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ДОбрОГО Дня, Любий шКОЛяриКу!

Я радий нашій зустрічі. Із задоволенням продовжу з тобою мандрівку 
країною “Логіка”. Що означає це слово, тобі вже відомо. А тепер трохи 
історії.

Логіка — дуже давня наука. Її історія нараховує 2,5 ти сячі років. Засновни-
ком логіки вважається давньогрецький філософ, учений Арістотель. Він 
народився у сім’ї лікарів, навчався у школі  відомого афінського ритора 
Сократа і в Академії Платона, якого і вважав своїм учителем.

На думку Арістотеля, логіка — це не окрема наука, а знаряддя всякої 
науки.
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Предмети навколо нас.  
Повторення вивченого в 3 класі

1. Практична робота. 

У слові ЛОГІКА за найменшу кількість перестановок помі-
няй місцями сусідні літери так, щоб усі голосні стояли поряд.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Знайди в кожному рядку “зайву” фігуру.

а)

б)

 

3. Олександр Сергійович Пушкін зазначав, що форма арабських 
чисел складена з такої фігури. Спробуй відшукати всі цифри 
від 0 до 9.

____________________________________

____________________________________

____________________________________                                              

А Б

Г

Д

В



5

4. Які числа записано в прямокутнику й у крузі, але не записано 
в трикутнику?

                                        

5. Якому слову в кожному ряду відповідає заштрихована части-
на фігур.

а)    

      місто      столиця    ?

б)

       коза        закон     ?

6. Чи знаєш ти, який цікавий спосіб запису чисел мав давній на-
род майя? Подивись, як зображали вони числа від 1 до 10, і 
спробуй сам написати “по-їхньому” числа від 11 до 20. 

Якщо зможеш, розшифруй їхні записи.
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множини.  
круги ейлера

Друже, ти вже знаєш, що таке переріз та об’єднання множин. На сьо-
годнішньому уроці ми розпочнемо роботу над задачами з множинами, і 
ти зрозумієш, у чому суть “рятівних” кругів  Ейлера.

1. На малюнку за допомогою кругів Ейлера зображено дві мно-
жини. Визнач, де в кругах знаходяться запропоновані понят-
тя. Постав відповідну букву.

а) чорний кіт Васька;

б) рудий кіт Мурчик;

в) сірий кіт Васька;

г) чорний кіт Федір.

                                       
2. За допомогою кругів Ейлера  

зобрази такі множини.

 А — натуральні числа.

 В — парні числа.

 С — одноцифрові числа.

3. Заповітні бажання.

У Миколки є сім заповітних  бажань, а в Миколчиної ма-
тусі — всього 4. Скільки різних бажань у Миколки й матусі 
разом?

Чо
рн

і к
от

и

Коти  
з кличкою 

Васька

Усі числа
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Другий крок. Припустимо, що одне, два або три маминих  
бажання не збігаються з Миколчиними, тоді в них всього 8, 9 
або 10 різних бажань. Покажи це за допомогою кругів Ейлера.

Перший крок. Припустимо, що всі матусині бажання збі-
глися з Миколчиними, тоді виходить, що їх всього — 7. Це 
можна зобразити за допомогою кругів Ейлера.

Миколчині
бажання

Мамині 
бажання

Мик
ол

чи
ні

баж
ан

ня

Мам
ин

і 

баж
ан

ня

Мик
ол
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ні
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Мам
ин

і 

баж
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ня

Мик
ол

чи
ні

баж
ан

ня

Мам
ин

і 

баж
ан

ня

Третій крок. Припустимо, що мама не хоче нічого з того, 
про що мріє Миколка. Запиши розв’язок і покажи його за до-
помогою кругів Ейлера.

7
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Задачі З множинами

1. 

 У класі 35 учнів. Із них 
20 відвідують шкільний хор, 
11 — танцювальний гурток, 
а 10 учнів не беруть участі 
в роботі цих гуртків. Скільки 
учнів відвідують два гуртки?

     
  
  
  

  Спочатку “помістимо” всіх 35 учнів у великий круг.
Потім у цьому ж крузі накреслимо два менших: в один “по-

містимо” множину учнів, які відвідують хор (А), у другий — тих, 
що танцюють (В). Ці дві множини перетинаються, і наше зав-
дання визначити їх переріз: А ∩ В. Це можна зробити двома 
способами.

Перший спосіб.
1)  35 – 10 = 25 (учн.) 
У множині А і В разом є 25 учнів, бо 10 учнів не беруть 

участі в гуртках.

2) 25 – 20 = ... (учн.) 

Але з 25 учнів тільки 20 співають, а ___ тільки танцюють.

 3) 11 – 5 = ... (учн.) 

А 6 учнів з множини В входять і в множину А, тобто переріз 
множин А ∩ В включає в себе _____ учнів.

Отже, ... учнів відвідують два гуртки.
Другий спосіб.

1) ______________ — беруть участь у гуртках;

2) ______________ — не танцюють;

3) ______________ — не співають;

А В
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4) ______________ — не танцюють і не співають;

5) ______________ 

Відповідь: ____________________________________________________

2. Серед 60 третьокласників однієї школи журнал “Барвінок” пе-
редплачують 46 учнів, а журнал “Однокласник” — 27. Четверо 
школярів не передплачують журналів. Скільки учнів перед-
плачують обидва журнали? Розв’яжи задачу за допомогою 
кругів Ейлера. 

            
     

            
     

            
     

            
     

           
Відповідь: ____________________________________________________

3. Кожен із 32 учнів передплачує один або два журнали: “Дзві-
ночок” і “Барвінок”. Перший журнал передплачує 19 учнів, 
а другий — 23. Скільки учнів передплачує обидва журнали?

Відповідь: ____________________________________________________


