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I. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

1. Натуральні числа

1.1. Числа, якими користуються при лічбі предметів, називаються 
натуральними.

1.2. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... утворюють натураль-
ний ряд чисел.

1.3. Властивості натурального ряду чисел.
а) Починається натуральний ряд чисел з 1. Це найменше нату-

ральне число. Найбільшого натурального числа не існує.
б) За кожним числом натурального ряду йде цілком визначене на-

туральне число.
в) Кожному числу натурального ряду, крім 1, передує цілком ви-

значене натуральне число.
Приклад. За числом 999999 йде число 1000000; числу 1000 пере-

дує число 999.
г) Натуральний ряд чисел нескінченний.
1.4. Натуральні числа використовують не лише для лічби пред-

метів, а й для характеристики порядку предметів:
кількісні числа — (скільки?) — один, десять, двісті;
порядкові числа — (котрий?) — перший, десятий, двохсотий.
1.5. У десятковій системі числення один і той самий знак (цифра) 

має різні значення, залежно від місця (позиції), де він розміщений.
Приклад. 80385 = 8 · 10000 + 0 · 1000 + 3 · 100 + 8 · 10 + 5;
4444 = 4 · 1000 + 4 · 100 + 4 · 10 + 4.
1.6. Число, записане цифрами, розбивають справа наліво на гру-

пи по три цифри в кожній. Ці групи називають класами:
перший клас — клас одиниць,
другий клас — клас тисяч,
третій клас — клас мільйонів.

Після класу мільйонів йде клас мільярдів.
Числа 1, 10, 100, 1000 і т.д. називають розрядними одиницями. 
1.7. Таблиця класів і розрядів.

Класи
Четвертий 

клас
мільярди

Третій клас
мільйони

Другий клас
тисячі

Перший 
клас

одиниці

Назви  
розрядів
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Номери 
розрядів XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I

Приклади

8 2 6 1 5 4 9 0 3 7 2 4
4 3 5 9 8 2 1 0 4 6 7

1 3 5 7 9 2 4 6 8 0
7 7 7 0 0 0 7 0 7

1.8. Римська нумерація. У стародавньому Римі записували числа 
за допомогою таких цифр: 

І — один; V — п’ять; X — десять; L — п’ятдесят; 
C — сто; D — п’ятсот; M — тисяча.

Решту чисел записують за такими правилами:
одну й ту саму цифру більше трьох разів підряд не записують 

(130 = CXXX; 8 = VIII; 38 = XXXVIII);
якщо більша цифра стоїть перед меншою, то вони додаються 

(7 = VII; 28 = XXVIII; 516 = DXVI);
якщо більша цифра стоїть після меншої, то менша віднімається 

від більшої (4 = IV; 49 = IL; 98 = IIC).
1.9. Числа, що закінчуються нулями, називають круглими числами.
1.10. Заміна чисел на круглі називається округленням, а утворене 

число називають округленим.
1.11. Якщо при округленні перша зліва цифра з тих цифр, що 

замінюємо нулями, менша від 5, то останню залишену цифру не змі-
нюємо.
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12.3. Щоб поділити число на частини, пропорційні даним числам, 
треба поділити його на суму цих чисел і знайдену частку послідовно 
помножити на кожне з них.

Приклад. Поділити число 375 пропорційно числам 3,4 і 8.
375 : (3 + 4 + 8) = 375 : 15 = 25.

1) 25 · 3 = 75; 2) 25 · 4 = 100; 3) 25 · 8 = 200.
12.4. Щоб поділити число на частини, обернено пропорційні да-

ним числам, треба поділити його на частини, прямо пропорційні 
числам, оберненим до них.

Приклад. Поділити число 682 на частини, обернено пропорційні 
числам 4,5 і 10.

1) Запишемо відношення чисел, обернених до даних: 1
4
1
5

1
10

: : .

2) Замінимо це відношення відношенням цілих чисел: 
1
4
1
5

1
10

5
20

4
20

2
20

5 4 2: : : : : : .= =

3) 682 : (5 + 4 + 2) = 682 : 11 = 62.
4) 62 · 5 = 310; 62 · 4 = 248; 62 · 2 = 124.

V. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА

13. Додатні і від’ємні числа

13.1. Термометр може показувати температуру: 4 °С вище нуля 
і 4 °С нижче нуля, 2 °С вище нуля і 2 °С нижче нуля і т.д. Замість слів 
«вище нуля» або «нижче нуля» до числа градусів приєднують знак 
«плюс» або «мінус».

Названу температуру записують ще так: +4 °С і –4 °С, +2 °С і –2 °С. 
Як правило, коли термометр показує тепло, знак «плюс» пропускають 
і, замість +4 °С, пишуть: 4 °С.

Отже, для позначення температури вище нуля вживають числа, 
які називають додатними числами. Для позначення температури 
нижче нуля вживають нові числа, які називають від’ємними числами.

Число нуль не належить ні до додатних, ні до від’ємних чисел, 
його вживають без знака.

Застосування
додатних чисел від’ємних чисел

майно, прибуток, майбутній час, 
надходження в касу, 

висота предмета над рівнем 
моря, праворуч

борг, видаток, минулий час, ви-
дача з каси, 

висота предмета нижче рівня 
моря, ліворуч

13.2. Пряма, на якій узято початок відліку, задано одиничний 
відрізок, показано додатний напрям, називається координатною 
прямою.

13.3. Число, що показує положення точки на координатній пря-
мій, називається координатою цієї точки.

0

D B O C A

1–4 4
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Точка А на координатній прямій має координату 4; точка В — 
координату –4; точка С — координату 2,5; точка D — координату  
–4,5. Пишуть: А(4); B(–4); С(2,5); D(–4,5).

13.4. Точки А і В з координатами 4 і –4 однаково віддалені від 
точки О (початку відліку координат) і лежать по різні боки від неї 
(у протилежних напрямах).

Такі числа, як 1 і –1, 2 і –2, 3 і –3, 4 і –4, називаються протилежними.
13.5. Натуральні числа, протилежні їм числа і нуль називають 

цілими числами.
Числа додатні (цілі і дробові), від’ємні (цілі і дробові) і нуль 

називають раціональними числами.
13.6. Відстань від початку відліку до точки, що зображає число, 

називається модулем числа.
a

a a
a a

=
≥

− <




, якщо ,
, якщо .

0
0

Приклад.
2 2=  і − =2 2;  4 4=  і − =4 4;
4 5 4 5, ,=  і − =4 5 4 5, , ;  5 5=  і − =5 5.

0 1–4 –2–5

–4,5

4

4,5

5

13.7. Будь-які дві точки А і В називаються симетричними від-
носно точки О, якщо точка О — середина відрізка АВ. Точку О 
називають центром симетрії цього відрізка.

A O B

13.8. З двох чисел меншим числом уважають те, зображення на 
координатній прямій якого міститься лівіше, а більшим числом те, 
зображення якого міститься правіше.

–5 < –4,5; –4 < –2; 0 < 1 і т.д.
13.9. Будь-яке додатне число більше за нуль, а будь-яке від’ємне 

число менше від нуля. Будь-яке від’ємне число менше від будь-якого 
додатного. 

З двох від’ємних чисел менше те, модуль якого більший.
13.10. Рівними вважаються такі числа, в яких і знаки, і модулі 

однакові.

4 8
2

= ;  − = −1 5 3
2

, .

13.11. Перпендикулярні прямі, за допомогою яких визначають по-
ложення точки М на площині, називають координатними прямими 
або осями координат (див. рисунок нижче)

13.12. Взаємно перпендикулярні прямі Ох і Оy з вибраними на 
них напрямом і одиничним відрізком утворюють прямокутну систе-
му координат.

13.13. Площину, на якій вибрано систему координат, називають 
координатною площиною.

13.14. Осі координат ділять площину на чотири частини, які на-
зиваються координатними чвертями.

13.15. Числа 3 і 2, що визначають положення точки М на площині 
(див. рисунок), називаються її координатами. Число 3 називається 
абсцисою точки М, а число 2 — ординатою точки М.

0

2

3

M(3; 2)

x

y

14. Додавання і віднімання

14.1. Сумою двох чисел з однаковими знаками є число, яке має 
той самий знак, що й доданки, а модуль його дорівнює сумі модулів 
доданків.

Приклад.  (+8) + (+7) = +15; (–8) + (–7) = –15;
  (+8) + (+12) = +20; (–8) + (–12) = –20.
14.2. Сумою двох чисел з різними знаками є число, яке має той 

самий знак, що й доданок з більшим модулем, а модуль дорівнює 
різниці модулів доданків.

Приклад.  (+8) + (–6) = +2; (–8) + (+7) = –1;
  (–8) + (+6) = –2; (+8) + (–7) = +1.
14.3. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0.

–8 + 8 = 0
14.4. Щоб знайти різницю двох чисел, досить до зменшуваного до-

дати число, протилежне від’ємнику.
Приклад.  a – b = a + (–b);
  17 – 9 = 17 + (–9) = 8;
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