чистого волокна. Скільки метрів тканини вийде 

з 1 т вовни, якщо з 1 кг чистого волокна виходить 3 м тканини? 

59. Два шофери перевезли з поля 37 т 5 ц картоплі. Перший шофер зробив 4 

рейси, а другий - 5. Скільки картоплі перевіз кожний шофер, коли 
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відомо, що перший шофер за один рейс перевозив на 1 т 5 ц картоплі 

більше, ніж другий? 

60. У двох вагонах було 70800 кг цукру. Коли з першого вагона вивантажили 10 

т цукру, а з другого – 8т 300 кг, то в обох вагонах залишилося цукру порівну. 

Скільки цукру було в кожному вагоні спочатку? 

61 .Господарка розрахувала, що коли вона купить 5 кг картоплі, то в неї 

залишиться 1 грн, а коли купить 8 кг, то залишиться тільки 64 к. Скільки 

господарка заплатить за 8 кг картоплі? 

62. 3 куска дроту завдовжки 14 дм треба зігнути такий прямокутник, щоб його 

площа дорівнювала 6 дм
2
. Визначити розміри прямокутника.  

63. Для радіофікування будівлі придбали 1 км кабелю в мотках. 12 мотків 

кабелю, по 65 м у кожному, витратили на внутрішню проводку, а 
 

 
 остачі пішло   

на   зовнішню   проводку.   Скільки   кабелю   пішло   на зовнішню проводку?  

64. 3агальна маса вантажу поїзда, що складався з 24 великих і 20 малих вагонів, 

становить 1426 т. Знайти вантажність великих і малих вагонів, знаючи, що в 

один великий вагон завантажували стільки, скільки в 3 малі вагони. 

65. На пошиття 139 костюмів одержали 12 однакових сувоїв тканини. На 

кожний костюм витрачали 2 м 80 см цієї тканини. Скільки метрів було в 

кожному сувої, якщо після пошиття костюмів залишилося 80 см тканини? 

66. Потрібно перевезти 120 т вантажу. Однією машиною це можна зробити за 

30 годин, а другою - за 15 годин. Спочатку почала працювати друга машина. 

Коли вона перевезла половину вантажу, на допомогу прийшла перша машина. 

За скільки годин було перевезено весь вантаж? 

67. Ділянку прямокутної форми зі сторонами 120 м і 80 м засіяли вівсом. 

Скільки для цього потрібно було зерна, якщо на 100 м
2
 сіяли 1 кг 800 г вівса? 

68. Визначити сторони прямокутника, якщо одна з них на 1 см більша від 

другої, а площа прямокутника дорівнює 12 см
2
. 

69. Основа трикутника збігається із стороною прямокутника, що дорівнює 8,5 

дм. Якою має бути висота цього трикутника, щоб він був рівновеликий з 

прямокутником площею 17 дм
2
? 
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70. Сторони квадратів 15 м і 17 м. Чому дорівнюють сторона і площа у 

квадрата, площа якого дорівнює різниці площ заданих квадратів? 

71. Висоти паралелограма 3 м і 4 м, одна сторона -5 м. Визначити другу 

сторону.  

72. Яка площа трикутника зі сторонами 13 м, 14 м, 15 м? 

73. Яка площа ромба з діагоналями 16 дм і 24 дм? 

74. Гірники щомісячно видобувають понад план по 14099 т залізної руди. 

Скільки т залізної руди видобувають понад план за квартал? 

75. З однієї ділянки зібрали 9000 кг буряків, з другої - на 1320 кг менше. Після 

того, як частину буряків вивезли з обох ділянок, на першій залишилося 2360 кг, 

на другій - 2100 кг. З якої ділянки вивезли більше буряків? 

76. Скільки хліба видає автомат за годину, якщо кожні 3 с він видає 1 хлібину? 

77. У школі навчається 500 учнів. Якщо припустити, що кожен зіпсує один 

аркуш паперу, то якої висоти вийде стос із цих аркушів (товщина 10 

аркушів - 2 мм)? 

11. Геометричний матеріал 

1. Побудуйте трикутник з даними сторонами a, b i c, якщо: 

1) a = 4см, b = 3см, c = 4см; 

2) a = 3см, b = 4см, c = 5см; 

3) a = 4см, b = 5см, c = 6см; 

2. Дано трикутник АВС. Побудуйте інший трикутник, що дорівнює йому. 

3. Побудуйте трикутник за двома сторонами і радіусом описаного кола. 

4. Побудуйте коло даного радіуса, що проходить через дві дані точки. 

5. Побудуйте трикутник АВС за такими даними: 

1) За двома сторонами і кутом між ними; 

а) АВ = 5см, АС = 6см, А=40°; 

б) АВ = 3см, ВС = 6см, В=70°. 

2) За стороною і прилеглими до неї кутами: 

а) АВ = 6см, А = 30°, В = 50°; 

б) АВ = 4см, А = 45°, В = 60°. 
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6. Побудуйте трикутник за двома сторонами і кутом, протилежним більшій з 

них: 

1) a = 6см, b = 4см, α = 70°; 

2) a = 4см, b = 6см,  = 100°; 

7. Побудуйте рівнобедрений трикутник за бічною стороною і кутом при 

основі. 

8. Поділіть кут на чотири рівні частини. 

9. Побудуйте кути 60°і 30°. 

10. Побудуйте трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до 

однієї з них. 

11. Побудуйте трикутник за двома сторонами і медіаною, проведеною до 

третьої сторони. 

12. Дано трикутник. Побудуйте його медіани і висоти. 

13. Побудуйте трикутник за стороною, медіаною, проведеною до цієї 

сторони, і радіусом описаного кола. 

14. Побудуйте прямокутний трикутник за гіпотенузою і катетом. 

15. Побудуйте трикутник за двома сторонами і висотою, опущеною на третю 

сторону. 

16. Побудуйте трикутник за стороною і проведеними до неї медіаною і 

висотою. 

17. Побудуйте трикутник за двома сторонами і висотою, опущеною на одну 

з них. 

18. Побудуйте рівнобедрений трикутник за бічною стороною і висотою, 

опущеною на основу. 

19. Побудуйте рівнобедрений трикутник за основою і радіусом описаного 

кола. 

20. Побудуйте трикутник, якщо дано сторону, прилеглий до неї кут і суму 

двох інших сторін. 

21. Побудуйте трикутник, якщо дано сторону, прилеглий до неї кут і 

різницю двох інших сторін. 
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22. Побудуйте прямокутний трикутник за катетом і сумою другого катета й 

гіпотенузи. 

23. Побудуйте трикутник за стороною, протилежним їй кутом і висотою, 

проведеною з вершини цього кута. 

24. Побудуйте коло, яке дотикається до сторін даного кута, причому до 

однієї з них – у даній точці. 

25. Побудуйте прямокутний трикутник за гіпотенузою і висотою, опущеною 

з вершини прямого кута на гіпотенузу. 

26. Побудуйте дотичну до кола, що проходить через дану точку. 

27. Побудуйте паралелограм: 

1) за двома сторонами і діагоналлю; за двома діагоналями. 

28. Побудуйте паралелограм: 

1 ) за двома сторонами і кутом; 2 ) за діагоналями і кутом між ними. 

29. Побудуйте ромб: 

1 ) за кутом і діагоналлю, яка виходить з вершини цього кута; 

2 ) за діагоналлю і протилежним кутом. 

30.  Побудуйте ромб: 

1 ) за стороною і діагоналлю; 2 ) за двома діагоналями. 

31. Побудуйте трапецію за основами і бічними сторонами. 

32. Побудуйте трапецію за основами і діагоналями. 

33.  Чи можливо побудувати трикутник, в якого один із зовнішніх кутів 

дорівнює 80 °, а другий 75°? 

34.Як побудувати коло, що дотикається до прямої a в точці А? Скільки таких 

кіл можна побудувати? 

35. Чи можна побудувати чотирикутник з двома прямими кутами і з двома 

тупими? 

36. Як побудувати правильний восьмикутник? 

37.Чи можна побудувати правильний 6 – кутник з правильних трикутників? Чи 

можна побудувати правильний шестикутник з ромбів? 
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Трикутники та їх властивості 

38. Висота правильного трикутника дорівнює 12  см. Обчисліть периметр 

трикутника. 

39. Периметр правильного трикутника дорівнює 48  см. Знайдіть висоту 

трикутника. Обчисліть площу трикутника. 

40. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 13см, а бісектриса кута, 

протилежного основі, – 12см. Обчисліть периметр трикутника. 

41. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 10см, а медіана, проведена до 

неї, – 12см. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

42.У рівнобедреному трикутнику кут, утворений бісектрисою, проведеною з 

вершини кута при основі, і висотою. Проведеною до бічної сторони з цієї 

вершини, дорівнює 30°. Обчисліть кути трикутника. 

43.У рівнобедреному трикутнику кут, утворений висотою, проведеної до 

основи, і бісектрисою кута при основі, дорівнює 55°. Обчисліть кути 

трикутника. 

44. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 25см, а висота, опушена 

до неї, – 24см. Обчисліть периметр трикутника. 

45. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 30см, а висота, опущена на 

бічну сторону, – 24см. Обчисліть периметр трикутника. 

46. У рівнобедреному трикутнику висота, яка опущена на бічну сторону, ділить 

її на два відрізки 18см і 7см, починаючи від вершини кута при основі. 

Обчисліть периметр трикутника. 

47.У рівнобедреному трикутнику висота, опущена на бічну сторону. дорівнює 

48см і ділить бічну сторону у відношенні 1:7, починаючи від вершини кута при 

основі. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

48.Висота рівнобедреного трикутника, опущена на його основу, дорівнює 20см, 

а висота, опущена на бічну сторону, – 24см. Обчисліть периметр трикутника. 

49. Висота рівнобедреного трикутника, опущена на бічну його сторону, 

дорівнює 24см, і ділить її на відрізки, різниця між якими 11см. Обчисліть 

периметр трикутника, якщо кут при основі трикутника менший за 60°. 
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50.Катети прямокутного трикутника дорівнюють 12см і 5см. Обчисліть 

периметр трикутника. 

51.Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13см, а катет – 12см. 

Обчисліть площу та периметр трикутника. 

52.Катети прямокутного трикутника відносяться, як 3:4, а гіпотенуза дорівнює 

15см. Обчисліть периметр трикутника. 

53 Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відносяться, як 3:5, а другий 

катет дорівнює 16см. Обчисліть периметр трикутника. 

54.Різниця між катетами прямокутного трикутника дорівнює 5см, а гіпотенуза – 

25см. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

55.Різниця між гіпотенузою і катетом прямокутного трикутника дорівнює 5см, 

а другий катет – 15см. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

56. Периметр прямокутного трикутника дорівнює 60см, а катети відносяться, 

3:4. Знайдіть гіпотенузу. Обчисліть площу трикутника. 

57.Периметр прямокутного трикутника дорівнює 60см, а гіпотенуза і катет 

відносяться, як 5:3. Знайдіть другий катет трикутника. Обчисліть площу 

трикутника. 

58. Катет прямокутного трикутника дорівнює 15см, а медіана, проведена до 

катета, –5    см. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

59.У прямокутному трикутнику катет дорівнює 20см, а медіана, проведена до 

нього, дорівнює 5   см. Обчисліть периметр та площу трикутника. 

60.Висота прямокутного трикутника, опущена на гіпотенузу, дорівнює 12см і 

ділить її на відрізки, різниця між якими 7см. Обчисліть периметр трикутника. 

61. Висота прямокутного трикутника, опущена на гіпотенузу, дорівнює 24см і 

ділить її на відрізки, які відносяться, як 9:16. Обчисліть периметр трикутника. 

62.Периметр прямокутного трикутника дорівнює 36см, а різниця між катетами 

– 3см. Знайдіть гіпотенузу. Обчисліть площу трикутника. 

63. Периметр прямокутного трикутника дорівнює 36см, а різниця між 

гіпотенузою і одним з катетів – 3см. Знайдіть другий катет трикутника. 

Обчисліть площу трикутника. 
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64.Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на 

відрізки 20см і 15см. Знайдіть катети трикутника. 

65. Бісектриса гострого кута прямокутного трикутника ділить один з катетів на 

відрізки 8см і 10см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Обчисліть площу 

трикутника. 

Чотирикутники та їх властивості 

66. Діагональ квадрата дорівнює 6  см. Обчисліть периметр та площу 

квадрата. 

67. Периметр квадрата дорівнює 24  см. Знайдіть діагональ та площу квадрата. 

68. Різниця сторін прямокутника дорівнює 4см, а діагональ – 20см. Обчисліть 

периметр прямокутника. 

69. Периметр прямокутника дорівнює 56см. Знайдіть діагональ прямокутника, 

якщо різниця його сторін дорівнює 4см. 

70.Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60°.Знайдіть діагональ і меншу 

сторону прямокутника, якщо більша його сторона дорівнює 12  см. 

71. Діагональ прямокутника утворює з стороною кут 30 °. Знайдіть більшу 

сторону прямокутника, якщо його діагональ дорівнює 12  см. 

72. Діагональ прямокутника більша за його сторону на 1см. Обчисліть периметр 

прямокутника, якщо його друга сторона дорівнює 7см. 

73. Діагональ прямокутника відноситься до його сторони, як 5:3. Обчисліть 

периметр прямокутника, якщо його друга сторона дорівнює 16см. 

74. Перпендикуляр, опущений з однієї із вершин прямокутника на діагональ, 

ділить її на відрізки 16 і 9см. Обчисліть периметр прямокутника. 

75. Перпендикуляр, опущений з однієї із вершин прямокутника на діагональ, 

ділить її у відношенні 16:9. Обчисліть периметр прямокутника якщо довжина 

цього перпендикуляра дорівнює 24см. 

76.З однієї із вершин прямокутника проведено бісектрису, яка ділить його 

діагональ на відрізки 15 і 20см. Обчисліть периметр прямокутника. 
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77. З однієї із вершин прямокутника проведено бісектрису, яка ділить його 

діагональ у відношенні 3:4. Знайдіть діагональ прямокутника, якщо його 

периметр дорівнює 98см. 

78. З вершини одного з кутів прямокутника проведено бісектрису, яка ділить 

його діагональ на відрізки, різниця між якими 5см. Обчислити периметр 

прямокутника, якщо його сторони відносяться, як 3:4. 

79. З вершини одного з кутів прямокутника до діагоналі проведено 

перпендикуляр, який ділить її на відрізки, різниця між якими 7см. Обчислити 

периметр прямокутника, якщо його сторони відносяться, як 3:4. 

80. Діагоналі ромба дорівнюють 30 і 40см. Обчисліть його периметр. б ) 

Периметр ромба дорівнює 100см, а діагоналі відносяться, як 3:4. 3найдіть 

висоту ромба. 

81. Перпендикуляр, проведений з точки перетину діагоналей ромба, ділить його 

сторону на відрізки 16 і 9см. Знайдіть діагоналі ромба. 

82. Перпендикуляр, проведений з вершини тупого кута ромба, ділить його 

сторону на відрізки 7 і 18см. Знайдіть діагоналі ромба 

83. Перпендикуляр, проведений з точки перетину діагоналей ромба, ділить його 

сторону на відрізки, різниця між якими 7см. Обчисліть периметр ромба, якщо 

його висота дорівнює 24см. 

84. Перпендикуляр, проведений з вершини тупого кута ромба, ділить його 

сторону на відрізки, різниця між якими 11см. Обчисліть периметр ромба, якщо 

відстань від точки перетину його діагоналей до сторони дорівнює 12см. 

85. Сторона ромба дорівнює 25см, а його висота – 24см. Знайдіть діагоналі 

ромба. 

86. Діагоналі ромба дорівнюють 30см і 40см. Знайдіть висоту ромба. 

87. Різниця діагоналей ромба дорівнює 10см, а його сторона – 25см. Знайдіть 

діагоналі ромба. 

88. Сума діагоналей ромба дорівнює 70см, а його сторона – 25см. Знайдіть 

висоту ромба. 
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89.Діагоналі ромба дорівнюють 42см і 56см, а бісектриса кута між ними ділить 

його сторону на два відрізки. Обчисліть довжину цих відрізків. 

90. Бісектриса кута між діагоналями ромба ділить його сторону на відрізки 30 i 

40см. Знайдіть діагоналі ромба. 

91. Сторони паралелограма дорівнюють 7см і 9см, а менша його діагональ – 

8см. Знайдіть другу діагональ. 

92. Діагоналі паралелограма дорівнюють 7см і 11см, а менша його сторона –

6см. Знайдіть другу сторону. 

93. Висота паралелограма, довжина якої 24см, опущена на більшу сторону і 

ділить її на відрізки 7 1  за см, починаючи від вершини гострого кута. 

Обчисліть периметр і меншу діагональ паралелограма. 

94. Бісектриса кута 120° паралелограма ділить більшу його сторону на відрізки 

7см і 32см, починаючи від вершини гострого кута. Обчисліть периметр і меншу 

діагональ паралелограма. 

95. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 25см і 7см, а діагональ 

перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть бічну сторону трапеції. Обчисліть 

площу трапеції. 

96. Основи рівнобічної трапеції відносяться, як 3: 2. Знайдіть основи трапеції, 

якщо її середня лінія дорівнює15см. 

97. Різниця основ рівнобічної трапеції дорівнює 6см. Знайдіть основи трапеції, 

якщо її середня лінія дорівнює 15см. 

98. Бічна сторона і основи рівнобічної трапеції відносяться, як 5:2:8. Знайдіть 

основи трапеції, якщо її висота дорівнює 16см. Обчисліть площу трапеції. 

99. Діагональ, бічна сторона і середня лінія рівнобічної трапеції відносяться, як 

20:13:16. Обчисліть периметр трапеції, якщо її висота дорівнює 24см. 100. 

Діагональ, бічна сторона і різниця основ рівнобічної трапеції відносяться, як 

20:13:10. Обчисліть периметр трапеції, якщо її висота дорівнює 24см. 

101. У рівнобічній трапеції з гострим кутом 60°  бісектриса тупого кута ділить 

більшу основу, яка дорівнює 12см, навпіл. Обчисліть периметр трапеції. 
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102. Висота і бічна сторона прямокутної трапеції відповідно дорівнюють 12см і 

15см. Обчисліть площу та периметр трапеції. Якщо її діагональ ділить гострий 

кут навпіл. 

103. Висота і бічна сторона прямокутної трапеції відповідно дорівнюють 12см і 

15см. Обчисліть периметр та площу трапеції, якщо її діагональ ділить тупий кут 

навпіл. 

104. Основи трапеції дорівнюють 28см і 11см, а бічні сторони – 25см і 26см. 

Знайдіть висоту та площу трапеції. 

105. Основи трапеції дорівнюють 10см і 90см, а діаоналі – 75см і 35см. Знайдіть 

висоту та площу трапеції. 

106. Основи трапеції дорівнюють 6см і 16см. Одна з бічних сторін дорівнює 

10см і утворює з більшою основою кут 60 °. Знайдіть діагоналі трапеції. 

107. Основи трапеції дорівнюють 3см і 8см. Одна з бічних сторін дорівнює 5см 

і утворює з меншою основою кут 120 °. Знайдіть діагоналі трапеції. 

Стереометричні задачі 

108. Побудуйте куб. Назвіть передню, задню, ліву, праву, верхню, нижню грані 

куба. 

109. Побудуйте ку6. Назвіть бічні ребра куба. 

110. Площа поверхні куба – 150  . Знайдіть його об’єм. 

111. Площа поверхні куба – 96 с  . Знайдіть ребро куба. 

112. Об'єм куба – 27с  . Знайдіть площу бічної поверхні куба. 

113. Об'єм куба – 27   . Знайдіть площу поверхні куба. 

114. Основа прямої трикутної призми – прямокутний трикутник з катетами 3см 

і 4см. Висота призми 10см. Знайдіть площу повної поверхні. 

115. Основа прямої трикутної призми – прямокутний трикутник з катетом 5см і 

гіпотенузою 13см. Висота призми – 8см. Знайдіть площу повної поверхні 

призми. 

116. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо сторони основ 2см і 

3см, а діагональ паралелепіпеда –        
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117. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить квадрат зі стороною, що 

дорівнює 1см.Діагональ паралелепіпеда –   см.Знайдіть об'єм. 

118. Основа прямокутного паралелепіпеда – квадрат. Знайдіть об'єм цього 

паралелепіпеда, якщо висота його 6см, а діагональ паралелепіпеда утворює з 

площиною основи кут 45°. 

119. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат. Діагональ бічної грані 

паралелепіпеда, що дорівнює 8см, утворює з площиною основи кут 30°. 

Знайдіть об'єм паралелепіпеда. 

120. Знайдіть об'єм прямокутногo паралелепіпеда, якщо сторони основи 6см і 

8см, а діагональ нахилена до площини основи під кутом 45°. 

121. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат зі стороною. Знайдіть 

об'єм цього паралелепіпеда, якщо йогo діагональ утворює з площиною кут 45°. 

122. Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4см і утворює з 

площиною основи кут 60°. Знайдіть об’єм піраміди. 

123. Довжина сторони основи правильної чотирикутної піраміди – 6см, а бічне 

ребро утворює з площиною основи кут 30°. Знайдіть об’єм піраміди. 

124. Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 6см, а радіус кола, 

вписано в її основу дорівнює –   см. Обчисліть бічну поверхню піраміди. 

125.Радіус кола, описаного навколо основи правильної чотирикутної піраміди, 

дорівнює 3  см, а апофема – 10см. Обчисліть бічну поверхню піраміди. 

126. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 4  см, а висота її основи 

2  см. Обчисліть об'єм піраміди. 

127. Основа піраміди – прямокутний трикутник з катетами 6см і 8см. Висота 

піраміди дорівнює 10см. Обчисліть об'єм піраміди. 

128. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, бічне ребро якої 

дорівнює 12см і утворює з площиною основи кут 60°. 

129. Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої 

дорівнює 4см і утворює з площиною основи кут 45°. 

130. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 2  см. Двогранний кут 

при основі дорівнює 45°. Знайдіть об’єм піраміди. 
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131. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 2  см. Двогранний кут 

при основі дорівнює 60°. Знайдіть об’єм піраміди. 

132. Осьовий переріз – квадрат, діагональ якого дорівнює 4  см. Обчисліть 

об'єм циліндра. 

133. Осьовий переріз циліндра – прямокутник, діагональ якого дорівнює  см і 

утворює з основою кут 30 °. Обчисліть об'єм циліндра. 

134.Осьовим перерізом циліндра є квадрат із стороною 8см. Обчисліть бічну 

поверхню циліндра. 

135. Осьовим перерізом циліндра є квадрат, площа якого дорівнює 16   . 

Обчисліть повну поверхню циліндра. 

136. Площа бічної поверхні циліндра – 24 π     , а його об'єм дорівнює 48π    . 

Знайдіть його висоту. 

137. Об'єм циліндра – 8 π      , а його висота 2  см. Знайдіть діагональ 

осьового перерізу. 

138. Площа основи конуса дорівнює 36   , а його твірна – 10см. Обчисліть 

бічну поверхню конуса. 

139. Осьовий переріз конуса – правильний трикутник, сторона якого дорівнює 

6см. Обчисліть бічну поверхню конуса. 

140.Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник. Твірна конуса 

дорівнює 6    . Знайдіть висоту конуса. 

141. Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник. Висота конуса 

дорівнює 9см. Знайдіть довжину твірної конуса. 

142. Об'єми двох куль відносяться як 8:27. Як відносяться площі їх поверхонь? 

143. Площі поверхонь двох куль відносяться як 4:9. Як відносяться їх об'єми? 

144. У скільки разів збільшиться об'єм кулі, якщо її радіус збільшити у 2 рази? 

145. У скільки разів потрібно збільшити радіус кулі, щоб її об'єм збільшився у 

27 разів? 
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