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Таблиця прости
2 79 191 311
3 83 193 313
5 89 197 317
7 97 199 331
11 101 211 337
13 103 223 347
17 107 227 349
19 109 229 353
23 113 233 359
29 127 239 367
31 131 241 373
37 137 251 379
41 139 257 383
43 149 263 389
47 151 269 397
53 157 271 401
59 163 277 409
61 167 281 419
67 173 283 421
71 179 293 431
73 181 307 433



х чисел (до 997)
439 577 709 857
443 587 719 859
449 593 727 863
457 599 733 877
461 601 739 881
463 607 743 883
467 613 751 887
479 617 757 907
487 619 761 911
491 631 769 919
499 641 773 929
503 643 787 937
509 647 797 941
521 653 809 947
523 659 811 953
541 661 821 967
547 673 823 971
557 677 827 977
563 683 829 983
569 691 839 991
571 701 853 997
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Від авторів

УЧНЯМ
ЛЮБІ ШЕСТИКЛАСНИКИ!
У цьому навчальному році, подорожуючи диво

вижною країною знань, ви продовжите вивчення ма
тематики. Ми сподіваємося, що підручник, який ви 
тримаєте в руках, допоможе дізнатися багато нового 
й цікавого.

Ознайомтесь, будь ласка, з будовою цієї книжки. Її 
поділено на 4 параграфи, кожний з яких складається з 
пунктів. Усього в підручнику 47 пунктів, кожен з них 
починається з викладу теоретичного матеріалу. Ви
вчаючи його, особливу увагу звертайте на текст, який 
надруковано іншим шрифтом. Так у книзі виділено 
слова, що означають математичні терміни, правила 
та найважливіші математичні твердження. Зазвичай 
виклад теоретичного матеріалу завершується прикла
дами розв’язування задач. Їх можна розглядати як 
один із можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано завдання для само
стійного розв’язування, приступати до яких радимо 
лише після засвоєння теоретичного матеріалу. Серед 
завдань є як прості й середні за складністю вправи, так 
і важкі задачі (зокрема ті, що позначено зірочкою (*)).

Кожний пункт завершується особливою задачею, 
яку ми назвали «Задача від Мудрої Сови». Для її 
розв’язання потрібно виявити винахідливість і кміт
ливість.

Рубрика «Коли зроблено уроки» допоможе вам по
глибити свої знання про важливі математичні об’єкти— 
числа й фігури. Сподіваємося, що це зацікавить вас.

У кінці підручника ви знайдете три розмальовки. 
Виконуючи домашні завдання, зафарбовуйте номери
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розв’язаних задач. На розмальовці І наведено номери 
завдань для домашньої роботи, які в підручнику по
значено знаком °, на розмальовці II — тих, які позна
чено знаком ●, на розмальовці III — тих, які позначено 
знаком ●●. Наприкінці навчального року ви побачите, 
як виросла «споруда» ваших знань.

Дерзайте! Бажаємо успіху!

УЧИТЕЛЯМ
ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Ми дуже сподіваємося, що цей підручник стане на

дійним помічником у вашій нелегкій і шляхетній пра
ці, і будемо щиро раді, якщо він вам сподобається.

Бажаємо творчої наснаги й терпіння.

Умовні позначення:

завдання, що відповідають початковому й середньому 
рівням навчальних досягнень;
завдання, що відповідають достатньому рівню навчаль
них досягнень;
завдання, що відповідають високому рівню навчальних 
досягнень;
задачі для математичних гуртків і факультативів;
закінчення розв’язування прикладу;
завдання, які можна виконувати за допомогою ком
п’ютера;
завдання, які рекомендуються для усного розв’язування;

завдання, які рекомендуються для домашньої роботи



§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ 
НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

Опанувавши матеріал цього параграфа, ви дізнаєтесь, 
як, не виконуючи ділення, визначити, чи ділиться дане 
натуральне число націло на 2, 3, 5, 9,10.

Ознайомитеся із простими та складеними числами, 
навчитеся розкладати натуральні числа на прості множ
ники.

Ви дізнаєтеся, що називають найбільшим спільним 
дільником і найменшим спільним кратним кількох на- 
туральних чисел.

1. Дільники та кратні
Остача при діленні числа ЗО на число 5 дорівнює 0, 

оскільки ЗО = 5 • 6. Нагадаємо, що в такому разі го
ворять: число ЗО ділиться націло на число 5. Число 5 
називають дільником числа ЗО, а число ЗО — кратним 
числа 5.

Натуральне число а ділиться націло на нату
ральне число b, якщо знайдеться натуральне число с 
таке, що є правильною рівність а = Ь • с.

Якщо натуральне число а ділиться націло на на
туральне число Ь, то число а називають кратним 
числа Ь, число Ь — дільником числа а.
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Числа 1, 2, 3, 6, 10, 15, ЗО також є дільниками чис
ла ЗО, а число ЗО є кратним кожного із цих чисел.

Зауважимо, що число ЗО не ділиться націло, на
приклад, на число 7. Тому число 7 не є дільником 
числа ЗО, а число ЗО не кратне числу 7.

Як краще говорити: «Число а ділиться націло на 
число b», «Число b є дільником числа а», «Число а 
кратне числу b», «Число а є кратним числа b»? Бай
дуже, будь-який вибір буде правильним.

Легко записати всі дільники числа 6. Це числа 1,2, 
З і 6. А чи можна перелічити всі числа, кратні числу 6? 
Числа 6-1, 6∙2, 6∙3, 6∙4, 6∙5 і т. д. кратні числу 6. 
Отримуємо, що чисел, кратних числу 6, — безліч. Тому 
перелічити їх усі неможливо.

Узагалі, для будь-якого натурального числа а 
кожне із чисел а • 1, а • 2, а • 3, а • 4, ... є кратним 
числа а.

Найменшим дільником будь-якого натурального 
числа а є число 1, а найбільшим — саме число а.

Серед чисел, кратних числу а, найбільшого немає, 
а найменше є — це саме число а.

Кожне із чисел 21 і 36 ділиться націло на число З, 
і їхня сума, число 57, також ділиться націло на число 3.

Узагалі, якщо кожне із чисел а і Ь ділиться націло 
на число k, то й сума а + Ь також ділиться націло 
на число k.

Кожне із чисел 4 і 8 не ділиться націло на число З, 
а їхня сума, число 12, ділиться націло на число 3.

Кожне із чисел 9 і 7 не ділиться націло на число 5, 
і їхня сума, число 16, не ділиться націло на число 5.

Узагалі, якщо ні число а, ні число b не діляться на
ціло на число k, то сума а + Ь може ділитися, а може 
й не ділитися націло на число k.

Число 35 ділиться націло на число 7, а число 17 
на число 7 націло не ділиться. Сума 35 + 17 націло на 
число 7 також не ділиться.
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Узагалі, якщо число а ділиться націло на число k 
і число Ь не ділиться націло на число k, то сума a + b 
не ділиться націло на число k.

1. У якому разі говорять, що: 1) число b є дільником 
числа а; 2) число b є кратним числа а?

2. Яке число є дільником будь-якого натурального числа?
3. Яке число є найбільшим дільником натурального 

числа а?
4. Яке число є найменшим кратним натурального 

числа а?
5. Скільки існує кратних даного натурального числа а?

Розв’язуємо усно
Обчисліть:

Чому дорівнює частка при діленні 54 на 9?
Чому дорівнює дільник, якщо ділене дорівнює 98, 
а частка — 7?
Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 24, 
а частка — 5?
Дмитрик купив 8 зошитів, а Петрик — 5 таких 
самих зошитів. Скільки коштує один зошит, якщо 
Петрик заплатив на 24 грн менше, ніж Дмитрик? 
При діленні двох двоцифрових чисел у частці отри
мали 9, а в остачі — 8. Чому дорівнює ділене?

Вправи
Чи є правильним твердження:
1) число 6 є дільником числа 24;
2) число 6 кратне числу 24;

1) 0,6+ 0,4; 5) 0,6•4;
2) 0,6 + 0,04; 6) 0,6•0,4;
3) 0,6 - 0,4; 7) 6 : 4;
4) 0,6 - 0,04; 8) 0,6 : 4.
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3) число 5 є дільником числа 51;
4) число 9 є дільником числа 99;
5) число 18 є кратним числа 3;
6) число 28 кратне числу 8?
Які із чисел 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, ЗО є:
1) дільниками 24;
2) кратними 6;
3) дільниками 20 і 24;
4) дільниками 24 і кратними 4?
Чому дорівнює: 1) найбільший дільник числа 19 735;
2) його найменший дільник; 3) його найменше 
кратне?
Запишіть усі дільники числа:
1) 18; 2) 8; 3) 13; 4) 56.
Запишіть усі дільники числа:
1) 30; 2) 12; 3) 23; 4) 72.
Запишіть п’ять чисел, які кратні числу:
1) 7; 2) 30; 3) 100; 4) 34.
Запишіть чотири числа, які кратні числу:
1) 16; 2) 12; 3) 150; 4) 47.
Із чисел 28, 36, 48, 64, 92, 100, 108, 110 випишіть 
такі, що:
1) є кратними 4; 2) не є кратними 6.
Відомо, що сума натуральних чисел а і b ділиться 
націло на 5. Чи можна стверджувати, що:
1) кожне із чисел а і b ділиться націло на 5;
2) одне із чисел ділиться націло на 5, а друге — 

ні?
Відповідь проілюструйте прикладами.
Відомо, що жодне із чисел a і b не ділиться націло 

на 11. Чи є правильним твердження, що їхня сума 
також не ділиться націло на 11?

Запишіть усі числа, які є дільниками кожного 
із чисел:
1) 15 і 20; 2) 7 і 21; 3) 24 і 36; 4) 20 і 21.
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Запишіть усі числа, які є дільниками кожного 
із чисел:
1) 12 і 18; 2) 60 і 90; 3) 22 і 35; 4) 9 і 27.
Запишіть яке-небудь число, що є кратним кожного 

із чисел:
1) 3 і 4; 2) 6 і 12; 3) 4 і 6.
Запишіть яке-небудь число, що є кратним кожного 

із чисел:
1) 5 і 9; 2) 8 і 32; 3) 8 і 12.

Запишіть:
1) усі двоцифрові числа, кратні 19;
2) усі трицифрові числа, кратні 105.

Запишіть усі двоцифрові числа, кратні 23.
Запишіть усі значення х, кратні числу 4, при яких 

є правильною нерівність 18 < х < 36.
Запишіть усі значення х, кратні числу 6, при яких 

є правильною нерівність 25 < х < 60.
Запишіть усі значення х, які є дільниками чис

ла 80, при яких є правильною нерівність 7 < х < 40.
Запишіть усі значення х, які є дільниками числа 98, 

при яких є правильною нерівність 14 < х < 50.
Знайдіть число, кратне числам 9 і 11 та більше 

за 100. Скільки існує таких чисел?
Знайдіть число, кратне числам 9 і 12 та менше 

від 100. Скільки існує таких чисел?
Чи є правильним твердження:

1) якщо число а кратне 6, то воно кратне 3;
2) якщо число а кратне 3, то воно кратне 6;
3) якщо число а кратне числам 3 і 4, то воно кратне 12;
4) якщо число а кратне числам 4 і 6, то воно кратне 24? 
Відповідь проілюструйте прикладами.

Знайдіть три натуральних числа, для яких крат
ним буде число: 1) 65; 2) 121. Укажіть усі варіанти 
вибору таких трьох чисел.
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При діленні числа а на 7 отримали остачу 4. Яку 
умову має задовольняти число b, щоб сума а + Ь 
була кратною 7?

При діленні числа а на 9 отримали остачу 5. Яку 
умову має задовольняти число b, щоб різниця а - Ь 
була кратною 9?

При яких натуральних значеннях п значення ви
разу 15n кратне числу: 1) 3; 2) 5; 3) 10; 4) 11?

При яких натуральних значеннях п значення 
виразу:
1) 3n + 2 кратне числу 2; 2) 4n + 3 кратне числу 3? 
Доведіть, що:

1) двоцифрове число, яке записане двома однако
вими цифрами, кратне 11;

2) трицифрове число, яке записане трьома однако
вими цифрами, кратне 37.

До одноцифрового числа дописали одну цифру, 
у результаті чого воно збільшилося в 41 раз. Яку 
цифру й до якого числа дописали?

У двоцифровому числі закреслили одну цифру, 
у результаті чого воно зменшилося в 17 разів. Яку 
цифру та в якому числі закреслили?

Вправи
для повторення

32. Відкриття першої школи на Русі відбулося, як за
писано в «Повісті минулих літ», у Києві за часів 
князя Володимира Святославовича в 988 р. Першу 
в Україні гімназію було відкрито в Новгороді- 
Сіверському в 1804 р. Через скільки років після 
відкриття першої школи це відбулося? На скільки 
років ваша школа «молодша» від першої школи?

33. Спростіть вираз і обчисліть його значення:



2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2 11

34. Розв’яжіть рівняння:

35. До їдальні привезли 146 кг овочів: 6 ящиків помі
дорів і 8 ящиків огірків. Скільки кілограмів огірків 
було в кожному ящику, якщо помідорів у кожному 
ящику було 7,8 кг, а маси огірків у кожному ящику 
однакові?

Готуємося
до вивчення нової теми

36. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:
1) 278; 2) 5093.

37. Виконайте ділення з остачею:
1) 429 : 2; 3) 768 : 10; 5) 134 : 5;
2) 5001 : 2; 4) 9123 : 10; 6) 2867 : 5.

38. Виразіть ділене через неповну частку, дільник 
і остачу у вигляді рівності a = bq + r, де а — ділене, 
b — дільник, q — неповна частка, r — остача:
1) 83 : 7; 2) 171 : 17. .

Задача
від Мудрої Сови

39. Складіть із шести сірників чотири рівносторонніх 
трикутники зі стороною, яка дорівнює довжині 
одного сірника.

2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2
Остання цифра кожного із чисел 90, 210, 1400 

дорівнює нулю. Усі ці числа діляться націло на 10. 
Справді, кожне з них можна подати у вигляді добут
ку двох натуральних чисел, одне з яких дорівнює 10. 
Маємо: 90 = 9 • 10, 210 = 21 • 10, 1400 = 140 • 10.

Остання цифра числа 187 не дорівнює нулю. Це 
число не ділиться націло на 10. Дійсно, можна запи-
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сати: 187 = 180 + 7. Число 187 ми подали у вигляді 
суми двох доданків, один з яких ділиться націло на 
10, а другий — не ділиться. Із правила, сформульова
ного в попередньому пункті, випливає, що така сума 
не ділиться націло на 10.

Наведені приклади ілюструють, як за записом на
турального числа можна визначити, ділиться воно 
націло на 10 чи ні.

Якщо запис натурального числа закінчується 
цифрою 0, то це число ділиться націло на 10.

Якщо запис натурального числа закінчується 
будь-якою цифрою, яка відмінна від 0, то це число 
не ділиться націло на 10.

Ці два твердження називають ознакою подільності 
на 10.

Знайдемо неповну частку та остачу при діленні 
деяких натуральних чисел на 10.

Маємо: 173 = 170 + 3 = 10•17 + 3; 4258 = 4250 + 8 =
= 10∙425 + 8; 20 005 = 10∙2000 + 5.

Ці приклади ілюструють таке: якщо натуральне 
число поділити на 10, то остача дорівнюватиме чис
лу, яке записане останньою цифрою цього числа.

За допомогою останньої цифри числа встановлюють 
і деякі інші ознаки подільності.

Числа 2, 14, 26, 58 діляться націло на 2. Натуральні 
числа, які націло діляться на 2, називають парними.

Натуральні числа, які не діляться націло на 2, на
зивають непарними. Наприклад, числа 3, 5, 17, 349, 
10 001 — непарні.

Цифри 0, 2, 4, 6, 8 називають парними, а цифри 
1, 3, 5, 7, 9 — непарними.

А як, не виконуючи ділення, установити парність 
числа? І тут допомагає ознака подільності.

Якщо запис натурального числа закінчується 
парною цифрою, то це число ділиться націло на 2.
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Якщо запис натурального числа закінчується не
парною цифрою, то це число не ділиться націло на 2.

Зазначимо, що всі непарні числа при діленні на 2 
дають в остачі 1. Наприклад, 53 = 2∙26 + 1, 121 = 2∙60 + 1.

Зауважимо, що коли парне число помножити на 5, 
то отримаємо число, остання цифра якого дорівнює 0. 
Наприклад, 2∙5 = 10, 16∙5 = 80, 28∙5 = 140. Якщо ж 
непарне число помножити на 5, то остання цифра 
отриманого добутку дорівнюватиме 5. Наприклад, 
3∙5 = 15, 17∙5 = 85, 29∙5 = 145.

Отже, останньою цифрою числа п ∙ 5, де п — будь- 
яке натуральне число, є 0 або 5. Також є правильним 
твердження: якщо натуральне число закінчується 
цифрою 0 або цифрою 5, то його можна подати у ви
гляді добутку двох натуральних чисел, одне з яких 
дорівнює 5, тобто подати у вигляді n ∙ 5, де п — деяке 
натуральне число. Наприклад, 15 = 3∙5, 120 = 24∙5.

Тепер зрозуміло, як серед натуральних чисел роз
пізнавати такі, що є кратними 5.

Якщо запис натурального числа закінчується циф
рою 0 або цифрою 5, то це число ділиться націло на 5.

Якщо запис натурального числа закінчується 
будь-якою цифрою, відмінною від цифр 0 і 5, то це 
число не ділиться націло на 5.

Наприклад, числа 15, 35, 70, 3580, 11 445 діляться 
націло на 5, а числа 17, 24, 5553, 172 802 націло на 5 
не діляться.

1. Якою цифрою має закінчуватися запис натурального 
числа, щоб воно ділилося націло на 10?

2. Які числа називають парними? непарними?
3. Які цифри називають парними? непарними?
4. Як за записом натурального числа встановити, кратне 

воно 2 чи ні?
5. Як за записом натурального числа встановити, ділиться 

воно націло на 5 чи ні?
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Розв’язуємо усно
1. Чи є правильним твердження:

1) число 17 є дільником 34;
2) число 5 є дільником числа 35;
3) число 45 є кратним числа 10;
4) число 17 кратне числу 2?

2. Назвіть чотири натуральних числа, для яких діль
ником є число: 1) 2; 2) 7.

3. Назвіть чотири натуральних числа, кратних числу: 
1) 5; 2) 11.

4. Назвіть у порядку зростання всі дільники числа:
1) 6; 2) 14; 3) 40; 4) 9; 5) 7.

Вправи
Заповніть таблицю (поставте знак «+» у разі 

ствердної відповіді або знак «-» у противному разі):

Число 24 53 60 78 79 96 142 241 495 7207
Парне число

Із чисел 34, 467, 435, 860, 648, 5465, 8216, 2405, 
1020, 246 370 випишіть такі, що діляться націло: 
1) на 2; 2) на 5; 3) на 10.
Які із чисел 68, 395, 760, 943, 1270, 2625, 9042, 

7121, 1734:
1) не діляться націло на 2;
2) кратні 10;
3) діляться націло на 5, але не діляться націло на 10?
Чи є правильним твердження:

1) сума двох парних чисел є парним числом;
2) сума двох непарних чисел є непарним числом;
3) сума парного і непарного чисел є непарним числом;
4) якщо сума двох чисел є парним числом, то й до

данки — парні числа;
5) добуток двох парних чисел є парним числом;
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6) добуток двох непарних чисел е непарним числом;
7) добуток парного і непарного чисел є непарним 

числом?
Запишіть усі непарні значення х, при яких є пра

вильною нерівність:
1) 273 < х < 290; 2) 2725 < х < 2737.

Запишіть усі парні значення х, при яких є пра
вильною нерівність:
1) 134 < х < 160; 2) 489 < х < 502.
Знайдіть усі значення х, кратні числу 5, при яких 

є правильною нерівність:
1) 38 < х < 75; 2) 3720 < х < 3754.
Знайдіть усі значення х, кратні числу 10, при яких 

є правильною нерівність:
1) 279 < х < 320; 2) 1465 < х < 1510.
Запишіть усі чотирицифрові числа, кратні числу 5, 

для запису яких використовують цифри 0, 3, 5, 7 
(цифри не можуть повторюватися).
Знайдіть усі цифри, які можна дописати праворуч 

до числа 793, щоб отримати число, кратне: 1) 2;
2) 5; 3) 10 (можна дописувати тільки одну цифру).
Запишіть найбільше:

1) чотирицифрове число, кратне 2;
2) п’ятицифрове число, кратне 5;
3) шестицифрове число, кратне 10.
Цифри у записі числа не можуть повторюватися.

1) Запишіть шість перших натуральних чисел, 
що є кратними 100. Зверніть увагу на дві останні 
цифри цих чисел. Сформулюйте ознаку подільності 
на 100.
2) Запишіть вісім перших натуральних чисел, що 
є кратними 25. Зверніть увагу на дві останні цифри 
цих чисел. Сформулюйте ознаку подільності на 25.
Знайдіть найбільше двоцифрове число х, при якому 

значення виразу х - 32 ділиться націло на 5.
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Знайдіть найменше трицифрове число у, при якому 
значення виразу 327 + у є числом, кратним 10.

Чи може число, у записі якого всі цифри дорів
нюють 1, ділитися націло на число, у записі якого 
всі цифри дорівнюють 2?

Чи може число, у записі якого всі цифри дорів
нюють 2, ділитися націло на число, у записі якого 
всі цифри дорівнюють: 1) 1; 2) 5?

1) Сума двох натуральних чисел є непарним чис
лом. Парним чи непарним числом є їхній добуток? 
2) Сума двох натуральних чисел є парним числом. 
Чи обов’язково їхній добуток є парним числом?

Парною чи непарною буде сума 7 натуральних чи
сел, якщо: 1)4 доданки парні, а решта — непарні; 
2) 4 доданки непарні, а решта — парні?

Сума дев’яти натуральних чисел дорівнює 1000. 
Чи можна стверджувати, що їхній добуток — парне 
число? Відповідь поясніть.

Чи можна розкласти 50 яблук на 5 купок, у кож
ній з яких буде непарна кількість яблук? Відповідь 
поясніть.

Чи існує прямокутник, довжини сторін якого 
виражені натуральними числами в сантиметрах, 
причому одна з них на 1 см довша за іншу, і площа 
якого дорівнює 12 345 см2?

Відомо, що п — натуральне число. Чи є парним 
числом значення виразу:
1) 2n; 4) (2n - 1) (2n + 3);
2) 2п + 1; 5) (2n + 5) (4n - 2) (2n + 7)?
3) п (п + 1);

У школі працюють два нічних охоронці: Іван Іва
нович і Петро Петрович. Вони працюють по черзі 
з вечора до ранку наступного дня. Іван Іванович 
заступив на чергування 1 вересня, Петро Петро
вич — 2 вересня. Хто з них заступить на чергуван-
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ня 18 вересня? 29 вересня? 1 жовтня? ЗО жовтня? 
31 жовтня? По яких числах — парних чи непар
них — чергуватиме Іван Іванович у листопаді? Хто 
з них чергуватиме в ніч на Новий рік?

Чи є правильним твердження, що з будь-яких 
трьох натуральних чисел завжди знайдуться два 
таких, сума яких ділиться націло на 2?

Скількома нулями закінчується запис числа, яке 
дорівнює добутку:
1) 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙... ∙ 15 ∙ 16; 2) 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙. ∙25-26?
Сума двох натуральних чисел дорівнює 700. Одне 

з них закінчується цифрою 7. Якщо її закреслити, 
то отримаємо друге число. Знайдіть ці числа.

Скільки існує двоцифрових чисел, для запису 
яких використано тільки: 1) парні цифри; 2) не
парні цифри?
Чи можна у виразі 1 + 2 + 3 + ... + 8 + 9 замінити 

деякі знаки «+» на знаки «-» так, щоб значення 
отриманого числового виразу дорівнювало 18?

Вправи 
для повторення

Доведіть, що:
1) 14 168 кратне 28; 3) 73 є дільником 14 892;
2) 1878 не кратне 24; 4) 56 не є дільником 5172.
69. В Україні є 20 природних та біосферних заповід
ників. Скільки є заповідників кожного виду, якщо 
біосферних у 4 рази менше, ніж природних?
Скільки в Україні ботанічних садів і скільки ден

дрологічних парків, якщо всього їх 34, причому 
дендрологічних парків на 10 менше, ніж ботанічних 
садів?
Виконайте дії:
1) (69 ∙ 0,63 - 10,098 : 5,4 - 20,54) : 0,324;
2) 0,98 ∙ 3,8 - 0,132 : 5,5 - 2,45. 
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Задача 
від Мудрої Сови

4 6 5

7 18 9

6 10 7

72. У клітинках таблиці розміром 3×3 
клітинки стоять нулі. Дозволяється ви
брати будь-який квадрат розміром 2×2 
клітинки та збільшити числа у всіх його 
клітинках на одиницю. Чи можна після 
кількох таких операцій отримати табли
цю, зображену на рисунку 1?Рис. 1

3. Ознаки подільності на 9 і на З
Виконавши ділення, можна переконатися, що кож

не із чисел 108, 4869, 98 802 ділиться націло на 9. А чи 
існує інший, швидший спосіб переконатися в цьому?

Інакше кажучи, чи існує ознака подільності на 9? 
Так, вона існує.

Зазначимо, що сума цифр кожного із цих трьох чи
сел кратна 9. А ось, наприклад, ні самі числа 124, 533, 
7253, ні суми їхніх цифр, які відповідно дорівнюють 
7, 11, 17, не кратні 9. І це не випадково.

Якщо сума цифр натурального числа ділиться 
націло на 9, то й саме число ділиться націло на 9.

Якщо сума цифр натурального числа не ділиться 
націло на 9, то й саме число не ділиться націло на 9.

Аналогічно можна визначити, чи ділиться число 
націло на 3.

Якщо сума цифр натурального числа ділиться 
націло на 3, то й саме число ділиться націло на 3.

Якщо сума цифр натурального числа не ділиться 
націло на 3, то й саме число не ділиться націло на 3.

Наприклад, число 7854 ділиться націло на 3, оскіль
ки сума його цифр, що дорівнює 24, ділиться націло 
на 3. Число 3749 не ділиться націло на 3, оскільки сума 
його цифр, що дорівнює 23, не ділиться націло на 3.
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1. Як установити, чи ділиться число націло на 9?
2. Як за записом натурального числа встановити, кратне 

воно 3 чи ні?

Розв’язуємо усно
1. Буквою п позначили деяке парне число. Парним чи 

непарним є число: 1) п + 1; 2) п + 2?
2. Якою цифрою закінчується добуток:

1) l∙2∙3∙4∙5∙6∙7; 2) 1∙3∙5∙7∙9∙11∙13?
3. Які із чисел 184, 162, 243, 145, 210, 144, 153, 105, 

230, 201 діляться націло: 1) на 2; 2) на 5; 3) на 10; 
4) на 3; 5) на 9?

4. Яке із чисел 2045, 4750, 7254, 6225 ділиться націло 
на 3, але не ділиться націло на 2?

5. Яку із цифр 5, 8, 2, 1 треба поставити замість зі
рочки, щоб число 56*5 було кратним 9?

6. Скільки існує двоцифрових чисел, кратних числу: 
1) 5; 2) 9?

Вправи
Заповніть таблицю (поставте знак «+» у разі 

ствердної відповіді або знак «-» у противному разі):

Число 7263 4681 2743 6885 7227 6350 7920
Кратне 9

Заповніть таблицю (поставте знак «+» у разі 
ствердної відповіді або знак «-» у противному разі):

Число 1356 4813 9075 3272 6390 15 684 53 206

Кратне 3

Із чисел 8937, 6585, 37 828, 44 292, 9462, 58 395, 
23 646 випишіть такі, що діляться націло: 1) на 3;
2) на 9; 3) на 3 і на 2.
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Із чисел 7826, 1215, 4075, 2880, 3921, 9319, 6072, 
8142 випишіть такі, що діляться націло: 1) на 3; 
2) на 9; 3) на 9 і на 5.
Знайдіть усі значення у, кратні:

1) числу 3, при яких є правильною нерівність 
143 < у < 162;

2) числу 9, при яких є правильною нерівність 
92 < у < 128.

Знайдіть усі значення т, кратні:
1) числу 3, при яких є правильною нерівність 

324 < т < 345;
2) числу 9, при яких є правильною нерівність 

423 < т < 480.
Замість зірочки поставте таку цифру, щоб отри

мати число, кратне 3 (розгляньте всі можливі ви
падки):
1) 54 84*; 2) 3*6 393; 3) 79*8.

Замість зірочки поставте таку цифру, щоб отри
мати число, кратне 9 (розгляньте всі можливі ви
падки):
1) 62 8*1; 2) 57* 582; 3) 7*51.
Запишіть:

1) найменше число, для запису якого використано 
лише цифру 2 і яке ділиться націло на 3;

2) найменше трицифрове число, що ділиться націло 
на 9.

Яку цифру можна поставити замість зірочки 
в записі 627*, щоб отримане число ділилося націло 
й на 3, і на 5?

Яку цифру можна поставити замість зірочки 
в записі 21 85*, щоб отримане число ділилося на
ціло на 3, але не ділилося націло на 2?

Яку цифру можна поставити замість зірочки 
в записі 347*, щоб отримане число ділилося націло 
й на 2, і на З?
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Запишіть найменше:
1) чотирицифрове число, кратне 3;
2) п’ятицифрове число, кратне 9;
3) шестицифрове число, кратне 3 і 2;
4) чотирицифрове число, кратне 5 і 9.
Цифри в записі числа не можуть повторюватися.

Запишіть найбільше чотирицифрове число, яке 
ділиться націло:
1) на 2 і на 3; 3) на 3 і на 10;
2) на 3 і на 5; 4) на 2 і на 9.
Яке найменше число треба додати до даного, щоб 

отримати число, кратне 9:
1) 1275;
2) 3333;
3) 25 718;

4) 987 652;
5) 10 203 040;
6) 19 191 919 191?

Запишіть, використовуючи по одному разу кожну 
із цифр 0, 1, 4, 7, найбільше і найменше чотири
цифрові числа, кратні 15.

До числа 15 допишіть ліворуч і праворуч по од
ній цифрі такій, щоб число, яке утвориться, було 
кратним 15. Скільки розв’язків має задача?

До числа 34 допишіть ліворуч і праворуч по од
ній цифрі такій, щоб число, яке утвориться, було 
кратним 45. Скільки розв’язків має задача?

Замість зірочок поставте такі цифри, щоб число 
*74* ділилося націло на 18. Знайдіть усі можливі 
розв’язки.

Замість зірочок поставте такі цифри, щоб число 
3*4* ділилося націло на 9. Знайдіть усі можливі 
розв’язки.

Галина Петрівна придбала 3 пакети кефіру, пач
ку масла за 15 грн 60 к., кілька хлібин по 4 грн 
35 к., 6 коробок сірників. Чи може вся її покупка 
коштувати 72 грн 80 к.?
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Спочатку обчислили суму цифр числа, що дорівнює 
добутку 1 ∙ 2 ∙ 3 •... • 999 • 1000. Потім обчислили 
суму цифр отриманого числа. Так робили доти, доки 
не отримали одноцифрове число. Яке це число?
Роман і Дмитро записують дев’ятнадцятицифрове 

число, використовуючи тільки цифри 1, 2 і 4. Пер
шу цифру пише Роман, другу — Дмитро, третю — 
знову Роман і т. д. по черзі. Роман хоче отримати 
в результаті число, кратне 3. Чи може Дмитро за
вадити йому це зробити?

Вправи 
для повторення

Готуємося
до вивчення нової теми

96. Як зміниться — збільшиться чи зменшиться — 
і на скільки дев’ятицифрове число, остання цифра 
якого 0, а передостання — 5, якщо ці дві цифри 
поміняти місцями?
97. Річка Рось на 38 км довша за річку Хорол. 
Знайдіть довжину кожної із цих річок, якщо їхня 
спільна довжина дорівнює 654 км.

98. За маршрутом Київ — Житомир — Вінниця виїхав 
автомобіль. Яка відстань між Житомиром і Вінни
цею, якщо вона на 6 км менша від відстані між 
Києвом і Житомиром, а довжина цього маршруту 
становить 256 км?

99. Обчисліть:
1) 6,29 : 0,85 + (53 - 48,184) : 5,6;
2) 5,33 : 0,65 - (1,9218 - 0,8118) : 3.

100. Спростіть вираз, замінивши добуток однакових 
множників степенем:
1) 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7; 3) а ∙ а ∙ а ∙ а;
2) 10 • 10 • 10; 4) х • х • х • х • х • х.
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101. Знайдіть значення виразу:
1) 25; 2) 72; 3) (0,6)2; 4) 0,53; 5) О6; 6) 112.

102. Запишіть число 64 у вигляді степеня з основою: 
1) 8; 2) 4; 3) 2.

Задача
від Мудрої Сови

103. У чемпіонаті країни з футболу беруть участь 
16 команд, кожна з яких має свій стадіон. Усі 
команди повинні зіграти між собою, причому в кож
ному турі відбуваються всі 8 ігор. Чи можна скласти 
розклад турів так, щоб кожна команда грала по 
черзі на своєму стадіоні та на стадіоні суперника?

Коли 
зроблено уроки

Ділиться чи не ділиться?
Ви вже знаєте ознаки подільності на 2, на 3, на 5, 

на 9 і на 10. Виникає природне запитання: чи існують 
ознаки подільності, наприклад, на 4, на 6, на 7, на 8, на 
11 і т. д.? Такі ознаки існують. Розглянемо деякі з них.

Легко встановити ознаку подільності на 6. Оскільки 
6 = 2 ♦ 3, то до діленого потрібно одночасно застосувати 
ознаки подільності на 2 і на 3.

Аналогічно можна отримати ознаки подільності на 
15 (оскільки 15 = 3∙ 5), на 18 (оскільки 18 = 2 • 9), на ЗО 
(оскільки ЗО = 3 • 10), на 45 (оскільки 45 = 5 • 9) тощо.

Ознаку подільності на 4 пояснимо на таких при
кладах.

1) Розглянемо число 524. Маємо: 524 = 5∙100 + 24.
Кожний доданок суми 5∙100 + 24 ділиться націло 

на 4, отже, і саме число 524 ділиться націло на 4.
2) Розглянемо число 7518.
Маємо: 7518 = 75∙100 + 18.
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Тут перший доданок суми 75∙100 + 18 ділиться на
ціло на 4, а другий — ні, отже, число 7518 не ділить
ся націло на 4.

Зауважимо, що будь-яке натуральне число т можна 
подати у вигляді суми

m = n∙ 100 + а,
де п — натуральне число або 0, а — одноцифрове чи 
двоцифрове число або 0.

Оскільки число 100 ділиться націло на 4, то можна 
дійти такого висновку: подільність даного числа на 4 
залежить лише від подільності на 4 числа, записаного 
його двома останніми цифрами.

Щоб з’ясувати, ділиться чи не ділиться число на
ціло на 8, наведемо такі приклади:

число 13 006 = 13 ∙ 1000 + 6 не ділиться націло на 8; 
число 25 040 = 25∙1000 + 40 ділиться націло на 8; 
число 5122 = 5∙1000 + 122 не ділиться націло на 8; 
число 3624 = 3∙1000 + 624 ділиться націло на 8.
Оскільки число 1000 ділиться націло на 8, то по

дільність даного числа на 8 залежить від подільно
сті на 8 числа, яке записане його трьома останніми 
цифрами.

Записуючи число у вигляді суми певним способом, 
можна встановити й інші ознаки подільності.

Так, записавши число у вигляді суми розрядних 
доданків, можна обґрунтувати ознаки подільності на 
9 і на 3.

Розглянемо, наприклад, число 486, кратне 9. За
пишемо його у вигляді суми розрядних доданків:

486 = 4∙100 + 8∙10 + 6.
Оскільки 100 = 99 + 1 і 10 = 9 + 1, то можемо записати: 

4 ∙100 + 8 ∙10 + 6 = 4∙ (99 + 1) + 8 ∙ (9 + 1) + 6.
Розкриємо дужки й перегрупуємо доданки: 

4∙(99 + 1) + 8 ∙ (9 + 1) + 6 = 4∙99 + 4 + 8∙9 + 8 + 6 =
= (4 ∙ 99 + 8 ∙ 9) + (4 + 8 + 6).
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Отже, 486 = (4 ∙ 99 + 8 ∙ 9) + (4 + 8 + 6).
У червоних дужках сума 4 • 99 + 8 • 9 ділиться на

ціло на 9. У зелених дужках записано суму цифр чис
ла 486. Вона також ділиться націло на 9. Тоді й саме 
число 486 кратне 9.

Запишемо таким самим чином число 532. Маємо:
532 = 5 • 100 + 3 • 10 + 2 = 5 • (99 + 1) +

+ 3∙(9 + 1)+ 2 = 5∙99 + 5 + 3∙ 9 + 3 + 2 =
= (5 ∙ 99 + 3 ∙ 9) + (5 + 3 + 2).

Отже, 532 = (5 ∙ 99 + 3 ∙ 9) + (5 + 3 + 2).
Значення виразу, записаного в червоних дужках, 

ділиться націло на 9. А сума цифр числа 532, записа
на в зелених дужках, на 9 націло не ділиться. Отже, 
число 532 не кратне 9.

Зазначимо, що ознаку подільності на 9 ми змогли 
отримати завдяки тому, що будь-яке натуральне чис
ло п можна подати у вигляді суми за такою схемою:

Число
п

Число, яке ділиться
націло на 9

Сума цифр 
числа п

Аналогічно можна обґрунтувати ознаку подільності 
на 3.

Для того щоб визначити, чи ділиться число націло на 
11, роблять так: додають усі цифри числа, які стоять на 
непарних місцях (рахуючи справа наліво), далі додають 
усі цифри, які стоять на парних місцях, потім обчислю
ють різницю знайдених сум. Якщо ця різниця ділиться 
націло на 11, то й саме число ділиться націло на 11.

Зрозуміти, звідки випливає така ознака, допоможе 
такий приклад:

638 = 6 ∙ 100 + 3 ∙ 10 + 8 = 6 ∙ (99 + 1) + 3 ∙ (11 - 1) +
+ 8 = 6 ∙ 99 + 3 ∙ 11 + (6 - 3 + 8).

Значення виразу 6 ∙ 99 + 3 ∙ 11 ділиться націло 
на 11. Отже, чи ділиться націло число 638 на 11, за
лежить від того, чи ділиться націло на 11 значення 
виразу 6-3 + 8.
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Оскільки 6-3 + 8 = 11, то число 638 ділиться на
ціло на 11.

Існують ознаки подільності й на інші числа (7, 13, 
37 тощо). Проте вони набагато складніші, ніж описані 
тут. Ви можете з ними ознайомитися, відвідуючи мате
матичний гурток або вивчаючи популярну літературу 
з математики.

Ознаки подільності можуть не лише бути корисни
ми при розв’язуванні задач, а й стати підґрунтям для 
демонстрації числових фокусів. Опишемо один із них.

Фокусник просить одного з глядачів, у якого є 
коробочка сірників, порахувати їх, потім витягти 
з коробочки кількість сірників, яка дорівнює сумі 

цифр отриманого числа. Не повідомля
ючи ніякої інформації, глядач передає 
фокуснику закриту коробочку. Той 
деякий час трясе її та, не відкрива
ючи, визначає кількість сірників у ко
робці.

Тут немає ні магії, ні чародійства. 
Просто фокусник добре знає ознаку 
подільності на 9, з якої випливає, що 
різниця числа і суми його цифр завжди 
ділиться націло на 9. А отже, у коро
бочці може бути тільки 9, 18, 27, 36 

або 45 сірників (зазвичай у коробочці більше не буває). 
Зважаючи на це, при певному тренуванні можна за 
звуком (або за масою коробочки) визначити кількість 
сірників.

4. Прості та складені числа
Число 1 має тільки один дільник — одиницю. 

Будь-яке інше натуральне число а має принаймні два 
дільники — одиницю та саме число а. Справді,

а :1 = а, а:а = 1.
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Число 5 має тільки два дільники — числа 1 і 5. 
Тільки два дільники мають також, наприклад, числа 
2, 7, 11, 13. Такі числа називають простими.

Натуральне число називають простим, якщо 
воно має тільки два натуральних дільники: оди
ницю та саме це число.

На форзаці підручника розміщено таблицю всіх про
стих чисел, які менші від 1000.

Число 2 — найменше просте число. Зазначимо, що 
це єдине парне просте число. Справді, будь-яке інше 
парне число має щонайменше три дільники: число 1, 
число 2 та саме число.

Простих чисел безліч. З доведенням цього факту ви 
можете ознайомитися на с. 32-35. Найбільшого про
стого числа не існує.

Числа 6,15, 49, 1000 мають більше ніж два дільники.
Натуральне число називають складеним, якщо 

воно має більше ніж два натуральних дільники.
Оскільки число 1 має тільки один дільник, то його 

не відносять ні до простих, ні до складених чисел.
Складене число 105 можна різними способами по

дати у вигляді добутку його дільників.
Наприклад, 105 = 15 • 7 = 35 • 3 = 5 • 21 = 3 • 5 ∙ 7∙
Останній добуток відрізняється від інших тим, що 

всі його множники — прості числа. Говорять, що чис
ло 105 розкладено на прості множники.

Будь-яке складене число можна подати у вигляді 
добутку простих чисел, тобто розкласти на про
сті множники.

Наприклад:
10 = 2 • 5;
18 = 2 - З - 3;
ЗО = 2 • 3 • 5;
80 = 2 • 2 • 2 • 2 • 5;
81 = 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3;

200 = 2 • 2 • 2 • 5 • 5.
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Зауважимо, що будь-яких два розклади числа на 
прості множники складаються з одних і тих самих 
множників і можуть відрізнятися лише порядком їх
нього розміщення.

Зазвичай добуток однакових множників у розкла
ді числа на прості множники замінюють степенем. 
Наприклад:

18 = 2 ∙ З2; 80 = 24 ∙5; 81 = З4; 200 = 23 ∙52.
Під час розкладання числа на прості множники 

зручно користуватися схемою, яку продемонструємо 
на прикладі розкладання числа 2940:

1) 2940 кратне 2, 2940 : 2 = 1470;
2) 1470 кратне 2, 1470 : 2 = 735;
3) 735 не кратне 2, але кратне 3, 735 : 3 = 245;
4) 245 не кратне 3, але кратне 5, 245 : 5 = 49;
5) 49 не кратне 5, але кратне 7, 49 : 7 = 7;
6) 7 кратне 7, 7 : 7 = 1.
Отже, 2940 = 2 • 1470 = 2 • 2 • 735 = 2 • 2 • 3 • 245 = 

= 2 • 2 • 3 • 5 • 49 = 2 • 2 • 3 • 5 • 7 • 7 =22 ∙3∙5∙72.
Наведений нижче «числовий стовпчик» наочно де

монструє, як працює запропонована схема розкладання 
числа на прості множники:

2940 2
1470 2

735 3
245 5

49 7
7 7
1

1. Яке натуральне число називають простим?
2. Яке натуральне число називають складеним?
3. Чому число 1 не відносять ні до простих, ні до складених 

чисел?
4. Чи існує парне число, яке є простим?
5. Назвіть найменше просте число.
6. Чи будь-яке складене число можна розкласти на прості 

множники?
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Розв’язуємо усно
1. Виконайте дії:

1) 4,99 + 4,01;
2) 4,99 + 4,1;
3) 0,6 - 0,25;
4) 3,4 - 3,04;

5) 6 ∙ 0,01;
6) 0,6 ∙ 0,1;
7) 6 : 0,1;
8) 0,6 : 0,01.

2. Які із чисел 106, 165, 207, 253, 271, 282, 305, 315, 
374, 389 діляться націло: 1) на 2; 2) на 5; 3) на 3; 
4) на 9?

3. Назвіть усі дільники числа: 1) 28; 2) 29; 3) 30; 4) 31.
4. Число 204 дорівнює добутку чисел 34 і 6. Чи є число 

34 дільником числа 204? А число 6?
5. Чому дорівнює частка чисел 945 і 9? Чи є отримана 

частка дільником числа 945?
в. У Петрика було на 26 грн більше, ніж у Дмитрика. 

Після того як Петрик купив нову книгу, у нього 
стало на 12 грн менше, ніж у Дмитрика. Скільки 
коштує книга?
Вправи

Серед чисел 1, 3, 6, 7, 12, 13, 21, 23, 24, 28, 29, 
33, 45, 46, 47 укажіть: 1) прості; 2) складені.

Запишіть усі дільники даного числа, підкресліть 
ті з них, які є простими числами: 1) 21; 2) 30; 3) 48; 
4) 54.

Розкладіть на прості множники число:
1) 12; 2) 42; 3) 216; 4) 450; 5) 920; 6) 2280; 7) 10 850.

Розкладіть на прості множники число:
1) 27; 2) 56; 3) 625; 4) 820; 5) 2772; 6) 702;
7) 1224.

Запишіть:
1) усі прості числа, більші за 10 і менші від 25;
2) усі складені числа, більші за 35 і менші від 49.

Запишіть:
1) усі прості числа, більші за 22 і менші від 38;
2) усі складені числа, більші за 60 і менші від 78.
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Простим чи складеним числом є добуток: 
1)13 ∙ 1; 2)14 ∙ 1; 3)4 ∙ 7; 4)11 ∙ 13; 5)43 ∙ 1;
6)1 ∙ 111?

Запишіть усі дільники числа, яке дорівнює до
бутку: 1) 2 ∙ 2 ∙ 5; 2) 3 ∙ 5 ∙ 7.

Запишіть усі дільники числа, яке дорівнює до
бутку: 1) 2 ∙ 5 ∙ 13; 2) 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 7.

Чому дорівнює частка від ділення числа а на 
число b, якщо:
1) a = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 7, b = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7;
2) а = 3 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19, b = 3 ∙ 13 ∙ 19?

Чому дорівнює частка від ділення числа а на 
число b, якщо:
1) а = 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 13, 6 = 2 ∙ 5 ∙ 13;
2) а = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 23 ∙ 37,  b = 2 ∙ 3 ∙ 37?

Запишіть усі двоцифрові числа, у розкладі яких 
на прості множники один із множників дорівнює: 
1) 7; 2) 17; 3) 23.

Запишіть усі двоцифрові числа, розклад яких на 
прості множники складається: 1) із двох однакових 
множників; 2) із трьох однакових множників.

Скільки існує чисел, які можна розкласти на 
два двоцифрових простих множники, один з яких 
на 2 більший за інший? Скористайтеся таблицею 
простих чисел, розміщеною на форзаці.

Знайдіть усі числа, які можна розкласти на два 
двоцифрових простих множники, різниця яких до
рівнює 4. Скористайтеся таблицею простих чисел, 
розміщеною на форзаці.

Задумали просте число. Відомо, що наступне за 
ним натуральне число теж просте. Яке число за
думали?

Чи може сума двох простих чисел бути простим 
числом? У разі ствердної відповіді наведіть при
клад.
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Чи може бути простим числом:
1) добуток двох різних чисел;
2) значення площі квадрата, довжину сторони яко

го виражено натуральним числом?
Відповідь обґрунтуйте.

Чи може сума двох складених чисел бути про
стим числом? У разі ствердної відповіді наведіть 
приклад.

Чи існує прямокутник, довжини сторін якого 
виражено натуральними числами, а периметр — 
простим числом (довжини сторін і периметр пря
мокутника виражені в одних і тих самих одиницях 
виміру)? Відповідь обґрунтуйте.

Чи може добуток ста різних простих чисел діли
тися націло: 1) на 3; 2) на 9?

Чи існують три послідовних натуральних чис
ла: 1) кожне з яких є простим; 2) жодне з яких не 
є складеним? Відповідь обґрунтуйте.

При якому натуральному значенні п буде про
стим числом значення виразу: 1) 2n; 2) n2;
3) п (п + 1)?

Натуральне число а, більше за 1 і менше від 100, 
не ділиться націло на жодне із чисел 2, 3, 5 і 7. Чи 
можна стверджувати, що число а — просте? Відпо
відь обґрунтуйте.

Просте число, яке більше за 1000, поділили на 6. 
Чому може дорівнювати остача?

Знайдіть усі пари простих чисел, різниця яких 
дорівнює 17.

Вправи
для повторених

130. Квадрат зі стороною 1,6 см і прямокутник, ширина 
якого 0,8 см, мають рівні площі. Знайдіть довжину 
прямокутника.
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131. Розв’яжіть рівняння:
1) 4х + 5х + 4,7 = 16,4; 3) (35,8 - х) : 2,1 = 1,3;
2) 0,7x - 0,4х + 46 = 211; 4) 0,9 (283 - х) = 17,01.

132. Запишіть 5 чисел, що є кратними: 1) числа 8; 
2) числа 18; 3) числа п.

133. При діленні націло числа а на 15 отримали число, 
кратне 6. Чи ділиться націло число а на 10? Відпо
відь обґрунтуйте.

134. При діленні націло числа а на 6 отримали число, 
кратне 12. Чи ділиться націло число а на 9? Від
повідь обґрунтуйте.
Готуємося 
до вивчення нової теми

135. Знайдіть значення степеня:
1) З4; 2) 62; 3) 53; 4) 27; 5) 73; 6) 112.

136. Із чисел 348, 975, 1026, 2531, 12 120, 43 674, 
58 121 випишіть такі, що діляться націло: 1) на 2;
2) на 3; 3) на 5.

Задача 
від Мудрої Сови

137. Шаховий кінь починає свій 
маршрут у лівому нижньому куті 
дошки, а закінчує його в право
му верхньому куті. Чи може кінь 
при цьому побувати на всіх полях 
дошки по одному разу?

Коли 
зроблено уроки

Чи такі вже прості ці прості числа?
Коли із чимось можна впоратися легко, без про

блем, ми говоримо «проста задача», «проста справа»,
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«простий маршрут» тощо. Вам може здатися, що коли 
йдеться про прості числа, то жодних ускладнень не 
передбачається. Проте це зовсім не так.

Прості числа поставили перед математиками чима
ло складних питань, на багато які з них відповіді досі 
не знайдено. Деякі проблеми, пов’язані з простими 
числами, розглянуто в цьому оповіданні.

З першої тисячі натуральних чисел 168 є прости
ми (див. форзац). Є прості числа й у другій, третій, 
четвертій тисячах. Може скластися враження, що 
серед будь-яких 1000 натуральних чисел, які йдуть 
поспіль, трапляються прості. Але цей висновок по
милковий.

Запишемо у стовпчик 1000 числових виразів:
1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ ... ∙ 1000 ∙ 1001 + 2;
1 ∙ 2 ∙ 3 ... ∙ 1000 ∙ 1001 + 3;

1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ ... ∙ 1000 ∙ 1001 + 1000;
1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ ... ∙ 1000 ∙ 1001 + 1001.
Значеннями цих виразів є послідовні натуральні 

числа. Кожне із цих чисел є складеним. Справді, перше 
число ділиться націло на 2, друге — на 3, дев’ятсот 
дев’яносто дев’яте — на 1000, тисячне — на 1001.

Подібно до цього можна сконструювати, наприклад, 
мільйон, мільярд, трильйон і т. д. складених чисел, 
які йдуть поспіль.

Тоді можна припустити, що в натуральному ряді, 
починаючи з якогось місця, узагалі неможливо на
трапити на просте число. Однак і це неправильно. 
Досліджуючи таблиці простих чисел, французький 
математик Жозеф Луї Франсуа Бертран (1822-1900) 
припустив, що при п > 2 між числами п і 2п - 2 міс
титься щонайменше одне просте число. Першим довів 
цей факт видатний російський математик Пафнутій 
Львович Чебишов (1821-1894).
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Ще давньогрецький учений Евклід у своїй знаме
нитій книзі «Начала» довів, що існує безліч простих 
чисел. Він міркував приблизно так. Нехай простих 
чисел є скінченна кількість, наприклад стільки, скіль
ки їх у першій тисячі. Перемножимо їх і до добутку 
додамо число 1. Отримаємо число п = 2 • 3 • 5 •... • 997 + 1. 
Число п більше за будь-яке з простих чисел першої 
тисячі. Отже, воно складене, а тому має ділитися на
ціло на деяке просте число k. Водночас добуток 
2∙3∙5∙...∙997 також ділиться націло на k. Тоді при 
діленні числа п на k отримаємо в остачі 1, а це супере
чить тому, що число п ділиться націло на k.

Як ви бачите, доведення непросте. Установити, 
наприклад, що існує безліч непарних (парних) чисел, 
значно легше. Якщо у вираз 2п - 1 по черзі замість и 
підставляти всі натуральні числа, то отримаємо не
скінченну послідовність, яка складається з непарних 
чисел: 1, 3, 5, 7, ....

Отже, вираз 2п - 1 породжує всі непарні числа. 
А чи існує вираз, при підстановці в який замість бук
ви будь-якого натурального числа отримаємо просте 
число?

Звісно, існує! Ось наприклад —. При будь-якому 
2п

натуральному п цей вираз буде «видавати» просте чис
ло 3.
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Зрозуміло, що така «формула» простих чисел нас 
не задовольняє. Хотілося б мати вираз, який дав би 
змогу отримувати всі прості числа одне за одним. На 
жаль, математики досі такого зручного виразу не зна
йшли.

У світі простих чисел є багато й інших нерозв’язаних 
задач. Наприклад, у таблиці простих чисел (див. фор- 
зац) червоним кольором виділено прості числа, які 
відрізняються на 2. Це, зокрема, 3 і 5, 5 і 7, 419 і 421. 
Прості числа, які утворюють такі пари, називають 
близнюками. Скінченною чи нескінченною є кількість 
пар близнюків, поки що невідомо.

Залишається загадкою, скільки існує простих чи
сел, усі цифри яких — одиниці. Наприклад, числа 11, 
11 111, 11 111 111 111 111 111 111 111 є простими.

Скінченною чи нескінченною є множина1 простих 
чисел, у записі яких не міститься жодного нуля, ще 
й досі не знає ніхто.

5. Найбільший спільний дільник
Число 28 має такі дільники: 1, 2, 4, 7, 14, 28. 

Дільниками числа 42 є числа 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 
Червоним кольором виділено числа 1, 2, 7, 14, які 
є спільними дільниками чисел 28 і 42. Серед спільних 
дільників число 14 є найбільшим.

Найбільше натуральне число, на яке ділиться 
націло кожне з двох даних натуральних чисел, нази
вають найбільшим спільним, дільником цих чисел.

Найбільший спільний дільник чисел а і Ь позна
чають так: НСД (а; b).

Отже, можна записати: НСД (28; 42) = 14.
Неважко встановити, наприклад, що НСД (7; 12) = 

= 1, НСД (10; 25) = 5, НСД (18; 24) = 6.

1 Докладніше з поняттям множини ви ознайомитесь в опо
віданні «Нерозумні» числа».
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Найбільший спільний дільник багатоцифрових 
чисел зручно знаходити, попередньо розклавши їх на 
прості множники.

Знайдемо НСД (455; 770).
Розкладемо числа 455 і 770 на прості множники:

455 5
91 7
13 13

1

770 2
385 5

77 7
11 11

1
455 = 5 • 7 • 13

770 = 2 • 5 • 7 • 11
Червоним кольором виділено всі спільні прості 

дільники цих чисел: 5 і 7. Найбільше число, на яке 
ділиться націло й 455, і 770, дорівнює 5 • 7, тобто 
НСД (455; 770) = 5 ∙ 7 = 35.

Розглянемо ще.один приклад.
Знайдемо НСД (180; 840). Розклавши числа 180 

і 840 на прості множники, отримаємо:
180 = 2 ∙ 2 ∙ З ∙ З ∙ 5;
840 = 2∙2∙2∙3∙5∙7.
Як бачимо, у розкладах даних чисел деякі прості 

множники повторюються. Число 2 у розкладі числа 
180 трапляється двічі, а в розкладі числа 840 — тричі. 
При цьому число 4, яке дорівнює 2 • 2, є спільним діль
ником даних чисел, а число 8, яке дорівнює 2 • 2 • 2, не 
є дільником числа 180. Так само видно, що число 3 — 
спільний дільник даних чисел, а число 9, яке дорівнює
3 • 3, не є дільником числа 840. Ще розглядувані числа 
мають спільний дільник — число 5.

Отже, числа 180 і 840 діляться націло на кожне із чи
сел 4,3,5. Вони також діляться націло й на їхній добуток
4 • 3 • 5. Таким чином, НСД (180; 840) = 4 • 3 • 5 = 60.

Якщо розклади чисел 180 і 840 на прості множники 
записати у вигляді добутку степенів:

180 = 22. З2. 51;
840 = 23. 31 . 51. 71,

то НСД зручно знаходити за таким правилом.
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1) Визначити степені, основи яких є спільними 
простими дільниками даних чисел (у розглядуваному 
прикладі це основи 2, 3, 5).

2) Із кожної пари степенів з однаковими основами 
вибрати степінь з меншим показником (у розгляду
ваному прикладі це 22, 31, 51).

3) Перемножити вибрані степені.
Отриманий добуток є шуканим найбільшим 

спільним дільником (у розглядуваному прикладі 
НСД (180; 840) = 22∙31∙51).

Розглянемо ще один приклад.
Знайдемо НСД (585; 616).
Маємо: 585 = З2 ∙ 5 ∙ 13; 616 = 23 ∙ 7 ∙ 11.
Бачимо, що числа 585 і 616 не мають спільних про

стих дільників. їхній найбільший спільний дільник 
дорівнює 1, тобто НСД (585; 616) = 1.

Якщо найбільший спільний дільник двох нату
ральних чисел дорівнює 1, то їх називають взаємно 
простими.

Числа 585 і 616 — взаємно прості.
Зазначимо, що будь-які два простих числа є вза

ємно простими. Наприклад, НСД (17; 43) = 1, 
НСД (101; 919) = 1.
ПРИКЛАД Знайдіть НСД (250; 3000).

Розв’язання. У цьому випадку немає потреби роз
кладати дані числа на прості множники. Число 250 — 
дільник числа 3000. Тому НСД (250; 3000) = 250.

Відповідь'. 250.
Узагалі, якщо число а — дільник числа Ь, то 

НСД (а; b) = а.
Зауважимо, що можна знаходити найбільший спіль

ний дільник будь-якої кількості натуральних чисел, 
зокрема трьох.
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Знайдіть НСД (132; 180; 144).
Розв’язання. Розкладемо дані числа на прості 

множники:

ПРИКЛАД

132 2
66 2
33 3
11 11

1

180 2
90 2
45 3
15 3

5 5
1

144 2
72 2
36 2
18 2

9 3
3 3
1

132= 22 ∙ 3 ∙ 11; 180= 22 ∙ 32 ∙ 5; 144= 24 ∙ З2.

Отже, НСД (132; 180; 144) = 22 ∙ 3 = 12. 
Відповідь: 12.

1. Яке число називають найбільшим спільним дільником 
двох чисел?

2. Як можна знайти НСД двох натуральних чисел, вико
ристовуючи їхній розклад на прості множники?

3. Які числа називають взаємно простими?
4. Чому дорівнює НСД двох чисел, одне з яких кратне 

другому?

Розв’язуємо усно
1. Скільки існує простих чисел, останньою цифрою 

яких є 5?
2. Якими цифрами не може закінчуватися жодне про

сте число?
3. Чи може просте число ділитися націло на 3? на 9?
4. Які з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 31, 

32, 33 є простими, а які — складеними?
5. Назвіть усі прості значення х, при яких буде пра

вильною нерівність 40 < х < 50.
6. Назвіть усі складені значення у, при яких буде 

правильною нерівність 15 < у < 25.
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7. Які однакові цифри треба поставити замість зірочок, 
щоби була правильною рівність 2,*+ 4, * = 7,6?

8. Чи є наведений розклад на множники розкладом 
на прості множники:
1) 120 = 2 • 3 • 4 • 5; 2) 567 = 7 • 92; 3) 180 = 3 • 6 • 10?

9. Скільки всього дільників має число а, якщо 
a = 3∙5∙19?

Вправи
Знайдіть найбільший спільний дільник чисел:

1) 12 і 18; 3) 6 і 36; 5) 35 і 18;
2) 24 і 30; 4) 48 і 64; 6) 14, 21 і 28.

Знайдіть найбільший спільний дільник чисел:
1) 16 і 24; 3) 10 і 15; 5) 21 і 49;
2) 15 і 60; 4) 45 і 56; 6) 12, 18 і 24.

Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 
а і b:
1) а = 2 • 2 • 3 • 5 • 7 • 19, b = 2 • 3 • 3 • 7 • 11 • 13
2) a = 23∙32∙73∙112∙19, b = 22 ∙ 35 ∙ 112 ∙ 193.

Знайдіть найбільший спільний дільник чисел
1)72 і 120; 2) 792 і 1188; 3)924 і 396; 4) 116 і 11

Знайдіть найбільший спільний дільник чисе. 
1) 42 і 105; 2) 588 і 252; 3) 680 і 612.

Серед наведених пар чисел виберіть пари взаємі 
простих чисел:
1) 14 і 21; 3) 42 і 55; 5) 28 і 39;
2) 54 і 65; 4) 14 і 70; 6) 63 і 42.
Для пар чисел, які не є взаємно простими, укажім 
їхній найбільший спільний дільник.

Складіть усі пари взаємно простих чисел із чиел 
12, 14, 33, 25.

Складіть усі пари взаємно простих чисел із чиел 
15, 16, 21, 77.
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Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 15, 
у яких чисельник і знаменник — взаємно прості 
числа.

Запишіть усі неправильні дроби із чисельником 16, 
у яких чисельник і знаменник — взаємно прості 
числа.

Доведіть, що:
1) числа 364 і 495 — взаємно прості;
2) числа 380 і 399 не є взаємно простими.

Доведіть, що:
1) числа 945 і 572 — взаємно прості;
2) числа 1095 і 738 не є взаємно простими.

Використовуючи цифри 2, 3, 4, запишіть усі 
можливі двоцифрові числа (цифри в кожному дво
цифровому числі мають бути різними). З утворених 
чисел випишіть пари взаємно простих чисел.

Напишіть три такі пари складених чисел, щоб 
у кожній парі числа були взаємно простими.

Між учнями 6 класу поділили порівну 155 зоши
тів і 62 ручки. Скільки в цьому класі учнів?

На автомобілі навантажили 96 контейнерів 
з картоплею та 64 контейнери з капустою. Скільки 
було автомобілів, якщо відомо, що їх не менше ніж 
20 і на всіх автомобілях була однакова кількість 
контейнерів з картоплею та однакова кількість 
контейнерів з капустою?

Між шкільними бібліотеками поділили 92 тлу
мачних і 138 орфографічних словників української 
мови. Скільки було шкіл, якщо відомо, що їх не 
менше ніж 25 і всі школи отримали однакові комп
лекти зі словників двох видів?

Для новорічних подарунків придбали 96 шоко
ладок, 72 апельсини та 84 банани. Яку найбіль
шу кількість однакових подарунків можна з них
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скласти, якщо треба використати всі продукти? 
Скільки окремо шоколадок, апельсинів і бананів 
буде в кожному подарунку?

Зі 156 жовтих, 234 білих і 390 червоних троянд 
складали букети. Яку найбільшу кількість однако
вих букетів можна скласти, якщо треба використати 
всі квіти?

Вправи 
для повторення

157. Використовуючи цифри 2, 5 і 9 (цифри не мо
жуть повторюватися), запишіть трицифрове число: 
1) кратне 2; 2) кратне 5. Чи можна за допомогою 
цих цифр записати число, кратне 3?

158. Яку цифру можна поставити замість зірочки в за
писі 1*8, щоб отримане число ділилося націло на 18?

159. Запишіть число 19 у вигляді суми трьох простих 
чисел.

160. Якщо до деякого двоцифрового числа праворуч 
дописати нуль, то дане число збільшиться на 432. 
Знайдіть це число.

161. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку 
обчислень:

Задача
від Мудрої Сови

162. Барон Мюнхгаузен розповідав, що він розрізав 
кавун на чотири частини, а після того як його з’їли, 
залишилося п’ять шкірок. Чи може таке бути, якщо 
шкірки не ламати?
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6. Найменше спільне кратне
Число 24 кратне кожному із чисел 6 і 4. У цьому 

разі говорять, що число 24 є спільним кратним чи
сел 4 і 6.

Запишемо числа, кратні 4. Маємо: 4, 8, 12, 16, 20, 
24, 28, 32, 36, 40, ... .

Запишемо числа, кратні 6. Маємо: 6, 12, 18, 24, 
ЗО, 36, 42, ... .

Червоним кольором виділено спільні кратні чисел 
4 і 6.

Найменше натуральне число, яке ділиться наці
ло на кожне з двох даних натуральних чисел, нази
вають найменшим спільним кратним цих чисел.

Найменше спільне кратне чисел а і b позначають 
так: НСК (а; b). Отже, можна записати: НСК (4; 6) = 12.

Неважко встановити, наприклад, що НСК (2; 3) = 6, 
НСК (10; 15) = ЗО, НСК (12; 24) = 24.

Для пошуку НСК двох чисел, наприклад 18 і ЗО, 
можна скористатися такою схемою: будемо послідовно 
виписувати числа, кратні ЗО, доти, доки не отримаємо 
число, кратне 18. Маємо: 30; 60; 90. Число 90 є най
меншим спільним кратним чисел 18 і ЗО.

Проте частіше для пошуку НСК використовують 
інший спосіб.

Розглянемо розклади на прості множники чисел 
18, 30 і числа 90, яке є їхнім найменшим спільним 
кратним. Маємо:

18 = 2 ∙ 3 ∙ 3 = 2 ∙ З2;
30 = 2 ∙ 3 ∙ 5;
90 = 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5= 2 ∙ 32 ∙ 5.
Як бачимо, число 90, яке є найменшим спільним 

кратним чисел 18 і ЗО, містить усі множники з розкла
ду числа 18 (їх виділено червоним кольором) і множ
ник 5 (його позначено зеленим кольором) з розкладу 
числа ЗО, якого немає в розкладі числа 18.
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Розглянемо ще один приклад.
Знайдемо НСК (84; 90). Маємо: 
84= 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7;
90 = 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5.
Тоді НСК (84; 90) = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 7 ∙ 3 ∙ 5= 1260.
Якщо розклади чисел 84 і 90 на прості множники 

записати у вигляді добутку степенів:
84 = 22 ∙ 3l ∙ 71; 
90=2l∙ 32 ∙ 51,

то НСК зручно знаходити за таким правилом.
1) Вибрати степені, основи яких трапляються 

лише в одному з розкладів даних чисел на прості 
множники (у розглядуваному прикладі це 71 і 51).

2) Із кожної пари степенів з однаковими основами 
вибрати степінь з більшим показником (у розгляду
ваному прикладі це 22 і З2).

3) Перемножити вибрані степені.
Отриманий добуток є шуканим найменшим 

спільним кратним (у розглядуваному прикладі 
НСК (84; 90) = 22 ∙32 ∙51 ∙ 71).

Знайдіть НСК (250; 3000).
Розв’язання. У цьому випадку немає потреби роз

кладати дані числа на прості множники. Число 250 — 
дільник числа 3000. Тому НСК (250; 3000) = 3000.

Відповідь: 3000.
Узагалі, якщо число а — дільник числа Ь, то 

НСК (а; b) = b.

Знайдіть найменше спільне кратне чисел
8 і 15.

Розв’язання. Маємо: 8 = 23, 15 = 3 ∙ 5, НСК(8; 15) = 
= 23 ∙ 3 ∙ 5 = 8 ∙ 15 = 120.

Відповідь: 120.

ПРИКЛАД

ПРИКЛАД
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Числа 8 і 15 — взаємно прості. Знайти їхнє най
менше спільне кратне можна було, скориставшись 
таким правилом: найменше спільне кратне взаємно 
простих чисел дорівнює їхньому добутку.

Зауважимо, що можна знаходити найменше спільне 
кратне будь-якої кількості натуральних чисел, зокрема 
трьох.

ПРИКЛАД Знайдіть НСК (18; 24; ЗО).
Розв’язання. Подамо дані числа у вигляді добутку 

степенів простих чисел:
18 = 2∙3∙3 = 21 ∙ З2;
24 = 2∙2∙2∙3 = 23 ∙ 31;
30 = 21 ∙ 31 ∙ 51.
Тоді НСК (18; 24; ЗО) = 23 ∙ 32 • 51 = 8 ∙ 9 ∙ 5 = 360.
Відповідь: 360.

1. Яке число називають найменшим спільним кратним двох
чисел?

2. Як можна знайти НСК двох натуральних чисел, викорис
товуючи їхній розклад на прості множники?

3. Чому дорівнює НСК двох чисел, одне з яких є дільником 
другого?

4. Чому дорівнює НСК взаємно простих чисел?

Розв'язуємо уоно
Назвіть яке-небудь трицифрове число, що:
1) ділиться націло на 3, але не ділиться націло на 9;
2) ділиться націло на 9 і на 2;
3) ділиться націло на 9 і на 5;
4) ділиться націло на 3 і на 4;
5) ділиться націло на 9, а при діленні на 10 дає 

остачу 7.
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Назвіть три спільних кратних чисел:
1) 2 і 3; 2) 4 і 6; 3) 5 і 10.
Використовуючи кожну із цифр 0, 2, 3 і 4, складіть 
найменше і найбільше чотирицифрові числа, крат
ні 5. Чи можна стверджувати, що отримані числа 
кратні 15?
У парку посадили каштани й дуби, причому на 
кожний каштан припадало три дуби. Скільки всього 
дерев посадили в парку, якщо дубів посадили 24?

Вправи
Знайдіть найменше спільне кратне чисел:

1) 8 і 12; 3)6 і 12; 5) 24 і 36;
2) 12 і 16; 4) 10 і 21; 6) 6, 8 і 12.

Знайдіть найменше спільне кратне чисел:
1) 6 і 10; 3) 14 і 28; 5) 32 і 48;
2) 9 і 12; 4) 8 і 9; 6) 8, 9 і 15.

Знайдіть найбільший спільний дільник і най
менше спільне кратне чисел а і b
1) a = 28∙3∙5, b = 2 ∙  32 ∙ 5;
2) a = 24 ∙3∙11, b = 22 ∙ 38 ∙ 13.

Знайдіть найбільший спільний дільник і най
менше спільне кратне чисел а і b:
1) a = 3∙52, 6 = 3 ∙ 5 ∙ 7;
2) a = 28 ∙ 32 ∙ 54, b = 22 ∙ 38 ∙ 52.

Знайдіть найменше спільне кратне чисел:
1) 56 і 70; 3) 320 і 720;
2) 78 і 792; 4) 252 і 840.

Знайдіть найменше спільне кратне чисел:
1) 42 і 63; 3) 675 і 945;
2) 120 і 324; 4) 924 і 396.
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Знайдіть найменше спільне кратне перших п’яти: 
1) натуральних чисел; 2) непарних чисел; 3) про
стих чисел.

Знайдіть найменше спільне кратне: 1) перших 
п’яти парних чисел; 2) перших чотирьох складених 
чисел.

Довжина кроку Чебурашки дорівнює 15 см, 
а крокодила Гени — 50 см. Яку найменшу одна
кову відстань має пройти кожний із них, щоб вони 
обидва зробили по цілому числу кроків?

З одного місця в одному напрямі по велотреку 
одночасно стартували два велосипедисти. Один із 
них робить коло за 1 хв, а другий — за 45 с. Через 
яку найменшу кількість хвилин після початку руху 
велосипедисти знову зустрінуться в місці старту? 
Скільки кіл по велотреку при цьому проїде кожний 
із них?

Дмитро й Петро вирушили в похід з одного пункту 
в одному напрямі. Петро робив зупинку для відпо
чинку через кожні 2400 м, а Дмитро — через кожні 
2800 м. На якій найменшій відстані від пункту від
правлення їхні зупинки збігатимуться?

У ящику менше ніж 80 мандаринів. Відомо, 
що їх можна поділити порівну між двома, трьома 
або п’ятьма дітьми, але не можна поділити по
рівну між чотирма дітьми. Скільки мандаринів 
є в ящику?

Знайдіть найменше спільне кратне знаменників 
дробів:

Знайдіть найменше спільне кратне знаменників 
дробів:
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Сашко ходить до басейну один раз на 3 дні, 
Юрко — раз на 4 дні, Петрик — раз на 5 днів. Вони 
зустрілися в басейні у вівторок. Через скільки днів 
і в який день тижня вони зустрінуться наступного 
разу?

Готуючи новорічні подарунки, члени батьків
ського комітету 6 класу побачили, що цукерки, 
які в них є, можна розкласти порівну по 15 штук 
або по 20 штук в один подарунок. Скільки було 
цукерок, якщо відомо, що їх було більше за 600 
і менше від 700?

Вправи 
для повторення

179. Якщо до даного числа додати 2, то отримане число 
буде кратним 5. Чому дорівнює остача від ділення 
даного числа на 5?

180. Білий лелека пролетів 48 км зі швидкістю 
40 км/год. Скільки змахів крилами зробив при 
цьому лелека, якщо щосекунди він робить 2 змахи?

Готуємося
до вивчення нової теми

181. У коробці лежать 14 куль, з яких 5 — синьо
го кольору. Яку частину всіх куль становлять 
сині?

з
182. У коробці лежать 14 куль, з яких — становлять

7
кулі червоного кольору. Скільки червоних куль 
є в коробці?

183. У коробці лежать кулі, 6 із яких білого кольору. 
Скільки всього куль лежить у коробці, якщо білі

зстановлять — усіх куль?
7
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184. Укажіть, які з дробів

1) правильні; 2) неправильні. Неправильні

дроби перетворіть у мішані числа.
185. Накресліть координатний промінь, узявши за 
одиничний такий відрізок, довжина якого в 6 разів 
більша за сторону клітинки зошита. Позначте на

промені точки, що відповідають числам:

Задача 
від Мудрої Сови

186. На диво-дереві садівник виростив 85 бананів 
і 70 апельсинів. Щодня він зриває два плоди, і од
разу на дереві виростає один новий. Якщо садівник 
зриває два однакових фрукти, то виростає апельсин, 
а якщо два різних — то банан. Яким виявиться 
останній фрукт на цьому дереві?
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ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. У якій парі чисел перше число є дільником другого?
А) 4 і 14 Б) 7 і 42 В) 6 і 46 Г) 8 і 94

2. Скільки дільників має число 19?
А) жодного Б) один В) два Г) три

3. Скільки серед чисел 28, 29, ЗО, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 про
стих чисел?
А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 5

4. Укажіть найменше спільне кратне чисел 12 і 18.
А) 18 Б) 24 В) 36 Г) 72

5. Чому дорівнює НСД (36; 42)?
А) 4 Б) 6 В) 12 Г) 18

6. Яке з даних чисел ділиться націло на 3, але не ділиться на
ціло ні на 2, ні на 5?
А) 3540 Б) 2607 В) 7335 Г) 6228

7. Яке найменше натуральне число треба додати до числа 832, 
щоб отримана сума була кратною одночасно числам 3 і 5?
А) З Б) 5 В) 8 Г) 9

8. Яку цифру треба поставити замість зірочки, щоб число 18 45* 
ділилося націло на 9, але не ділилося націло на 6?
А) 0 Б) З В) 6 Г) 9

9. Укажіть пару взаємно простих чисел.
А) 49 і 39 Б) 18 і 14 В) 26 і 65 Г) 22 і 99

10. Знайдіть найменше спільне кратне чисел а = 22 • 3 ∙ 53,
Ь = 2 • З3 • 52 і с = 23 • З2 • 5.
А) 27 000 Б) 9000 В) 2700 Г) 90 000

11. У ящику лежить деяка кількість яблук. Виявилося, що їх 
можна розкласти в 5 однакових рядів, або у 8 однакових ря
дів, або у 12 однакових рядів. Яка найменша кількість яблук 
може бути в ящику?
А) 480 Б) 240 В) 120 Г) 60

12. Для новорічних подарунків придбали 192 цукерки, 144 ман
дарини та 168 яблук. Яку найбільшу кількість однакових 
подарунків можна з них скласти, якщо треба використати 
всі продукти?
А) 16 Б) 24 В) 28 Г) 32
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ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 1

Дільники та кратні
• Натуральне число а ділиться націло на натуральне число b, 

якщо знайдеться натуральне число с таке, що є правильною 
рівність a = b • с.

• Якщо натуральне число а ділиться націло на натуральне 
число b, то число а називають кратним числа b, число b — 
дільником числа а.

Ознака подільності на 10
• Якщо запис натурального числа закінчується цифрою 0, то 

це число ділиться націло на 10.
• Якщо запис натурального числа закінчується будь-якою 

цифрою, яка відмінна від 0, то це число не ділиться націло 
на 10.

Ознака подільності на 2
• Якщо запис натурального числа закінчується парною цифрою, 

то це число ділиться націло на 2.
• Якщо запис натурального числа закінчується непарною циф

рою, то це число не ділиться націло на 2.
Ознака подільності на 5
• Якщо запис натурального числа закінчується цифрою 0 або 

цифрою 5, то це число ділиться націло на 5.
• Якщо запис натурального числа закінчується будь-якою 

цифрою, відмінною від цифр 0 і 5, то це число не ділиться 
націло на 5.

Ознака подільності на 9
• Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 9, то 

й саме число ділиться націло на 9.
• Якщо сума цифр натурального числа не ділиться націло на 9, 

то й саме число не ділиться націло на 9.
Ознака подільності на З
• Якщо сума цифр натурального числа ділиться націло на 3, то 

й саме число ділиться націло на 3.
• Якщо сума цифр натурального числа не ділиться націло на З, 

то й саме число не ділиться націло на 3.
Просте число

Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки 
два натуральних дільники: одиницю та саме це число.

Складене число
Натуральне число називають складеним, якщо воно має біль
ше ніж два натуральних дільники.
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Розкладання на прості множники
Будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку 
простих чисел, тобто розкласти на прості множники.

Найбільший спільний дільник
Найбільше натуральне число, на яке ділиться націло кожне 
з даних натуральних чисел, називають найбільшим спільним 
дільником цих чисел.

Знаходження найбільшого спільного дільника
1) Визначити степені, основи яких є спільними простими 

дільниками даних чисел.
2) Із кожної пари степенів з однаковими основами вибрати 

степінь з меншим показником.
3) Перемножити вибрані степені.
Отриманий добуток є шуканим найбільшим спільним діль
ником.

Взаємно прості числа
Якщо найбільший спільний дільник двох натуральних чисел 
дорівнює 1, то їх називають взаємно простими.

Найменше спільне кратне
Найменше натуральне число, яке ділиться націло на кожне 
з даних натуральних чисел, називають найменшим спільним 
кратним цих чисел.

Знаходження найменшого спільного кратного
1) Вибрати степені, основи яких трапляються лише в одному 

з розкладів даних чисел на прості множники.
2) Із кожної пари степенів з однаковими основами вибрати 

степінь з більшим показником.
3) Перемножити вибрані степені.
Отриманий добуток є шуканим найменшим спільним кратним.

Найменше спільне кратне двох взаємно простих чисел
Найменше спільне кратне двох взаємно простих чисел дорів
нює їхньому добутку.



§ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
■

Вивчивши матеріал цього параграфа, ви розширите 
та поглибите свої знання про звичайні дроби.

Ви навчитеся: порівнювати дроби з різними зна
менниками; виконувати арифметичні дії зі звичайними 
дробами; розв'язувати задачі на знаходження дробу від 
числа та числа за його дробом; перетворювати звичайні 
дроби в десяткові; знаходити десяткове наближення 
звичайного дробу.

Ви дізнаєтеся, що називають нескінченним періодич
ним десятковим дробом.

7. Основна властивість дробу
До Петрика в гості прийшли двоє друзів. Мама 

спекла для них торт і поділила його на три рівні час
тини (рис. 2), розраховуючи, що кожний хлопчик 

з’їсть - торта. Але хлопцям здалося, що порції надто
З
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великі, і вони розрізали кожну порцію на дві рівні 
частини, поділивши таким чином увесь торт на 6 рів
них частин (рис. 3).

Рис. 2 Рис. З Рис. 4

Однак торт був таким смачним, що хлопчики 
врешті-решт з’їли по два шматочки. Отже, кожний із 

них з’їв торта.

торта, тобтоторта дорівнюєВиявляється, що

дроби виражають одну й ту саму величину. Тому

ці дроби називають рівними й записують

Якби хлопчики поділили свої порції на три рівні 

частини, то кожний із них з’їв би торта (рис. 4).

Про дроби також можна сказати, що вони рівні:

Тепер зрозуміло, що ділення порції торта на чоти
ри, п’ять, шість і т. д. рівних частин приводить від

повідно до рівностей
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Отже,

Цей ланцюжок рівностей можна записати інакше:

Записані рівності показують, що, помноживши чи

сельник і знаменник дробу на одне й те саме нату

ральне число, ми отримаємо дріб, який дорівнює

Цей приклад ілюструє таку властивість: якщо чи
сельник і знаменник даного дробу помножити на 
одне й те саме натуральне число, то отримаємо 
дріб, що дорівнює даному.

У буквеному вигляді маємо:

Якщо останню рівність записати так:

можна дійти такого висновку: якщо чисельник і зна
менник даного дробу поділити на їхній спільний 
дільник, то отримаємо дріб, що дорівнює даному.

Ці два твердження виражають основну властивість 
дробу.

Користуючись основною властивістю дро
бу, знайдіть значення а, при якому є правильною

рівність

Розв’язання. Помножимо на 2 чисельник і знамен-

ПРИКЛАД

ник дробу Тоді отримаємо звідси

Відповідь: 6.
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Сформулюйте основну властивість дробу.

Розв’язуємо усно

1. Прочитайте дроби і назвіть

у кожному з них чисельник і знаменник.
2. У шкільному саду ростуть 14 яблунь і 13 вишень. 

Яку частину всіх дерев становлять: 1) яблуні; 
2) вишні?

3. Коли згоріла половина свічки та ще 5 см, то висота 
свічки стала 5 см. Якою була її висота спочатку?

Вправи

Накресліть координатний промінь, узявши за 
одиничний відрізок, довжина якого у 20 разів біль
ша за сторону клітинки зошита. Позначте на про

мені точки, що відповідають числам:

Які із цих чисел

зображуються на промені однією й тією самою точ
кою? Запишіть відповідні рівності.

Накресліть координатний промінь, узявши за 
одиничний відрізок, довжина якого у 18 разів біль
ша за сторону клітинки зошита. Позначте на про

мені точки, що відповідають числам:
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Які із цих чисел 

зображуються на промені однією й тією самою точ
кою? Запишіть відповідні рівності.

Помножте на 4 чисельник і знаменник кожного

з дробів —, —, —, —, —. Запишіть відповідні рів- 
2 3 6 7 19

ності.
Поділіть на 3 чисельник і знаменник кожного 

з дробів Запишіть відповідні

рівності.
Укажіть пропущене значення чисельника або зна

менника, при якому даний запис буде правильним:

Поясніть, чому є правильною рівність:

Запишіть три дроби, що дорівнюють:

Які з даних рівностей хибні:

Кожний із даних дробів замініть рівним йому 
дробом, знаменник якого дорівнює 42:
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Кожний із даних дробів замініть рівним йому 
дробом, знаменник якого дорівнює 72:

Запишіть:
1) число 3 у вигляді дробу, знаменник якого до

рівнює 6;
2) число 13 у вигляді дробу, знаменник якого до

рівнює 5;
3) число 1 у вигляді дробу, знаменник якого до

рівнює 29.
Запишіть:

1) число 5 у вигляді дробу, знаменник якого до
рівнює 8;

2) число 10 у вигляді дробу, знаменник якого до
рівнює 14;

3) число 16 у вигляді дробу, знаменник якого до
рівнює 16.

Користуючись основною властивістю дробу, зна
йдіть значення а, при якому є правильною рів
ність:

Користуючись основною властивістю дробу, зна
йдіть значення а, при якому є правильною рів
ність:

Розв’яжіть рівняння:

Розв’яжіть рівняння:
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Вправи 
для повторення

203. Льодяник коштує 16 к. У Галі є 20 монет по 
10 к. Яку найбільшу кількість льодяників може 
купити Галя, щоб продавцеві не треба було давати 
їй здачі?

204. Число ділиться націло на 2, на 5 і на 9. Яким ще 
числам кратне це число?

205. У середньому серце людини робить 75 ударів за 
хвилину. Скільки ударів робить серце протягом 
доби? Скільки літрів крові серце перекачує за 1 хв, 
якщо воно перекачує за добу 8640 л крові?
206. Накресліть гострий кут АВС. Проведіть про
мінь BD так, щоб кут ABD був прямим, а кут CBD’. 
1) тупим; 2) гострим.

207. Від пристані відійшов теплохід зі швидкістю 
18 км/год. Через 3 год від цієї пристані в тому 
самому напрямі відійшов другий теплохід, який 
наздогнав перший через 9 год після свого виходу. 
Знайдіть швидкість другого теплохода.

208. З Рівного до Кривого Рогу виїхав автомобіль зі 
швидкістю 60 км/год. Через 3 год з Кривого Рогу 
назустріч йому виїхав другий автомобіль. Вони зу
стрілися через 7 год після виїзду першого. Знайдіть 
швидкість другого автомобіля, якщо відстань між 
Рівним і Кривим Рогом дорівнює 700 км.

Задача 
від Мудрої Сови

209. На полі для гри в «Морський бій» розміром 10×10
клітинок поставили корабель прямокутної форми 
розміром 1×3 клітинки. Чи можна, зробивши 
33 постріли, гарантовано в нього влучити?
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8. Скорочення дробів
Ви знаєте, що, поділивши чисельник і знаменник 

дробу на 2, отримаємо рівний йому дріб, тобто

У таких випадках кажуть, що дріб ско

ротили на 2.

Наприклад, рівність означає, що дріб

скоротили на 7.
Ділення чисельника та знаменника дробу на 

їхній спільний дільник, відмінний від 1, називають 
скороченням дробу.

Дріб скоротити не можна, оскільки його чисель

ник і знаменник не мають спільних дільників, від
мінних від 1, тобто є взаємно простими числами. 

У таких випадках кажуть, що — нескоротний 

дріб.
Дріб, чисельник і знаменник якого 

прості числа, називають нескоротним.
взаємно

Якщо дріб скоротити на 2, то отримаємо дріб

тобто У свою чергу, дріб можна ско

ротити на 3. Маємо: Далі, скоротивши дріб

на 5, отримаємо дріб який уже є нескоротним.

Проте, якщо дріб скоротити на то

нескоротний дріб отримаємо відразу.
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Маємо:

Нам удалося одразу отримати нескоротний дріб, 
оскільки ЗО = НСД (60; 90).

Якщо скоротити дріб на найбільший спільний 
дільник чисельника та знаменника, то отримаємо 
нескоротний дріб.

Знайдіть значення виразу:ПРИКЛАД

1) Маємо:

2) Скориставшися розподільною властивістю мно
ження, отримаємо:

1. Що називають скороченням дробу?
2. Який дріб називають нескоротним?
3. На яке число треба скоротити дріб, щоб отримати 

нескоротний дріб?

Розв'язуємо усно
1, Поясніть, чому є правильною рівність:

2. Скільки дванадцятих частин:
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3. Скільки сотих частин

4. Яку частину року становить: 1) 1 місяць; 2) 2 мі
сяці; 3) 6 місяців?

5. Скільки грамів становить:

Вправи
Скоротіть дріб:

Скоротіть дріб:

Які з дробів 
ротними?

є неско-

Знайдіть серед дробів 
нескоротні.

Запишіть десятковий дріб у вигляді звичайного 
дробу та результат, якщо можливо, скоротіть:

Знайдіть серед даних дробів рівні між собою та 
запишіть відповідні рівності:
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Знайдіть серед дробів рівні

між собою та запишіть відповідні рівності.
Яку частину години становлять:

Яку частину доби становлять:
1) 3 год; 2) 8 год; 3) 12 год; 4) 16 год; 5) 21 год?

Яку частину розгорнутого кута становить кут, 
градусна міра якого дорівнює:

Яку частину прямого кута становить кут, градус
на міра якого дорівнює:

Виконайте дії та скоротіть результат:

Виконайте дії та скоротіть результат:

Запишіть усі правильні нескоротні дроби зі зна
менником 18.

Запишіть усі неправильні нескоротні дроби із чи
сельником 20.

Скоротіть:

Скоротіть:
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Скоротіть (буквами позначено натуральні числа):

Дріб скоротили на 2 й отримали дріб Зна

йдіть значення х і у.

Після скорочення дробу на 3 отримали 

дріб Знайдіть значення а і Ь.

230. Запишіть, використовуючи кожну цифру від 0 
до 9 тільки один раз:
1) найменше число, кратне 2;
2) найбільше число, кратне 18.

231. До якого числа треба додати 5,7, щоб добуток 
отриманої суми та числа 3,6 дорівнював 120,6?

232. Від якого числа треба відняти 3,8, щoб добуток 
отриманої різниці та числа 5,5 дорівнював 34,1?

Готуємося
до вивчення нової теми

233. Розташуйте в порядку зростання дроби:

234. Порівняйте:

Вправи
для
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Задача 
від Мудрої Сови

235. Зі старовинної книги випала частина сторінок, 
які йдуть поспіль. Перша сторінка, що випала, має 
номер 251, а номер останньої записано тими самими 
цифрами в іншому порядку. Який номер останньої 
сторінки, що випала?

9. Зведення дробів до спільного знаменника. 
Порівняння дробів

У 5 класі ви навчилися порівнювати дроби з од
наковими знаменниками. А як порівнювати дроби 
з різними знаменниками?

Якщо навчитися заміняти такі дроби на рівні їм, 
але з однаковими знаменниками, то розв’язування 
нової задачі зведеться до розв’язування вже знайомої 
задачі.

Дроби мають різні знаменники. Проте за до

помогою основної властивості дробу їх можна звести 
до спільного знаменника. Маємо:

Дроби ми звели до спільного знаменника 12.

Для цього чисельник і знаменник першого дробу по
множили на число 3, яке називають додатковим множ
ником. Чисельник і знаменник другого дробу помно
жили на додатковий множник 2.

Ці дроби можна звести й до інших спільних зна
менників, наприклад:

(додатковий множник 6);
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(додатковий множник 4).

Цроби зведено до спільного знаменника 24.

Далі:

Тут спільним знаменником є число 36.
Зазначимо, що знайдені спільні знаменники 12, 24, 

36 є спільними кратними чисел 4 і 6 — знаменників 

дробів

Спільний знаменник двох дробів — це спільне 
кратне їхніх знаменників.

При зведенні дробів до спільного знаменника зруч
ніше зводити їх до найменшого спільного знаменника, 
який дорівнює найменшому спільному кратному зна
менників цих дробів.

Щоб звести дроби до найменшого спільного зна
менника, треба:

1) знайти найменший спільний знаменник даних 
дробів;

2) знайти додаткові множники для кожного 
з дробів, поділивши спільний знаменник на знамен
ники даних дробів;

3) помножити чисельник і знаменник кожного 
дробу на його додатковий множник.

Порівняємо дроби Для цього зведемо їх до

найменшого спільного знаменника, який дорівнює 24. 

Помножимо чисельник і знаменник дробу на до

датковий множник 3, а дробу на додатковий

множник 2. Додатковий множник зазвичай пишуть



66 §2. Звичайні дроби

над чисельником праворуч (рис. 5) або ліворуч від 
нього.

Рис. 5

Оскільки то

Щоб порівняти два дроби з різними знаменни
ками, треба звести їх до спільного знаменника, 
а потім застосувати правило порівняння дробів 
з однаковими знаменниками.

Укажіть три числа, кожне з яких більше 

за але менше від Чи можна знайти 100 таких 

чисел?
Розв’язання. Зведемо дані дроби до найменшого 

спільного знаменника: Оскільки

одне із шуканих чисел.

Зведемо дані дроби до іншого спільного зна

менника: Оскільки

Якщо зведемо дані дроби до знаменників 105, 140, 
175, 210 і т. д., то зможемо знайти будь-яку кіль

кість чисел, кожне з яких більше за але менше

. 1
Від -.

5
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1. Яке число є спільним знаменником двох дробів?
2. Чому дорівнює найменший спільний знаменник двох 

дробів?
3. Як звести дроби до найменшого спільного знаменника?
4. Як порівняти два дроби з різними знаменниками?

Розв’язуємо усно
1. Андрій витрачає на шлях від дому до школи 24 хв. 

Яку частину шляху він проходить: за 6 хв; за 12 хв; 
за 9 хв; за 16 хв?

2. Скоротіть дроби:

3. Назвіть будь-які три дроби, кожний з яких дорів

нює

4. Серед даних рівностей укажіть хибні:

Вправи
Зведіть дроби:

до знаменника 20;

до знаменника 36;

до знаменника 64; 

до знаменника 100.

Зведіть дріб:

до знаменника 27; до знаменника
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до знаменника 78;

до знаменника 102;

до знаменника 69;

до знаменника 144

Серед дробів

знайдіть такі, що можна звести до зна

менника 48. Знайдені дроби зведіть до вказаного 
знаменника.

Зведіть до найменшого спільного знаменника 
дроби:

Зведіть до найменшого спільного знаменника 
дроби:

Порівняйте дроби:

Порівняйте дроби:
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Укажіть який-небудь дріб, який менший від 

і має знаменник: 1) 6; 2) 10; 3) 22.

Укажіть який-небудь дріб, який більший за 

і має знаменник: 1) 12; 2) 30; 3) 66.

Розташуйте в порядку зростання числа:

Розташуйте в порядку спадання числа:

Відстань між двома містами легковий автомобіль 
долає за 4 год, а вантажний — за 7 год. Який авто
мобіль проїде більшу відстань: легковий за 3 год чи 
вантажний за 5 год?

Теплохід проходить відстань між двома приста
нями за 9 год, а катер — за 6 год. Порівняйте від
стань, яку пройде теплохід за 7 год, з відстанню, 
яку пройде катер за 5 год.

Які з дробів більші за дріб

Які з дробів менші від дробу

Знайдіть усі натуральні значення х, при яких 
є правильною нерівність:

Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є 
правильною нерівність:
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Які з дробів можна під

ставити замість x, щоби була правильною нерівність

Які з дробів можна підста

вити замість х, щоби була правильною нерівність

Знайдіть усі дроби зі знаменником 48, більші за 

але менші від

Укажіть два числа, кожне з яких:

більше за але менше від

більше за але менше від

більше за але менше від

більше за але менше від

Укажіть три числа, кожне з яких:

1) більше за але менше від

2) більше за але менше від

Порівняйте дроби

Знайдіть усі натуральні значення х, при яких 
правильною нерівність:
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Вправи 
для повторення

260. Дріб спочатку скоротили на 2, потім на 3, потім на 7. 
На яке число можна було скоротити цей дріб одразу?

261. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 12. 
Скоротіть із них такі, що не є нескоротними.

262. Сума двох чисел дорівнює 374. Останньою цифрою 
одного із цих чисел є нуль. Якщо його відкинути, 
то отримаємо друге число. Знайдіть ці числа.

Готуємооя
до вивчення нової теми

263. Обчисліть:

264. Розв’яжіть рівняння:

Задача
від Мудрої Сови

265. Із чашки з молоком одну ложку молока перелива
ють у чашку з кавою та ретельно розмішують. Після 
цього одну ложку суміші переливають у чашку з мо
локом. Чого тепер більше: кави в чашці з молоком 
чи молока в чашці з кавою?

10. Додавання і віднімання дробів
У 5 класі ви навчилися додавати й віднімати дроби

з однаковими знаменниками:
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А як, наприклад, додати дроби Адже ці

дроби мають різні знаменники. Але різні знаменники 
для вас уже не перешкода.

Щоб додати (відняти) два дроби з різними зна
менниками, треба звести їх до спільного знаменни
ка, а потім застосувати правило додавання (відні
мання) дробів з однаковими знаменниками.

Знайдемо суму Найменший спільний зна

менник дробів дорівнює 24. Кожний із даних

дробів замінимо на рівний йому зі знаменником 24. 
Цією заміною ми зведемо додавання дробів з різними 
знаменниками до додавання дробів з однаковими зна
менниками. Маємо:

Знайдемо різницю Найменший спільний

знаменник цих дробів дорівнює 48. Тоді:

Для дробів, як і для натуральних чисел, викону
ються властивості додавання:

переставна властивість додавання 

сполучна властивість додавання
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Виконайте дії:ПРИКЛАД

Розв’язання. 1) Нагадаємо правило, яке ви вивчили 
в курсі математики 5 класу: щоб додати два мішаних 
числа, треба окремо додати їхні цілі та дробові частини.

Зверніть увагу: якщо в результаті додавання (від
німання) дробів отримаємо скоротний дріб, то треба 
виконати скорочення.

Бачимо, що дробова частина зменшуваного менша 
від дробової частини від’ємника. Для того щоб вико
нати віднімання, треба спочатку «підготувати» змен
шуване до віднімання, а потім шукати різницю.

Запишемо:

Відповідь: 1)

Перший маляр може пофарбувати стіну 
за 6 год, а другий — за 8 год. Яку частину стіни вони 
пофарбують за 1 год, працюючи разом?

ПРИКЛАД

Розв’язання. Перший маляр за 1 год фарбує сті

ни, а другий стіни. Тоді разом за 1 год вони

пофарбують (стіни).

Відповідь: стіни.
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1. Сформулюйте правило додавання (віднімання) дробів 
з різними знаменниками.

2. Які властивості має дія додавання дробів?

Розв’язуємо усно

1. Скільки хвилин становлять

год; год; год; год?

2. На прямокутній ділянці землі, сторони якої до
рівнюють 50 м і 40 м, планують розбити розарій 
прямокутної форми зі сторонами 20 м і 15 м. Яку 
частину площі всієї ділянки займе розарій?

3. Маса 1 л керосину становить

кг. Маса літра якого палива, керосину чи бен

зину, більша та на скільки кілограмів?
4. Три подруги з’їли торт. Перша подруга з’їла 

торта, друга

третя подруга?

кг, а 1 л бензину

торта. Яку частину торта з’їла

Вправи

Обчисліть:
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Обчисліть:

Знайдіть значення виразу, попередньо скоротив
ши дроби:

У першому глечику було л сметани, а в друго-

У якому глечику було більше сметани 

та на скільки літрів?

Окунєв упіймав рибу завдовжки м, а Щукін

м. Хто з них упіймав довшу рибу та на скільки 

метрів?

Попелюшка год прибирала кімнати, що на

год більше за час, який вона витратила на мит

тя посуду. Скільки всього часу Попелюшка витра
тила на прибирання та миття посуду?
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На сніданок Вінні-Пух з’їв горщика меду, що

на горщика менше, ніж він з’їв на обід. Яку 

частину горщика меду Вінні-Пух з’їв на сніданок 
і на обід разом?

Знайдіть суму:

Знайдіть суму:

Обчисліть значення виразу:

Виконайте віднімання:

Виконайте віднімання:

Розв’яжіть рівняння:

Розв’яжіть рівняння:

Перетворіть десяткові дроби у звичайні та об
числіть:
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Перетворіть десяткові дроби у звичайні та об
числіть:

Власна швидкість теплохода становить

км/год, а швидкість течії річки дорівнює

км/год. Знайдіть швидкість теплохода за те

чією річки та його швидкість проти течії.
Швидкість катера за течією річки становить 

км/год, а швидкість течії

йдіть власну швидкість катера та швидкість катера 
проти течії річки.

Розшифруйте прізвище відомого українського 
математика, який жив на межі XIX і XX ст. Номер 
прикладу відповідає місцю, на якому стоїть буква 
у слові.

км/год. Зна-

Відповідь

Буква

До речі, якщо ви станете фахівцями в галузі ком
п’ютерної графіки, то обов’язково познайомитеся 
з працями цього вченого.

Обчисліть значення виразу найзручнішим спо
собом:
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Розв’яжіть рівняння:

Розв’яжіть рівняння:

Виконайте дії:

Виконайте дії:
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У трьох ящиках було кг груш. У першому

та другому ящиках було кг груш, а в першому

та третьому . Скільки кілограмів груш

було в кожному ящику?

На комп’ютері опрацьовували три задачі впро
довж ЗО хв. На першу та другу задачі було витра

чено хв, а на другу та третю хв.

Скільки часу було витрачено на опрацювання кож
ної задачі?

Для приготування кг крему кухар узяв

молока, кг какао та цукор. Скільки кілограмів

цукру взяв кухар для приготування крему?

Для виготовлення 12 кг морозива взяли

води кг молочного жиру, кг цукру

та фруктовий сироп. Скільки кілограмів сиропу 
взяли для виготовлення морозива?

Пилипко витратив своїх грошей на придбання

книги «Цікава математика», на книгу «Ціка

ва фізика», на олівці, а решту — на цукерки.

Яку частину своїх грошей Пилипко витратив на 
цукерки?
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Золотов, Сріблов, Платинов і Діамантов знайшли 

скарб. Золотову дісталася скарбу, Сріблову

Платинову а решта — Діамантову. Яку час

тину скарбу отримав Діамантов?
Івасик-Телесик може зорати поле за 6 год, а Коти- 

горошко — за 4 год. Яку частину поля вони можуть 
зорати, працюючи разом, за 1 год? за 2 год?

Перший робітник може пофарбувати паркан за 
15 год, другий — за 12 год, а третій — за 10 год. 
Яку частину паркану вони пофарбують разом за 
1 год? за 2 год? за 4 год?

Михайлик може з’їсти кавун за 12 хв, а Микол- 
ка — за 16 хв. Яка частина кавуна залишиться 
через 1 хв, якщо хлопчики почнуть їсти його одно
часно?

Басейн можна наповнити водою за 6 год через 
одну трубу й спорожнити за 10 год через другу. 
Басейн був порожнім, коли Остап Забудько відкрив 
крани одночасно на обох трубах. Яка частина ба
сейну залишиться незаповненою водою через 1 год 
після того, як Остап відкрив крани?

Петро Ледащенко може пофарбувати стіну за 
24 год, а Іван Працелюб — за 8 год. Яка частина 
стіни залишиться непофарбованою після 1 год спіль
ної роботи Ледащенка та Працелюба?

Олена та Марія можуть разом набрати на комп’ю
тері деякий текст за 6 год. Яку частину тексту на
бере Олена за 1 год, якщо Марія може набрати весь 
текст за 9 год?

Через дві труби басейн можна наповнити водою 
за 3 год. Яку частину басейну можна наповнити 
за 1 год через одну із цих труб, якщо через другу 
трубу його можна наповнити за 5 год?



10. Додавання і віднімання дробів 81

Збільшиться чи зменшиться сума та на скільки 
якщо:

1) один із доданків збільшити на а другий

зменшити на

2) один із доданків збільшити на а другий

зменшити на

Збільшиться чи зменшиться різниця та на скіль
ки, якщо:

1) зменшуване збільшити на

2) від’ємник збільшити на

3) зменшуване збільшити на

4) зменшуване зменшити на

шити на

а від’ємник — на

а від’ємник збіль-

Збільшиться чи зменшиться різниця та на скіль
ки, якщо:

1) зменшуване зменшити на

2) від’ємник зменшити на

3) зменшуване зменшити на а від’ємник — на

4) зменшуване збільшити на а від’ємник змен

шити на



82 §2. Звичайні дроби

Знайдіть значення виразу, обираючи зручний 
порядок обчислень:

Знайдіть значення виразу, обираючи зручний 
порядок обчислень:

Порівняйте дроби без зведення їх до спільного 
знаменника:

Спростіть вираз (буквами позначено натуральні 
числа):

Яке натуральне число є коренем рівняння:

При яких найменших натуральних значеннях а 
і b є правильною рівність:

Спростіть вираз (буквами позначено натуральні 
числа):
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Збільшиться чи зменшиться значення дробу та 
на скільки, якщо його чисельник збільшити на 
знаменник?

Обчисліть значення виразу

Обчисліть значення виразу

Доведіть, що

Доведіть, що

Вправи 
для повторення

318. Укажіть п’ять чисел, кожне з яких має лише 
три різних дільники. Чи можна стверджувати, що 
таких чисел безліч?

319. Не виконуючи обчислень, установіть, простим чи 
складеним числом є значення виразу ll + 222 +333.

320. За 5 хв колоду розпиляли на рівні частини за
вдовжки ЗО см. Якою була довжина колоди, якщо 
кожне розпилювання тривало 1 хв?

321. Відстань між двома пристанями річкою дорівнює 
36,6 км. Від пристані, яка розташована вище за те
чією, відплив пліт. Через 0,8 год після початку руху 
плота назустріч йому від другої пристані вирушив 
катер, власна швидкість якого дорівнює 25 км/год. 
Через скільки годин після початку руху плота вони 
зустрінуться, якщо швидкість течії річки становить 
2 км/год?
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Готуємося
до вивчення нової теми

322. Яку частину площі пря
мокутника ABCD становить 
площа зафарбованого пря
мокутника (рис. 6)?

323. Знайдіть добуток дробів

попередньо перетво

ривши їх у десяткові. Результат запишіть у вигля
ді звичайного дробу.

324. Спростіть вираз:

Рис. 6

325. Розкрийте дужки:

326. Спростіть вираз:

Задача 
від Мудрої Сови

Сергій і Сашко грають у таку гру: по черзі беруть 
камінці з купи, у якій лежить 100 камінців. За один 
хід кожному дозволяється взяти або 1 камінець, 
або 3. Хто з них візьме останній камінець, якщо 
гру починає Сергій?

ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

1. Укажіть хибну рівність.

2. У класі 16 учнів відвідують математичний гурток, а решта 
12 учнів — літературний гурток. Яка частина учнів класу 
відвідує математичний гурток?
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3. Яка частина години пройшла з 13 год 50 хв до 14 год ЗО хв?

4. Знайдіть значення а, при якому є правильною рівність

5. Скільки можна скласти нерівних між собою правильних дробів, 
чисельниками й знаменниками яких є числа 2, 4, 5, 6, 8, 9?

6. Укажіть хибну нерівність.

7. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких виконується 

нерівність

8. Скільки існує дробів зі знаменником 24, які більші за 

менші від

але

9. Знайдіть значення виразу

10. Обчисліть різницю

11. Розв’яжіть рівняння

12. У кошику лежали яблука та груші. З’їли половину всіх яблук 
і третину всіх груш. Яке з тверджень є правильним?
A) залишилася половина фруктів 
Б) залишилася третина фруктів
B) залишилося більше половини фруктів
Г) залишилося менше половини фруктів
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11. Множення дробів
На рисунку 7 зображено ква

драт ABCD, сторона якого дорів-

дм. Чому дорівнює пери

метр Р цього квадрата?
Оскільки периметр квадрата 

дорівнює сумі довжин усіх його 
сторін, то:

Проте ви знаєте, що за допомогою добутку суму 
рівних доданків можна записати коротше:

Отже,

Цей приклад ілюструє таке правило.
Щоб помножити дріб на натуральне число, тре

ба його чисельник помножити на це число, а зна
менник залишити без зміни.

У буквеному вигляді це правило записують так:

Для п = 0 домовилися вважати, що

Так само домовилися, що

нює
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А як помножити дріб на дріб? Знайдемо, напри

клад, добуток

На рисунку 8 зображено ква
драт ABCD із стороною 1 м і пря
мокутник AMKN, сторони якого 

дорівнюють

прямокутника AMKN дорівнює

Площа

Рис. 8

Водночас із рисунка видно, що площа прямокутни

ка AMKN становить площі квадрата, тобто дорів

нює Отже,

Цей приклад ілюструє таке правило.
Добутком двох дробів є дріб, чисельник якого до

рівнює добутку чисельників, а знаменник дорівнює 
добутку знаменників даних дробів.

У буквеному вигляді це правило записують так:

Виконайте дії:ПРИКЛАД

Розв’язання. 1) Маємо:

Не поспішатимемо обчислювати добутки, записані 
в чисельнику та знаменнику, оскільки зручніше спо
чатку виконати скорочення:
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2) Щоб помножити два мішаних числа, треба спо
чатку записати їх у вигляді неправильних дробів, а по
тім скористатися правилом множення дробів:

Для дробів, як і для натуральних чисел, викону
ються властивості множення:

переставна властивість множення

сполучна властивість множення

розподільна властивість множення 
відносно додавання,

розподільна властивість множення 
відносно віднімання

Знайдіть значення виразу, використову
ючи розподільну властивість множення:
ПРИКЛАД

Розв'язання. 1) Маємо:
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2) Із розподільної властивості множення випливає, 

що Тоді:

1. Сформулюйте правило множення дробу на натуральне 
число.

2. Який дріб є добутком двох дробів?
3. Чому дорівнює добуток дробу і числа 0?
4. Які властивості множення виконуються при множенні 

дробів?

Розв’язуємо усно
1. Знайдіть значення виразу:

2. Назвіть неправильний дріб, якому дорівнює мішане 
число:

З, Знайдіть цілу частину числа:

4. Пішохід за год проходить 1 км. За який час він 
пройде:

5. Назвіть дроби зі знаменником 12, які більші за

і менші від
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Вправи
Виконайте множення:

Виконайте множення:

Знайдіть добуток:

Знайдіть добуток:

Виконайте множення:

Виконайте множення:

Знайдіть добуток:
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Виконайте множення:

Знайдіть значення виразу:

Знайдіть значення виразу:

Яку відстань пройде поїзд за год, якщо його 
швидкість становить 66 км/год?

Яку відстань проїде автомобіль зі швидкістю

72 км/год за год?

Скільки коштує кг яблук, якщо вартість 1 кг

яблук становить грн?

Скільки коштує кг цукерок, якщо 1 кг цих

цукерок коштує грн?
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Виконайте множення:

Виконайте множення:

Знайдіть значення степеня:

Знайдіть значення степеня:

Знайдіть значення виразу:

Знайдіть значення виразу:

Знайдіть значення виразу, використовуючи роз
подільну властивість множення:
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Знайдіть значення виразу, використовуючи роз
подільну властивість множення:

Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

Опростіть вираз:

Спростіть вираз:

Спростіть вираз:
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Спростіть вираз і знайдіть його значення:

якщо 

якщо

якщо

Спростіть вираз і знайдіть його значення:

якщо 

якщо

якщо

Доведіть, що значення виразу не залежить від 
значення змінної:

Розкрийте дужки:

Розкрийте дужки:
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Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює

см, що на см більше за його ширину і в раза

менше від його висоти. Обчисліть об’єм прямокут
ного паралелепіпеда.

Одна зі сторін прямокутника дорівнює

а сусідня раза більша за неї. Обчисліть

площу прямокутника.

Турист ішов пішки год зі швидкістю

км/год і їхав велосипедом год зі швидкіс

тю км/год. Яка відстань більша: та, яку турист

пройшов пішки, чи та, яку він проїхав велосипедом, 
і на скільки кілометрів?

Мальвіна купила кг апельсинів за ціною

сольдо за кілограм і кг яблук за ціною

сольдо за кілограм. За які фрукти — апельсини 

чи яблука — Мальвіна заплатила більше та на 
скільки сольдо?

Велосипедист Андрій їхав зі швидкістю 

км/год, а велосипедист Богдан — зі швидкістю 

раза більшою. Якою була відстань між вело

сипедистами спочатку, якщо Богдан наздогнав

Андрія через год після того, як вони одночасно 

почали рухатися?
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Із двох міст одночасно назустріч один одному ви
рушили велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист 

їхав зі швидкістю км/год, а мотоцикліст — зі

швидкістю в раза більшою. Знайдіть відстань 

між містами, якщо велосипедист і мотоцикліст зу

стрілися через год після початку руху.

Човен плив год проти течії річки та год за 

течією. Який шлях подолав човен за весь час руху, 
якщо власна швидкість човна становить 18 км/год, 

а швидкість течії км/год?

Теплохід ішов 3 год проти течії та год за те

чією річки. На скільки кілометрів менше пройшов 
теплохід за течією, ніж проти течії, якщо швидкість 

течії становить км/год, а власна швидкість те

плохода км/год?

Перша швачка може виконати деяке замовлення 
за 4 год, а друга — за 6 год. Яку частину замовлен

ня вони виконають за год, працюючи разом? Чи

вистачить їм 3 год, щоб, працюючи разом, викона
ти замовлення?

Перший робітник може виконати виробниче за
вдання за 5 год, а другий — за 15 год. Яку частину 
завдання вони виконають, якщо працюватимуть

разом год? Чи встигнуть вони, працюючи разом,

виконати завдання за 3 год?
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Виконайте множення (буквами позначено на
туральні числа):

Не виконуючи множення, порівняйте:

Не виконуючи множення, порівняйте:

Вправи 
для повторення

373. Ігор переклав з одного ящика в другий

яблук, після чого в кожному ящику стало по 20 кг. 
Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику 
спочатку?

374. Запишіть усі правильні дроби із чисельником З, 

які більші за

375. Фермер вирішив посадити кущі смородини. Він 
міг посадити їх або в 4 ряди, або в 6 рядів. Скільки 
кущів смородини він вирішив посадити, якщо відо
мо, що їх було більше за 85, але менше від 100?

376. З одного аеродрому в одному напрямі з інтер
валом 0,4 год вилетіли два літаки. Перший літак 
летів зі швидкістю 640 км/год, а другий — зі 
швидкістю 720 км/год. Через скільки годин після 
свого вильоту другий літак буде попереду першого 
на відстані 24 км?

кг
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377. Скільки рівносторонніх три
кутників зображено на рисун
ку 9?

378. Порівняйте:

Рис. 9

379. Скоротіть дріб:

Готуємося
до вивчення нової теми

380. Запишіть у вигляді десяткового дробу:
1) 7 %; 2) 26 %; 3) 60 %; 4) 180 %.

381. Запишіть у вигляді звичайного дробу:
1) 6 %; 2) 36 %; 3) 80 %; 4) 140 %.

382. Запишіть у відсотках:

1) 0,12; 2) 0,05; 3) 0,324; 4) 4; 5) 1,12; 6)

Задача 
від Мудрої Сови

383. На дошці записано три двоцифрових числа. Перша 
зліва цифра одного з них — 5, другого — 6, третьо
го — 7. Учитель попросив трьох учнів додати будь- 
які два із цих чисел. Перший учень отримав у сумі 
число 147, другий і третій — різні трицифрових 
числа, перші зліва дві цифри яких 1 і 2. Які числа 
записано на дошці?
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12. Знаходження дробу 
від числа

У саду ростуть 36 дерев. Із них становлять вишні.

Скільки вишень росте в саду?
У 5 класі ми розв’язували цю задачу за такою схемою:

1) знайдемо, скільки дерев становить всіх дерев:

36 : 9 - 4 (дерева);

2) знайдемо, скільки дерев становлять усіх дерев:

4 • 7 = 28 (дерев).
Отже, у саду ростуть 28 вишень.

У таких випадках кажуть, що ми знайшли ВІД

числа 36, а подібні задачі називають задачами на зна
ходження дробу від числа.

Проте знайдену відповідь (28 дерев) можна отрима
ти іншим способом. Для цього достатньо помножити 

число 36 на дріб

Розглянутий приклад ілюструє таке правило: щоб 
знайти дріб від числа, можна число помножити на 
цей дріб.

Полуниці містять 6% цукру. Скільки 
кілограмів цукру міститься в 15 кг полуниць?

Розв’язання. Запишемо 6 % у вигляді десяткового 
дробу: 6 % = 0,06. Тоді:

15 • 0,06 = 0,9 (кг) — цукру міститься в 15 кг полу
ниць.

Відповідь: 0,9 кг.

ПРИКЛАД
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Цей приклад ілюструє таке правило: щоб знайти 
відсотки від числа, можна подати відсотки у ви
гляді дробу й помножити число на цей дріб.

У магазин привезли 480 кг шоколадних
цукерок і карамельок, причому маса карамельок ста
новила 60 % від маси шоколадних цукерок. Скільки 
кілограмів шоколадних цукерок привезли в магазин? 

Розв’язання. Нехай шоколадних цукерок було х кг, 
тоді, ураховуючи, що 60 % = 0,6, карамельок було 
0,6х кг. Оскільки всього шоколадних цукерок і кара
мельок було 480 кг, то отримуємо рівняння:

х + 0,6х - 480.
Розв’яжемо його. Маємо: 1,6х = 480;

х = 480 : 1,6; 
x = 300.

Отже, шоколадних цукерок було 300 кг. 
Відповідь'. 300 кг.

ПРИКЛАД

1. Як знайти дріб від числа?
2. Як знайти відсотки від числа?

Розв’язуємо усно
1. Коренем якого з даних рівнянь є число

2. Обчисліть, використовуючи розподільну властивість 
множення:

3. Троє друзів спіймали 5 кг риби та поділили її між 
собою порівну. Яку частину вилову отримав кож
ний із друзів? Скільки кілограмів риби дісталося 
кожному?
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Вправи
Знайдіть:

від числа 60; від числа

від числа від числа

від числа від числа

Знайдіть:

від числа 60; від числа

від числа 32; від числа

Скільки градусів містить кут, який становить:

прямого кута; розгорнутого кута?

Скільки градусів містить кут, який становить:

прямого кута; розгорнутого кута?

Мишко зібрав 91 гриб, із них становили білі.

Скільки білих грибів зібрав Мишко?

Оксанка спекла 45 пиріжків, із них становили 

пиріжки з вишнями. Скільки пиріжків із вишнями 
спекла Оксанка?

Мідь становить маси сплаву. Скільки кілогра

мів міді міститься у 280 кг такого сплаву?

Сіль становить маси розчину. Скільки кіло

грамів солі міститься у 18 кг такого розчину?
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Магазин продав 480 кг огірків і помідорів, при
чому маса огірків становила 85 % маси цих овочів. 
Скільки кілограмів огірків продали?

Загін козаків із 720 чоловік вирушив у похід на 
човнах-чайках. У кожен човен сіло 12,5 % загону. 
Скільки козаків було в кожному човні? На скількох 
човнах-чайках козаки вирушили в похід?

Агрофірма має 140 га землі, 16 % якої займає 
яблуневий сад. Знайдіть площу саду.

Продали т порцій морозива, яких становило 

ескімо. Складіть вираз для визначення кількості, 
порцій ескімо та обчисліть його значення при 
m = 120.

 У саду ростуть а кущів троянд, — яких станов-
14

лять рожеві. Складіть вираз для визначення кіль
кості кущів рожевих троянд та обчисліть його зна
чення при а = 210.

У будинок відпочинку привезли 1440 кг яблук

і груш. Яблука становили маси привезених

фруктів. Скільки кілограмів груш привезли в бу
динок відпочинку?

Побудували 192 котеджі, із них двоповер

хові, а решта — триповерхові. Скільки триповер
хових котеджів побудували?
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ВІДНа скільки 3,5 % від числа 32 більше, ніж 
числа 0,45?

На скільки від числа 5,4 більше, ніж

від числа

Підручники становлять всіх книжок шкільної

бібліотеки, а підручники з математики усіх

підручників. Яку частину всіх книжок, що є в біб
ліотеці, становлять підручники з математики?

Каштани становлять усіх дерев, що ростуть

у парку, а дуби кількості каштанів. Яку час

тину всіх дерев у парку становлять дуби?
Троє робітників виготовили 216 деталей. Перший

робітник виготовив цих деталей, другий

Скільки деталей виготовив третій робітник?
Барон Мюнхгаузен розповідав, що, коли його 

послали з важливим донесенням з Києва до Парижа, 
він проскакав на коні 2400 км за чотири дні. За

перший день він подолав відстані, за другий

за третій Скільки кілометрів проскакав

барон Мюнхгаузен за четвертий день?

Залізний Дроворуб нарубав м3 дров. Першого

дня він нарубав усього об’єму дров, а другого.

решти. Скільки кубометрів дров нарубав Заліз

ний Дроворуб другого дня?
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За три тижні продали 324 коробки цукерок.

За перший тиждень продали цієї кількості, за

другий решти. Скільки коробок цукерок про

дали за третій тиждень?
Том Сойєр пофарбував паркан прямокутної фор

ми, довжина якого дорівнює фута1, а висота

становить довжини. Скільки фунтів2 фарби ви

користав Том, якщо на 1 квадратний фут він ви

трачав фунта фарби?

Для банку замовили новий сейф, що має форму 
прямокутного паралелепіпеда. Довжина сейфа до

рівнює 3 м, ширина становить довжини, а ви

сота ширини. Скільки злитків золота, що

мають форму куба з ребром 6 см, можна покласти 
у цей сейф?

Банк «Ламаний гріш» отримав у червні 200 соль 
до прибутку, у липні — 0,65 прибутку червня

у серпні прибутку липня. Скільки сольдо

становив прибуток банку за три літніх місяці?
Акціонерне товариство «Поле чудес» мало в груд

ні 1200 сольдо збитків, у січні — 135 % від збитків

грудня, у лютому збитків січня. Скільки

сольдо становили збитки AT «Поле чудес» за три 
зимових місяці?

1 1 фут = 30,48 см.
2 1 фунт ≈ 454 г.
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До їдальні привезли 405 кг овочів: капусту, 
моркву та картоплю. Морква становила 32 % від 
маси капусти, картопля — 138 % від маси капусти. 
Скільки кілограмів капусти привезли до їдальні?

Федоренко, Дмитренко та Петренко виграли 
разом у лотерею 1800 грн. Виграш Дмитренка ста
новив 64 % виграшу Федоренка, а виграш Петрен
ка — 76 % виграшу Федоренка. Скільки гривень 
становив виграш кожного з них?

З поля площею га зібрали врожай цукрових 

буряків по 280 ц з гектара. На цукровий завод від

везли урожаю. Скільки центнерів цукру виробив 

завод із цих буряків, якщо вихід цукру становить 

маси перероблених буряків?

З поля площею га зібрали врожай насіння

соняшнику по ц з гектара. На олію перероби

ли зібраної маси насіння. Скільки центнерів

олії отримали, якщо її вихід становить маси пе

реробленого насіння?

Козак Данило наварив кулешу. Сам з’їв ка

зана, козаку Чубу дав залишку, козаку Білову

су нового залишку, а козаку Ворону — решту.

Після обіду козаки ніяк не могли з’ясувати, кому 
з них дісталося більше кулешу. Допоможіть їм 
розібратися.
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Числа а і b не дорівнюють 0. Яке з них більше 
якщо:

числа а дорівнюють числа

числа а дорівнюють числа b?

Від шнура завдовжки 10 м спочатку відрізали

його довжини, потім початкової довжини,

а потім того, що залишилося. Скільки метрів

шнура залишилося після цих трьох операцій? 
Доведіть, що а % від числа b дорівнюють b % 

від числа а.

Відомо, що першого числа дорівнює другого

й ці числа відмінні від 0. Яке із цих чисел більше?
Контрольну роботу з математики писали менше 

ніж 50 учнів. Оцінку «12» отримали учнів, які

писали роботу, оцінку «9» учнів, оцінку «6»

учнів. Решта учнів, на жаль, отримали оцінку,

нижчу від 6 балів. Скільки учнів отримали оцінку, 
нижчу від 6 балів?

Вода під час замерзання збільшує свій об’єм

на На яку частину зменшиться об’єм льоду при

перетворенні його на воду?
На футбольний матч «Динамо» - «Шахтар» з До

нецька приїхало 13 автобусів з уболівальниками. 
На стадіоні їх поділили на дві рівні групи. Скільки
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гостей приїхало, якщо усіх донецьких уболі

вальників не перевищують 300, а в кожному авто
бусі їхала однакова кількість пасажирів?

У саду ростуть груші та яблуні, разом 100 дерев. 
Скільки яблунь росте в саду, якщо 20 % їхньої 
кількості дорівнюють 60 % кількості груш?

Кількість відсутніх у класі учнів становила 

кількості присутніх. Після того як один учень

вийшов із класу, кількість відсутніх склала кіль

кості присутніх. Скільки учнів навчається в класі?

Вправи
для повторення

425. Порівняйте:

426. Знайдіть значення виразу

427. Що більше та на скільки: різниця чисел 

чи їхній добуток?

Задача 
від Мудрої Сови

428. Черепаха повзе по площині зі сталою швидкістю, 
змінюючи напрям руху на 90° через кожні 15 хв. 
Доведіть, що повернутися в точку «старту» вона 
зможе тільки через цілу кількість годин після по
чатку руху.
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13. Взаємно обернені числа

Якщо дріб «перевернути», тобто поміняти міс

цями чисельник і знаменник, то отримаємо дріб

Знайдемо добуток цих дробів:

Два числа, добуток яких дорівнює 1, називають 
взаємно оберненими.

Отже, числа взаємно обернені.

Також кажуть, що число є оберненим до чис

ла а число оберненим до числа

Наведемо приклади пар взаємно обернених чисел.
2,5 і 0,4 — взаємно обернені числа, оскільки 

2,5-0,4 = 1.

взаємно обернені числа, оскільки

взаємно обернені числа, оскільки

Оскільки будь-яке натуральне число п можна по

дати у вигляді дробу то зробимо такий висновок

якщо п — натуральне число, то оберненим до ньо

го є число

Зокрема, числом, оберненим до 1, є саме число 1.
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Для числа 0 оберненого числа не існує.

Оберненим до числа є число Дійсно,

Знайдіть число, обернене до числа:ПРИКЛАД

Розв’язання. 1) Запишемо число у вигляді не

правильного дробу: Отже, оберненим до чис

ла є число

2) Маємо: Тоді шукане число

Відповідь:

1. Які числа називають взаємно оберненими?
2. Яке число є оберненим до натурального числа п?
3. Чи існує число, обернене саме до себе?
4. Чи для будь-якого числа існує обернене до нього число?

5. Яке число є оберненим до числа

Розв’язуємо усно
1, Знайдіть добуток:

2. Яке із чисел є коренем рівняння
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3. Троє друзів спіймали разом 24 рибини. Перший

із них спіймав спільного вилову, а другий

решти. Скільки рибин спіймав кожний із дру

зів?
4. Назвіть усі дроби із чисельником 1, які більші 

за

Вправи
Чи є взаємно оберненими числа:

Укажіть число, обернене до числа:

Укажіть число, обернене до числа:

Чи можна стверджувати, що для будь-якого 
правильного дробу обернене число є неправильним 
дробом?

Чи можна стверджувати, що для будь-якого не
правильного дробу обернене число є правильним 
дробом?

Обчисліть найзручнішим способом:

Обчисліть найзручнішим способом:
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Знайдіть число, обернене до:

1) суми чисел

2) суми чисел

3) різниці чисел

4) добутку чисел

Знайдіть число, обернене до:

1) різниці чисел

2) добутку чисел

1) Перше число становить другого. У скільки 

разів друге число більше за перше?

2) Перше число становить другого. Яку частину 

першого числа становить друге?

Вправи 
для повторення

439. Знайдіть серед чисел

рівні.

440. Відстань між містами Аї В дорівнює 63 км. З міс
та А в місто В виїхав велосипедист зі швидкістю 
12 км/год. Через 3 год після виїзду велосипедиста 
з міста А в місто В виїхав мотоцикліст, який наздо
гнав велосипедиста на відстані 42 км від міста А. 
На якій відстані від міста В буде велосипедист, коли 
туди приїде мотоцикліст?
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Задача 
від Мудрої Сови

441. Василь і Сашко грають у таку гру: вони по чер
зі (Василь першим) ламають шоколадку, що має 
6x8 клітинок. За один хід дозволяється зробити 
прямолінійний розлом будь-якого шматка вздовж 
поглиблення між клітинками шоколадки. Програє 
той, хто чергового разу не зможе цього зробити. 
Хто з них виграє?

14. Ділення дробів

А як знайти одну зі сторін пря
мокутника, якщо сусідня сторона

дорівнює дм, а площа прямокут

ника дм2? Зрозуміло, що

треба виконати ділення:

Проте ми знаємо, що «невідома» сторона дорівнює

дм. Отже,

Зауважимо, що частку можна отримати в резуль

таті множення діленого на дріб, обернений до

дільника тобто на дріб Справді,

Знайдемо площу S прямокутника (рис. 10), сторони

якого дорівнюють
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Маємо:

Узагалі, ділення дробів можна звести до множення 
дробів, користуючись таким правилом:

щоб поділити один дріб на інший, треба ділене 
помножити на число, обернене до дільника.

У буквеному вигляді це правило записують так:

Звернемо увагу, що

На нуль ділити не можна.

Виконайте ділення:ПРИКЛАД

Розв’язання. 1) Записавши ділене у вигляді дробу зі 
знаменником 1 і застосувавши правило ділення дробів, 
отримаємо:

2) Перетворимо мішані числа в неправильні дро
би, а потім виконаємо ділення за правилом ділення 
дробів:
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Велосипедист проїжджає відстань між 
селами Сонячне та Щасливе за 2 год, а пішохід про
ходить цю відстань за 6 год. Велосипедист і пішохід 
одночасно вирушили із цих сіл назустріч один одному. 
Через скільки годин після початку руху вони зустрі
нуться?

Розв’язання. Відстань між селами візьмемо за оди

ницю. За 1 год велосипедист проїжджає цієї від-

ПРИКЛАД

відстані.стані, а пішохід проходить

(відстані) — долають велоси

педист і пішохід за 1 год разом.

(год) — час, за який велосипе

дист і пішохід подолають усю відстань. Отже, вони 
зустрінуться через 1,5 год.

Відповідь: 1,5 год.

1. Сформулюйте правило ділення дробів.
2. На яке число ділити не можна?

Розв’язуємо усно
1. Знайдіть число, обернене до числа:

2. Знайдіть добуток:

1) числа

2) числа

3) числа

і числа, оберненого до

і числа, оберненого до

і числа, оберненого до
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4) числа і числа, оберненого до

3. Скільки кілограмів містить:

4. За п’ять днів відремонтували шляху. Яку части

ну шляху ремонтували за 1 день? За скільки днів 
відремонтують увесь шлях? (Продуктивність праці 
у всі дні однакова.)

Вправи
Виконайте ділення:

Виконайте ділення:

Знайдіть частку:

Знайдіть частку:
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Знайдіть значення виразу:

Знайдіть значення виразу:

Розв’яжіть рівняння:

Розв’яжіть рівняння:

Знайдіть швидкість поїзда, якщо за год він

проїхав км.
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За який час автобус проїде 63 км, якщо його

швидкість становить км/год?

Скільки коштує 1 кг цукерок, якщо за кг

заплатили 220 грн?

Яка маса 1 дм3 сплаву, якщо маса дм3 цього

сплаву дорівнює кг?

У двох цистернах 120 т нафти. Скільки тонн 
нафти в кожній цистерні, якщо в одній із них

раза більше нафти, ніж у другій?в

У двох контейнерах 90 кг яблук. Скільки кіло
грамів яблук у кожному контейнері, якщо в одному 

з них у раза менше яблук, ніж у другому?

Знайдіть середнє арифметичне чисел:

Знайдіть значення виразу:

Знайдіть значення виразу:
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Розв’яжіть рівняння:

Розв’яжіть рівняння:

Автомобіль їде зі швидкістю 80 км/год. Скільки 
кілометрів він проїжджає за 1 хв? Виразіть швид
кість автомобіля в метрах за хвилину.

Пішохід іде зі швидкістю 5 км/год. Виразіть 
його швидкість у метрах за хвилину та в метрах 
за секунду.

хався і швидкістю

Із села до місця риболовлі Іван Петрович проплив 

на плоті км, а повертався на човні, який ру-

км/год, витративши на

зворотний шлях на год менше. Знайдіть швид

кість течії річки.
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Теплохід проходить км за течією річки за

год. На скільки більше часу витратить теплохід

на зворотний шлях, якщо швидкість течії дорівнює

км/год?

Довжина трамвайного маршруту км. На марш

руті є 12 зупинок, на кожній з яких трамвай стоїть

хв. За який час трамвай подолає весь маршрут

якщо його швидкість дорівнює км/год?

Автобус проїжджає маршрут завдовжки км

за год. Він їде маршрутом зі швидкістю 4.5 км/год

і робить 10 зупинок однакової тривалості. Скільки 
часу триває кожна зупинка автобуса?

Потрібно розфасувати кг цукру в пакети по

кг кожний. Скільки вийде повних пакетів?

Для зв’язування однієї пачки книг потрібно

мотузки. Для зв’язування скількох таких пачок 
вистачить 18 м мотузки?

Яка найменша кількість банок місткістю 0,3 кг 
потрібна, щоб розлити в них 5 кг варення?

Яка найменша кількість цеберок місткістю

потрібна, щоб розлити в них 70 л молока?
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Майстер Іван Іванович може відремонтувати 
кабінет математики за 24 год, а майстер Петро Пе
трович — за 48 год. За скільки годин, працюючи 
разом, вони відремонтують цей кабінет?

Кіт Том з’їдає смажену індичку за 20 хв, а ми
шеня Джеррі — за ЗО хв. За скільки хвилин Том 
і Джеррі з’їдять індичку разом?

Перший робітник може виконати завдання за 

ЗО год, а другому для цього потрібно в 

більше часу, ніж першому. За скільки годин вони 
виконають це завдання, працюючи разом? Яку час
тину завдання при цьому виконає кожен із них?

раза

Перший тракторист може зорати поле за 12 днів,

другому для цього потрібно в раза менше часу,

ніж першому, а третьому — в раза більше, ніж

другому. За скільки днів вони разом можуть зо
рати поле? Яку частину поля при цьому зоре кожен 
із них?

Через першу трубу басейн можна наповнити во
дою за 10 год. Наповнення басейну через другу 

трубу потребує в раза менше часу. За який час

наповниться басейн, якщо відкрити одночасно оби
дві труби? Яку частину басейну наповнить при 
цьому кожна труба?

Два робітники, працюючи разом, можуть вико
нати певну роботу за 6 год. Один із них, працюючи 
самостійно, може виконати цю роботу за 15 год. За 
скільки годин її може виконати самостійно другий 
робітник?
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Пасажирський поїзд проходить відстань між 
двома містами за 36 год. Якщо одночасно із цих 
міст вийдуть назустріч один одному пасажирський
1 товарний поїзди, то вони зустрінуться через 20 год 
після початку руху. За який час товарний поїзд 
може подолати відстань між містами?

Через першу трубу басейн можна наповнити 
водою за 3 год, а через другу — за 6 год. Спочатку
2 год була відкрита перша труба, потім її закрили 
й відкрили другу трубу. За скільки годин було на
повнено басейн?

Перша бригада може виконати замовлення за 
9 днів, а друга — за 12 днів. Спочатку три дні пра
цювала перша бригада, а потім її замінила друга. 
За скільки днів було виконано замовлення?

Виконайте ділення (буквами позначено нату
ральні числа):

Знайдіть найменше натуральне число, при ді

ленні якого на і на у результаті отримаємо

натуральні числа.

Котра зараз година, якщо до кінця доби зали

шилося того часу, що вже минув від початку 

доби?

Знайдіть найменше натуральне число, при ді

ленні якого на у результаті отри

маємо натуральні числа.
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Знайдіть значення виразу:

Обчисліть:

Збільшиться чи зменшиться значення дробу 
та в скільки разів, якщо до його знаменника додати 
число, яке дорівнює цьому знаменнику?

Човен пропливає певну відстань озером за 6 год, 
а за течією річки таку саму відстань — за 5 год. 
За скільки годин таку саму відстань цією річкою 
пропливе пліт?

Деяку відстань за течією річки катер проходить 
за 3 год, а пліт — за 15 год. За скільки годин цей ка
тер проходить таку саму відстань проти течії річки?

Теплохід проходить певну відстань за течією річ
ки за 2 год, а проти течії — за 3 год. За скільки го
дин таку саму відстань цією річкою пропливе пліт?

490. За перший день туристи пройшли наміченого

шляху, за другий — ЗО % шляху, а за третій —

Вправи
для
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решту шляху. Яку частину шляху пройшли турис
ти за третій день?

491. Кут АВС — прямий, промінь ВМ проведено 
так, що МВС = 120°, промінь ВК — бісектриса
кута АВС. Обчисліть градусну міру кута МВК. 
Скільки розв’язків має задача?

Задача 
від Мудрої Сови

492. В один ряд розміщено 1000 фішок. Будь-які дві 
фішки, розміщені через одну, дозволяється помі
няти місцями. Чи можна переставити фішки у зво
ротному порядку?

15. Знаходження числа 
за заданим значенням його дробу

Розглянемо таку задачу. У саду ростуть 28 вишень, 

що становить кількості всіх дерев, які ростуть

у саду. Скільки всього дерев росте в саду?
У 5 класі ми розв’язували цю задачу за такою 

схемою:

1) знайдемо, скільки дерев становить кількості

всіх дерев:
28 : 7 = 4 (дерева);

2) знайдемо, скільки всього дерев росте в саду: 
4-9 = 36 (дерев);

У цій задачі, знаючи, що 28 дерев становлять

кількості всіх дерев, ми знайшли загальну кількість

дерев у саду. Подібні задачі називають задачами 
на знаходження числа за заданим значенням його 
дробу.
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Зауважимо, що знайдену відповідь (36 дерев) мож
на отримати в інший спосіб. Для цього число 28 мож

на поділити на дріб

Цей приклад ілюструє таке правило.
Щоб знайти число за заданим значенням його 

дробу, можна дане значення поділити на цей дріб.
У діжку налили 84 л води. Яким є об’єм 

цієї діжки, якщо виявилося, що заповнено 70 % її 
об’єму?

ПРИКЛАД

Розв’язання. Запишемо 70 % у вигляді десяткового 
дробу: 70 % = 0,7. Отже, 84 л становлять 0,7 об’єму всі
єї діжки. Тоді об’єм діжки дорівнює 84 : 0,7 = 120 (л).

Відповідь: 120 л.
Цей приклад ілюструє таке правило.
Щоб знайти число за його відсотками, можна по

дати відсотки у вигляді дробу й поділити значення 
відсотків на цей дріб.

1. Як знайти число за значенням його дробу?
2. Як знайти число за його відсотками?

Розв’язуємо усно
І. За який час працівник виконає всю роботу, якщо 

за 1 год він виконав: 1) роботи; 2) роботи?

2. Цукерки розклали в коробки по кг у кожну.

Скільки вийшло коробок, якщо цукерок було

кг?
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3. Сергій пофарбував у суботу паркана. У неділю 

до нього приєдналися двоє друзів, і вони із Сергієм 
дофарбували решту паркана, поділивши її порівну 
між собою. Яку частину паркана пофарбував кож
ний із друзів Сергія в неділю?

Вправи

Знайдіть число, якщо:

його дорівнює 48.

Знайдіть число, якщо:

його дорівнює 56.

Знайдіть число:

якого дорівнюють 12;

якого дорівнюють 24

якого дорівнюють 63;

якого дорівнюють 81

якого дорівнюють

якого дорівнюють

Знайдіть число:

якого дорівнюють 

якого дорівнюють
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якого дорівнюють

якого дорівнюють

Знайдіть число, якщо:
24 % його дорівнюють 48;

75 % його дорівнюють

його дорівнюють 5;

його дорівнюють 86,4.

Знайдіть число, якщо:
його дорівнюють 52

його дорівнюють

У залі для глядачів Міжнародного центру 
культури і мистецтв (м. Київ) 1960 місць, що ста

новить кількості місць для глядачів у Націо

нальному палаці «Україна». Скільки місць для 
глядачів є в палаці «Україна»?

Національний палац 
«Україна»

Міжнародний центр культури 
і мистецтв (м. Київ)

Михайлик прочитав 144 сторінки, що становило 

сторінок книги. Скільки сторінок було в книзі?
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Команда шестикласників виграла змагання з фут
болу. Її кращий бомбардир забив 16 голів, що ста

новило усіх голів, забитих цією командою.

Скільки всього голів забила команда?

Чому дорівнює відстань між двома містами, якщо 
36 км становлять 15 % цієї відстані?

На придбання книжок для шкільної бібліотеки 
виділили певну суму грошей, 8 % якої витратили 
на придбання словників. Яку суму виділили на 
придбання книжок, якщо на словники витратили 
280 грн?

На сніданок Вінні-Пух з’їв меду, який міс

тився в барильці, а на обід — решту 22 кг. Скільки 
кілограмів меду було в барильці?

Першого дня продали усіх груш, а другого

решту 128 кг. Скільки кілограмів груш продали за 
два дні?

1) Один із двох доданків дорівнює 320, що ста

новить їхньої суми. Знайдіть другий доданок.

2) Знайдіть різницю двох чисел, якщо від’ємник 

дорівнює 49, що становить зменшуваного.

1) Один із двох доданків дорівнює 42, що стано

вить другого доданка. Знайдіть їхню суму.

2) Знайдіть різницю двох чисел, якщо зменшуване 

дорівнює 90 і становить від’ємника.
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У 1746 р. в Єлисаветграді1 при фортеці було від
крито казенну школу, де вивчали Закон Божий, 
німецьку й французьку мови, арифметику, учили
ся малювати, співати, танцювати. Школу відвідува

ло 60 дівчат, що становило кількості хлопчиків.

Скільки всього учнів було в цій школі?

Одна зі сторін прямокутника дорівнює дм, що

становить довжини сусідньої сторони. Знайдіть

периметр і площу прямокутника.
Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює

45 см, ширина становить довжини і висоти.

Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда.
Периметр трикутника дорівнює 56 см. Довжина

однієї з його сторін становить периметра і

довжини другої сторони. Знайдіть сторони трикут 
ника.

Периметр прямокутника дорівнює см, що

становить довжини прямокутника. Знайдіть

ширину прямокутника.
Учні посадили біля школи дерева. Фруктові де

рева становлять посаджених дерев. Вишні ста

новлять фруктових дерев. Скільки всього дерев

посадили учні, якщо вишень посадили 12?

1 Сьогодні це місто Кіровоград.
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На птахофермі вирощують курчат, качок та ін
дичок. Качки становлять 0,42 усіх птахів, а індич

ки качок. Скільки всього птахів на фермі,

якщо індичок — 54?
У дитячий санаторій привезли апельсини, ман

дарини та яблука. Апельсини становили маси всіх

фруктів, мандарини а яблука — решту 28 кг.

Скільки кілограмів фруктів привезли в санаторій?

Відомо, що армії царя Гороха становили стрі

лецькі полки драгунські полки, а решту

26 полків — козацькі. Скільки полків було в армії 
царя Гороха?

Петро, Федір та Іван збирали яблука. Іван зібрав 
23 % маси яблук, Петро — 39 %, а Федір — решту 
190 кг. Скільки кілограмів яблук вони зібрали 
разом?

Скільки кілограмів овочів привезли в магазин 
якщо огірки становили 27 % маси овочів, карто 
пля — 42 %, а капуста — решту 496 кг?

Готуючись до олімпіади з математики, Максим 
у суботу та неділю розв’язував задачі. У суботу він 

розв’язав усіх задач, а в неділю — усіх задач

і решту 14 задач. Скільки всього задач розв’язав 
Максим за два дні?

Готуючись до олімпіади з англійської мови, 
Галина перекладала текст. За один день вона

переклала сторінок тексту й ще 10 сторінок,
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після чого їй залишилося перекласти сторінок 

тексту. Скільки сторінок містив текст для пере
кладу?

Розповідають, що на запи
тання, скільки учнів навча
ється в його школі, видатний 
давньогрецький учений Піфа- 
гор відповів: «Половина вивчає 
математику, чверть — музику, 
сьома частина проводить час 
у мовчазних роздумах, крім 
того, є ще три жінки». Скільки 
учнів було в школі Піфагора?

Піфагор (біля 580 - 
біля 500 до н. е.)

Знайдіть число, якого дорівнюють чис

ла 280.

Знайдіть числа, якого становлять 36

Буратіно витратив своїх грошей на купівлю

підручників, а на купівлю цукерок решти.

Після цього в нього залишилося 35 сольдо. Скільки 
сольдо було в Буратіно спочатку?

Троє мишенят знайшли головку сиру. Одне ми

шеня з’їло головки,друге залишку, а тре

тє — решту кг сиру. Якою була маса головки

сиру?
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За перший день у магазині продали завезеної

тканини, за другий — 35 % залишку, а за третій — 
решту 52 м. Скільки метрів тканини завезли в ма
газин?

За перший місяць відремонтували 55 % дороги,

за другий залишку, а за третій — решту 45 км.

Скільки кілометрів дороги відремонтували за три 
місяці?

Альпіністи за перший день подолали висоти

гори, за другий висоти, що залишилася, за

третій — знову висоти, що залишилася, а за

четвертий день альпіністи подолали решту 800 м 
і досягли вершини. Знайдіть висоту цієї гори.

Вправи 
для повторення

529. Знайдіть значення виразу:
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530. Розв’яжіть рівняння:

531. Знайдіть координату точки А (рис. 11).

Рис. 11

532. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб три- 
цифрове число *8* ділилося націло на 9. Знайдіть 
усі можливі розв’язки.

Готуємося
до вивчення нової теми

533. Із чисел 20, 45, 50, 125, 64, 505 виберіть такі, 
розклади яких на прості множники містять лише 
числа 2 і 5.

534. Чи можна нескоротний дріб зі знаменником З 
звести до дробу зі знаменником 10? 100? 1000? 
Відповідь обґрунтуйте.

Задача 
від Мудрої Сови

535. Після того як шматок мила, який має форму пря
мокутного паралелепіпеда, використали для прання 
7 разів, його довжина, ширина та висота зменши
лися вдвічі. Скільки ще разів можна використати 
для прання шматок мила, що залишився?
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16. Перетворення 
звичайних дробів у десяткові

Нагадаємо, що для звичайних дробів зі знаменни
ками 10, 100, 1000 і т. д. знайдено «одноповерхову» 

форму запису — десяткові дроби. Наприклад,

Будь-який десятковий дріб легко перетворити у зви
чайний дріб, наприклад:

За допомогою основної властивості дробу нескладно, 

наприклад, дроби перетворити в десяткові:

Щоб нескоротний дріб перетворити в десяти

ковий, треба звести його до одного зі знаменників 
10, 100, 1000 і т. д.

Який же із цих знаменників вибрати? Зазначимо, 
що при зведенні нескоротного дробу до нового знамен
ника «старий» знаменник є дільником нового. Тому 

знаменник дробу має бути дільником одного із чисел

10, 100, 1000 і т. д.

Наприклад, перетворимо дріб у десятковий.

Числа 10 і 100 не діляться націло на 40, тому вони не 
підходять для знаменника. А ось число 1000 ділиться 
націло на 40 (1000 : 40 = 25).
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Звідси

Проте не кожний нескоротний звичайний дріб мож
на записати у вигляді десяткового.

Розглянемо, наприклад, дріб Жодне із чисел 10,

100, 1000 і т. д. націло на 9 не ділиться. Отже, дріб

перетворити в десятковий не вдасться.

А як розпізнавати нескоротні дроби, які можна по
дати у вигляді десяткових?

Зауважимо, що кожне із чисел 10, 100, 1000 і т. д. 
має тільки два простих дільники: 2 і 5. Дійсно, 
10 = 2 • 5, 100 = 22 • 52, 1000 = 23 ∙ 53 і т. д. Тому можна 
зробити такий висновок.

Нескоротний дріб можна перетворити в десят

ковий лише тоді, коли розклад знаменника Ь на про
сті множники не містить чисел, відмінних від 2 і 5.

Нагадаємо, що звичайні дроби можна перетворю
вати в десяткові й у інший спосіб. Перетворимо, на

приклад, дріб у десятковий. Маємо: =3:16.

Тепер виконаємо ділення куточком:
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Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, 
можна його чисельник поділити на знаменник.

1. У якому випадку нескоротний дріб можна перетворити 
в десятковий?

2. Як перетворити звичайний дріб у десятковий?

Розв’язуємо усно
1. Заповніть ланцюжок обчислень:

2. Виконайте ділення:

3. Тракторист зорав поля за год. За який час він

зорав усе поле, працюючи з тією самою продуктив
ністю?

Вправи
Чи можна даний звичайний дріб перетворити 

в десятковий:

Які з даних звичайних дробів можна перетворити 
в десяткові:

Перетворіть у десятковий дріб:

Перетворіть у десятковий дріб:
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Перетворіть звичайні дроби в десяткові та об
числіть:

Перетворіть звичайні дроби в десяткові та об
числіть:

Вправи 
для повторення

Знайдіть значення виразу

Одна сторона трикутника дорівнює 32 см, дру

га становить 45 % першої, а третя

Обчисліть периметр трикутника.

першої.

Готуємося
до вивчення нової теми

544. Порівняйте:

Задача 
від Мудрої Сови

545. Кожну грань куба пофарбовано в білий або чорний 
колір. Доведіть, що знайдуться дві грані зі спільним 
ребром, які пофарбовано в один колір.
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17. Нескінченні періодичні десяткові дроби

Як ви вже знаєте, дріб перетворити в десятковий

не можна, тобто якщо 5 поділити на 11, то десятковий 
дріб не отримаємо. Цікаво, а якщо все ж таки спробу
вати поділити:

Бачимо, що це ділення можна продовжувати не
скінченно. Частка має вигляд 0,454545... . У цьому 
записі крапки означають, що цифри 4 і 5, які стоять 
поряд, періодично повторюються безліч разів.

Число 0,454545... називають нескінченним пері
одичним десятковим дробом, або періодичним дро
бом.

Отриманий періодичний дріб прийнято записувати 
так: 0,(45) і читати: «нуль цілих і сорок п’ять у періо
ді». Групу цифр (45) називають періодом дробу 0,(45).

Можна записати:

Зауважимо, що до цього прикладу ми розглядали 
тільки ті десяткові дроби, у записі яких після коми 
стоїть скінченна кількість цифр. Тому їх називають 
скінченними десятковими дробами.

Коли говорять, що дріб перетворити в десятко

вий неможливо, то мають на увазі, що цей дріб не
можливо записати у вигляді скінченного десяткового 
дробу.
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Тепер можна дійти такого висновку:
при діленні натурального числа на натуральне 

число можна отримати один із трьох результатів: 
натуральне число, скінченний десятковий дріб або 
нескінченний періодичний десятковий дріб.

ПРИКЛАД Перетворіть дріб у періодичний дріб.

Розв’ язання. Виконаємо ділення числа 7 на число 12:

Отже, (Дріб 0,58(3) читають:

«нуль цілих п’ятдесят вісім сотих і три в періоді».)

ПРИКЛАД Порівняйте записавши поперед

ньо звичайний дріб у вигляді періодичного дробу.

Розв’язання. Маємо: Порівнюючи

дроби 0,272727... і 0,273, бачимо, що в розрядах оди
ниць, десятих і сотих відповідні цифри однакові. Далі, 
у розряді тисячних у записі першого числа стоїть 2, 
а в записі другого — 3. Отже, 0,272727... < 0,273,

тобто

Що може бути результатом ділення одного натураль
ного числа на інше?
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Розв’язуємо усно
1. Не виконуючи ділення, укажіть, які з дробів

2.
писати у вигляді скін енного десяткового дробу. 
Виконайте дії:

Вправи
Прочитайте періодичний дріб і назвіть його період:

Запишіть у вигляді нескінченного періодичного 
десяткового дробу частку:

Запишіть у вигляді нескінченного періодичного 
десяткового дробу частку:

Перетворіть звичайний дріб у нескінченний пері 
одичний десятковий дріб і вкажіть його період:

Перетворіть звичайний дріб у нескінченний пері
одичний десятковий дріб і вкажіть його період:

Порівняйте дроби, записавши попередньо звичай
ні дроби у вигляді скінченного десяткового дробу 
або нескінченного періодичного десяткового дробу:
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Порівняйте дроби, записавши попередньо звичай
ні дроби у вигляді скінченного десяткового дробу 
або нескінченного періодичного десяткового дробу:

Вправи 
для повторення

553. Знайдіть значення виразу:

554. Із двох міст, відстань між якими дорівнює 
108 верст, одночасно назустріч один одному виру
шили цар Салтан і царевич Гвідон. Карета царя 
Салтана їхала зі швидкістю 10 верст/год, що ста

новило швидкості, з якою їхав верхи царевич

Гвідон. Через скільки годин після виїзду вони зу
стрінуться?

Готуємося
до вивчення НОВОЇ теми

555. Округліть дроби:

Задача
від Мудрої Сови

556. На дошці записано числа 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 
Дозволяється до будь-яких двох записаних чисел 
додати одне й те саме натуральне число. Чи мож
на, виконавши таку операцію кілька разів, досягти 
того, щоб усі записані числа були рівними?
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18. Десяткове наближення звичайного дробу
Ви вмієте округляти десяткові дроби. Наприклад:

(округлення до десятих);
(округлення до сотих);

(округлення до тисячних).
Округляти можна й нескінченні періодичні десятко

ві дроби, «відрубуючи» в певному місці «нескінченний 
хвіст». Наприклад:

(округлення до десятих);
(округлення до сотих);
(округлення до тисячних).

Перетворимо звичайний дріб у періодичний:

Округлимо отриманий періодичний дріб

до сотих: Отримане число 0,58 нази

вають десятковим наближенням до сотих дробу

і записують

Зрозуміло, що можна знайти й інші десяткові на
ближення даного звичайного дробу:

(десяткове наближення до десятих);

(десяткове наближення до тисячних) і т. д.

Розглянуті приклади ілюструють таке правило.

Щоб знайти десяткове наближення звичайного 
дробу до потрібного розряду, треба:

1) виконати ділення чисельника на знаменник до 
наступного розряду;

2) отриманий скінченний десятковий дріб або не
скінченний періодичний десятковий дріб округлити 
до потрібного розряду.
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Як знайти десяткове наближення звичайного дробу 
до потрібного розряду?

Розв’язуємо усно
1. Прочитайте періодичний дріб і назвіть його період:

2. Чому дорівнює корінь рівняння:

3. На одній шальці терезів лежить кавун, а на дру
гій — третина такого самого кавуна та кілька гир 
загальною масою 6 кг. Терези перебувають у рівно
вазі. Яка маса кавуна?

Вправи
Знайдіть десяткове наближення до сотих дробу:

Знайдіть десяткове наближення до тисячних 
дробу:

Знайдіть десяткове наближення частки до вка
заного розряду:

до десятих;
до десятих;

до сотих;
до сотих;

до тисячних;
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до сотих;
до тисячних;
до десятитисячних.

Знайдіть десяткове наближення частки до вка 
заного розряду:

до десятих;
до десятих;

до сотих 
до сотих;

до тисячних
до сотих;

до тисячних;
до десятитисячних.

У 7 пакетів розважили порівну 16 кг цукру. 
Скільки кілограмів цукру в кожному пакеті? Від
повідь запишіть у вигляді десяткового наближення 
до сотих.

Середня відстань від Сонця до найближчої до 
нього планети Меркурій становить 57,9 млн км, а до 
найвіддаленішої планети Нептун — 4504,4 млн км. 
У скільки разів Меркурій розташований ближче до 
Сонця, ніж Нептун? Відповідь запишіть у вигляді 
десяткового наближення до одиниць.

У 9 слоїків розлили порівну 25 кг меду. Скільки 
кілограмів меду налили в кожний слоїк? Відпо
відь запишіть у вигляді десяткового наближення 
до десятих.

Знайдіть десяткове наближення до сотих кореня 
рівняння:

Знайдіть десяткове наближення до сотих кореня 
рівняння:
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Перетворіть звичайні дроби в десяткові, округліть 
їх до сотих і виконайте обчислення:

Перетворіть звичайні дроби в десяткові, округліть 
їх до сотих і виконайте обчислення:

Вправи 
для повторення

568. Збільшиться чи зменшиться дріб і в скільки разів 
якщо його чисельник збільшити в 4 рази, а зна 
менник зменшити в 3 рази?

569. Знайдіть значення виразу

Готуємося
до вивчення нової теми

570. Збільшиться чи зменшиться частка й у скільки 
разів, якщо:
1) ділене збільшити в 4 рази;
2) дільник зменшити в 3 рази;
3) ділене збільшити в 6 разів, а дільник — у 2 рази;
4) ділене зменшити в 10 разів, а дільник збільшити 

в 5 разів?

Задача 
від Мудрої Сови

571. Від натурального числа, яке не більше ніж 100, 
відняли суму його цифр. Від отриманого числа знову 
відняли суму його цифр і так робили кілька разів. 
Після 11 таких віднімань уперше отримали 0. Зна
йдіть початкове число.
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ЗАВДАННЯ № З «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ΦX)PMI

1. Обчисліть значення виразу

2. Знайдіть значення виразу

3. Розв’яжіть рівняння

4. Розчин містить 4 % солі. Скільки грамів солі міститься в 350 г 
розчину?

5. У хлопчика було 32 зошити в клітинку, що становило усіх

зошитів. Скільки всього зошитів було у хлопчика?
А) 42 зошити Б) 48 зошитів В) 56 зошитів Г) 64 зошити

6. Який із даних звичайних дробів можна подати у вигляді 
скінченного десяткового дробу?

7. Ціна картоплі спочатку зросла на 10 %, а потім знизилася на
10 %. Як змінилася ціна картоплі порівняно з початковою? 
А) знизилася на 1 % В) не змінилася
Б) зросла на 1 % Г) знизилася на 5 %

8. Сплав містить 18 % міді. Скільки кілограмів сплаву треба 
взяти, щоб він містив 27 кг міді?
А) 180 кг Б) 120 кг В) 150 кг Г) 90 кг

9. Один пішохід долає шлях від пункту А до пункту В за 3 год, 
а другий пішохід від пункту В до пункту А — за 6 год. Через 
скільки годин пішоходи зустрінуться, якщо вирушать одно
часно назустріч один одному з пунктів А і В?
А) 2 год Б) 2,5 год В) 3 год Г) 6 год

10. Басейн можна наповнити за 3 год, а спустити з нього воду 
через зливний отвір — за 5 год. Скільки часу знадобиться для 
наповнення басейну, якщо не закривати зливний отвір?
А) 7,5 год Б) 8 год В) 10,5 год Г) 15 год
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11. Петрикзловив 6 рибин і ще дві третини улову. Скільки рибин
спіймав Петрик? u ■
А) 10 рибин Б) 12 рибин В) 18 рибин Г) 24 рибини

12. У школі 50 % учнів займається в спортивних секціях, із них 
ЗО % співає в хорі. Який відсоток учнів школи одночасно 
займається в спортивних секціях і співає в хорі?
А) 15 % Б) 20% В) 25% Г) 80 %

ГОЛОВНЕ В ПАРАГРАФІ 2
Основна властивість дробу
• Якщо чисельник і знаменник даного дробу помножити на 

одне й те саме натуральне число, то отримаємо дріб, що до
рівнює даному.

• Якщо чисельник і знаменник даного дробу поділити на їхній 
спільний дільник, то отримаємо дріб, що дорівнює даному.

Скорочення дробу
Ділення чисельника та знаменника дробу на їхній спільний 
дільник, відмінний від 1, називають скороченням дробу.

Нескоротний дріб
Дріб, чисельник і знаменник якого — взаємно прості числа, 
називають нескоротним.

Властивість скорочення дробу
Якщо скоротити дріб на найбільший спільний дільник чисель
ника та знаменника, то отримаємо нескоротний дріб.

Спільний знаменник двох дробів
Спільний знаменник двох дробів — це спільне кратне їхніх 
знаменників.

Зведення дробів до найменшого спільного знаменника
Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, треба:
1) знайти найменший спільний знаменник даних дробів;
2) знайти додаткові множники для кожного з дробів, поді

ливши спільний знаменник на знаменники даних дробів;
3) помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його 

додатковий множник.
Порівняння дробів

Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звес
ти їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило 
порівняння дробів з однаковими знаменниками.

Додавання і віднімання дробів
Щоб додати (відняти) два дроби з різними знаменниками, 
треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати 
правило додавання (віднімання) дробів з однаковими зна
менниками.
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Множення дробів
• Щоб помножити дріб на натуральне число, треба його чисель

ник помножити на це число, а знаменник залишити без зміни.
• Добутком двох дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добут

ку чисельників, а знаменник дорівнює добутку знаменників 
даних дробів.

Знаходження дробу від числа
Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. 

Знаходження відсотків від числа
Щоб знайти відсотки від числа, можна подати відсотки у ви
гляді дробу й помножити число на цей дріб.

Взаємно обернені числа
Два числа, добуток яких дорівнює 1, називають взаємно 
оберненими.

Ділення дробів
Щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити 
на число, обернене до дільника.

Знаходження числа за заданим значенням його дробу
Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна 
дане значення поділити на цей дріб.

Знаходження числа за його відсотками
Щоб знайти число за його відсотками, можна подати відсотки 
у вигляді дробу й поділити значення відсотків на цей дріб.

Перетворення звичайного дробу в десятковий

• Щоб нескоротний дріб — перетворити в десятковий, треба
ь

звести його до одного зі знаменників 10, 100, 1000 і т. д.

• Нескоротний дріб — можна перетворити в десятковий лише
ь

тоді, коли розклад знаменника b на прості множники не міс
тить чисел, відмінних від 2 і 5.

• Щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, можна його 
чисельник поділити на знаменник.

Результат ділення одного натурального числа на друге
При діленні натурального числа на натуральне число мож
на отримати один із трьох результатів: натуральне число, 
скінченний десятковий дріб або нескінченний періодичний 
десятковий дріб.

Знаходження десяткового наближення звичайного дробу
Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до по
трібного розряду, треба:
1) виконати ділення чисельника на знаменник до наступного

розряду;
2) отриманий скінченний десятковий дріб або нескінченний пе

ріодичний десятковий дріб округлити до потрібного розряду.



§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ
Опанувавши матеріал цього параграфа, ви дізнаєтеся, 

що називають відношенням двох чисел; яку рівність на
зивають пропорцією; що таке відсоткове відношення двох 
чисел; які зв'язки між величинами називають прямою 
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§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА 
І ДІЇ З НИМИ

Вивчивши матеріал цього параграфа, ви дізнаєтесь, 
які числа називають цілими, а які - раціональними; що 
таке модуль числа; які прямі називають паралельними, 
а які - перпендикулярними.

Ви ознайомитеся з координатною прямою та коор
динатною площиною, з новим способом розв'язування 
рівнянь.

Ви навчитеся порівнювати раціональні числа, викону
вати арифметичні дії з раціональними числами, ознайо
митеся з властивостями цих дій.
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