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ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА
Âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè — â³ä íàéïðîñò³øî¿ ë³÷-

áè äî íàéâèùèõ ìåòîä³â — ìàº ïîâ’ÿçóâàòèñÿ ç³ 
çíàííÿì ïðèðîäè ³ îäíî÷àñíî ç äîñâ³äîì, àáè âîíà 
ìîãëà óâ³éòè äî ñôåðè ìèñëåííÿ.

Éîãàíí Ôð³äð³õ Ãåðáàðò

Ïîð³âíÿííÿ ìàòåìàòè÷íèõ ô³ãóð ³ âåëè÷èí ñëó-
ãóº ìàòåð³àëîì äëÿ ³ãîð òà íàâ÷àííÿ ìóäðîñò³.

Éîãàíí Ãåíð³õ Ïåñòàëîöö³

Ëþäè íåäîñòàòíüî ðîçóì³þòü ÷óäåñíó êîðèñòü 
ìàòåìàòèêè, ÿêà äàº çàñîáè òà ë³êóâàííÿ â³ä ðî-
çóìîâèõ òà äóõîâíèõ âàä. ßê ãðà ó òåí³ñ ö³ííà íå 
ñàìà ïî ñîá³, à äóæå äîïîìàãàº ðîçâèíóòè ðóõëè-
â³ñòü çîðó ³ âì³ííÿ ñòàâèòè ò³ëî ó áóäü-ÿêå ïîëî-
æåííÿ, òàê ³ ìàòåìàòèêà, õî÷à ¿¿ êîðèñòü íå ïðÿ-
ìà é íå áåçïîñåðåäíÿ, íå ìåíø ö³ííà, í³æ òå, ùî 
ñòâîðåíå äëÿ ïðÿìî¿ ³ áåçïîñåðåäíüî¿ êîðèñò³.

Ôðåíñ³ñ Áåêîí

«Жива математика» — остання за часом написання книга 
у серії найвідоміших книг славетного популяризатора науки 
Якова Ісидоровича Перельмана (1882–1942). Перше її видання 
побачило світ лише у 1934 р. — уже після того, як були опублі-
ковані «Захоплююча фізика» (у 2-х книгах) (1913 і 1916 рр.)1), 
«Захоплююча геометрія» (1925), «Захоплююча арифметика» 
(1926), «Захоплююча астрономія» (1929), «Захоплююча механі-
ка» (1930) та «Захоплююча алгебра» (1933). Незважаючи на це, 
сам автор вважав свою «Живу математику» своєрідним вступом 
до вказаної серії. Як не згадати тут великого Паскаля, який 
писав, що «лише закінчивши велику працю, знаєш, з чого її 
слід було починати»!

1) Вказуються роки перших видань мовою оригіналу (російською).
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З усіх перелічених книг Я.І. Перельмана «Жива математика» 
за життя автора мовою оригіналу видавалася найменшу кіль-
кість разів — лише двічі, у 1934 і 1935 рр.1) Зате у майбутньому 
вона мала щасливу долю. У повоєнні роки за кількістю видань 
російською мовою «Жива математика» поділила перше й друге 
місця із «Захоплюючою алгеброю» (по 12 видань), а українською 
мовою видавалася аж 8 разів — більше, ніж усі інші книги разом 
узяті. Вже перший переклад на українську мову був здійснений 
у 1936 р., тобто через два роки після виходу першого російського 
видання. З такою високою оперативністю було перекладено укра-
їнською лише «Захоплюючу астрономію».2)

Загальний тираж усіх видань «Живої математики» росій-
ською мовою за часів СРСР становив близько 1,5 мільйона при-
мірників! Точніше визначити неможливо, оскільки у багатьох 
виданнях тираж не вказувався. Що ж до загального тиражу 
видань українською мовою, то він встановлюється абсолютно 
точно — 199 тисяч примірників.

Усе це свідчить про одне — «Жива математика» виявилася 
одним з найуспішніших освітніх проектів великого популяри-
затора.

Чим це пояснити?
Найпершим і найголовнішим стало те, що у Перельмановій 

«Живій математиці» математика справді є живою. І не лише в 
тому сенсі, що у ній багато уваги приділяється світу живої приро-
ди, а головне в тому, що математика тут оживає внаслідок звіль-
нення від пут підручникової формалізації з її численними пра-
вилами, властивостями, формулами, теоремами і т.і. Від читача 
вимагається лише мінімум формальних математичних знань. 
1) Для порівняння: «Захоплююча фізика» за життя автора видавалася обо-

ма книгами 13 разів; «Захоплююча геометрія» — 6 разів; «Захоплююча 
арифметика» — 7; «Захоплююча астрономія» — 3; «Захоплююча механі-
ка» — 4; «Захоплююча алгебра» — 3 рази.

2) «Захоплюючу фізику» уперше було перекладено на українську мову через 
12 років після виходу першого видання, «Захоплюючу арифметику» — че-
рез 5 років, «Захоплюючу механіку» — через 3 роки, «Захоплюючу алге-
бру» — через 40 років, а «Захоплюючу геометрію» — аж через 82 роки 
(нашим видавництвом — у 2007 р.).
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Головна ж вимога — полюбляти думати, міркувати, здогадувати-
ся, шукати найкращі рішення, тобто те, що найбільше приваблює 
підлітків, які ще не мають досвіду абстрактних математичних 
міркувань. А на цьому шляху, як не безпідставно сподівався ав-
тор, виникає спокуса час від часу звертатися і до формалізованої 
математики.

Важливою рисою неповторного перельманівського методу 
популяризації, майстерно застосованого у «Живій математи-
ці», є гармонійне поєднання захопливості з ідейною насиченіс-
тю. Аналізуючи, наприклад, «дитячі» головоломки на побудову 
фігур за допомогою сірників, автор водночас підводить читача 
до фундаментальних математичних проблем про ізопериме-
тричні фігури (тобто фігури з даним периметром, що мають 
найбільшу площу) та про розв’язність задач на побудову цир-
кулем і лінійкою. З аналогічними міні-узагальненнями аналі-
зуються й інші головоломки та оповідання.

Читач знайде у книзі й чимало практичних порад, напри-
клад, як проводити вимірювання відстаней і розмірів «голими 
руками», а атмосферних опадів — з найпростішими пристосу-
ваннями, фрукти яких розмірів вигідніше купувати, як викри-
вати шахраїв у торгівлі тощо.

Особливо приваблює читача чудова белетристична форма 
багатьох головоломок та оповідей, завдяки якій книга читаєть-
ся як збірка захоплюючих інтелектуальних новел.

Вдаватися у подальшу деталізацію книги, розгорнутої пе-
ред читачем, було б зайвим. Тому наостанку скажемо коротко 
про роботу над підготовкою її до видання.

Як зазначено вище, «Жива математика» Я.І. Перельмана 
уже не раз видавалася українською мовою. Вперше — у 1936 р. 
Харківським державним науково-технічним видавництвом. 
Переклад було здійснено з 2-го російського видання 1935 р. На 
жаль, прізвище перекладача ніде не вказувалося. Цей пере-
клад був доволі вдалим, хоча як для теперішнього часу, він 
уже застарів у мовностилістичному плані. Можна лише по-
шкодувати, що за основу для цього видання було взято не 1-е, а 
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2-е російське видання. Текстові частини у них майже ідентич-
ні, однак ілюстрації у 1-му виданні були багато кращі. Їх вико-
нав давній і талановитий ілюстратор книг Я.І. Перельмана ху-
дожник Ю.Д. Скалдін (прізвище ілюстратора 2-го видання не 
вказувалося). То ж і не випадково, що для перших повоєнних 
видань за основу було взято якраз 1-е видання з ілюстраціями 
Ю.Д. Скалдіна1).

Другий переклад «Живої математики» українською мо-
вою було здійснено Т.І. Чумаченко з 2-го російського видання 
1946 р. (видано Держтехвидавом України у 1948 р.)2). При цьо-
му, на жаль, було внесено, як зазначалося у передмові, «ряд 
редакційних виправлень», які, проте, через свою явну ідеоло-
гічну мотивацію аж ніяк не сприяли покращенню книги.

Нарешті, з 1968 р. видавництво «Техніка» започаткува-
ло серію видань «Живої математики» у новому перекладі 
Т.І. Чумаченко. До 1990 р. було здійснено 5 таких видань, а 
останнє за часом видання з передмовою відомого українського 
математика та діяча математичної освіти М.Й. Ядренка ви-
йшло у 2004 р. Цей переклад було здійснено уже з ґрунтовно 
переробленого 8-го російського видання 1967 р. Оригінальний 
текст було піддано відповідній ідеологічній корекції, а ще гір-
ше — кардинально змінено стиль ілюстрування. Колоритні 
рисунки Ю.Д. Скалдіна, майстерно доповнені художниками 
перших повоєнних видань, були замінені на схематичні ілю-
страції в стилі «мультиків і коміксів». Якби не зазначені вади 
оригіналу, то загалом згаданий переклад українською мовою 
можна було б вважати вдалим, хоча у ньому й трапляються не-
1) Цікаво, що перше повоєнне видання (1946 р.), яке фактично було третім, 

номінувалося знову як 2-е з подальшим відліком видань від цього числа. 
Цікаво також, що наступне, тобто номіноване як 3-є, видання виходило 
тричі — у 1947, 1948 і 1949 роках. Після цього ілюстрації Ю.Д. Скалдіна 
використовувалися ще у чотирьох виданнях, проте жодного разу вказів-
ка про його авторство не подавалася; вона залишилася лише в далекому 
1-му виданні 1934 року і тому була невідомою для мільйонів вдячних чи-
тачів.

2) Пізніше Т.І. Чумаченко переклала на українську мову також «Захоплюю-
чу механіку» й «Захоплюючу алгебру» Я.І. Перельмана.  
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догляди у вигляді невиправданих «кальок» з російської. а то й 
прикрі помилки (подибуємо, наприклад, «простий» (корабель) 
замість «просторий», «маленький місяць» (російською «луноч-
ка») замість «серпок», «справитися» (з бідою) замість «впорати-
ся» тощо).

Зважаючи на зазначене, було вирішено зробити новий пе-
реклад «Живої математики» на українську мову, взявши за 
основу обидва оригінальні прижиттєві видання та використо-
вуючи увесь позитив наступних видань і здійснених перекла-
дів. Зокрема, добиралися кращі ілюстрації з усіх попередніх 
видань, а також подавалися слушні уточнення, зауваження та 
доповнення попередніх редакторів1). Відповідні відомості про 
це, як і про видозміни, які шкодили книзі, наводяться у при-
мітках. Крім цього, у примітках подаються пояснення застарі-
лих або маловідомих слів, а також короткі біографічні відомос-
ті про згадуваних у тексті постатей. Усі такі примітки редак-
тора подаються без заз начення авторства. Натомість примітки 
автора книги відповідним чином відзначаються.

Належно оціниться читачем і те, що усі рисунки переведені 
нами із чорно-білого формату у формат з відтінками сірого ко-
льору. Друкується також і повноколірне видання. Так «Жива 
математика» Я.І. Перельмана ще ніде у світі не видавалася!

Якщо взяти до уваги усе сказане стосовно проведеного удо-
сконалення, то маємо підстави сподіватися, що й через три 
чверті століття після своєї появи легендарна «Жива математи-
ка» Я.І. Перельмана знову оживе й приноситиме інтелектуаль-
ну втіху тисячам нових читачів.

1) А ними були відомі тогочасні математики та методисти: 2-го видання — 
Г.М. Берман; 3-го – 7-го видань — А.З. Ривкін, 8-го – 11-го видань — 
В.Г. Болтянський.
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ПЕРЕДМОВА АВТОРА 
ДО 1 -ГО І 2-ГО ВИДАНЬ1)

Для читання цієї книги достатньо доволі скромної математичної 
підготовки: знання правил арифметики та елементарних відомостей 
з геометрії. Лише незначна частина задач вимагає уміння складати й 
розв’язувати найпростіші рівняння. Проте зміст книги досить різнома-
нітний: від розмаїтого добору головоломок та хитромудрих трюків мате-
матичної гімнастики до корисних практичних способів лічби й вимірю-
вання. Укладач, турбуючись про свіжість вміщеного матеріалу, уникав 
повторення того, що входить до інших збірок того ж автора («Фокуси й 
розваги», «Захоплюючі задачі»). Читач знайде тут сотню головоломок, 
не включених до інших книг, причому деякі із задач, наприклад, кро-
кетні, узагалі ніколи не публікувалися. Розділ сьомий –– «Оповідання 
про числа-велетні» –– є переробкою брошури автора2), доповненою чо-
тирма новими оповіданнями3).

У ряду укладених цим же автором математичних книг із серії 
«Захоплююча наука» («Захоплююча арифметика», «Захоплююча ал-
гебра», «Захоплююча геометрія», «Захоплюючі задачі») ця — найлег-
ша і може слугувати вступом до серії.4) 

Я. П.

1) Ці видання вийшли друком відповідно у 1934 і 1935 рр.
2) Брошура називалася «Числа–велетні». Її було видано у 1925 р., а потім ще раз 

перевидано як окремий розділ у книзі «Фокуси й розваги» (1927 р.). Обкладинку і 
титульну сторінку брошури 1925 р. відтворено на с. 101.

3) Новими є оповідання під номерами 3 і 8–10.
4) Передмова завершувалася характерним для книг Перельмана звертанням: «Читачі, 

які хочуть поділитися з автором своїми зауваженнями, можуть надсилати листи за 
адресою: Ленінград, 136, Плуталова 2, кв. 12, Якову Ісидоровичу Перельману. Всі 
указки будуть прийняті з подякою. Я. П.».

  У перших повоєнних виданнях зберігався лише перший абзац передмови авто-
ра. По чинаючи із 8-го видання 1967 р., передмову було вилучено зовсім, а замість 
неї подавалася така анотація: 

  «Книга Я.І. Перельмана належить до переліку найдоступніших з відомого ци-
клу книг автора, присвячених захоплюючим питанням математики. Тут зібрані 
різноманітні математичні головоломки, багатьом з яких надано форми малень-
ких оповідань. Для їхнього розв’язування достатньо знайомства з елементарною 
арифметикою та найпростішими відомостями з геометрії. Лише незначна частина 
задач вимагає уміння складати й розв’язувати найпростіші рівняння.

  Книга розрахована на підлітків — учнів середньої школи, ремісничих училищ 
та шкіл робітничої молоді, а також на дорослих, які шукають розумних та корис-
них розваг у години відпочинку».



ÐÎÇÄ²Ë ÏÅÐØÈÉ

У БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ

ÑÍ²ÄÀÍÎÊ Ç ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀÌÈ

1. Білка на галявині
— Сьогодні вранці я з білкою в хованки грався, — розпо-

відав за сніданком один із тих, що зібралися за столом будин-
ку відпочинку.— Ви знаєте у нашому лісі круглу галявинку із 
самітною березою посередині? За цим деревом і ховалася від 
мене білка. Вийшовши з хащів на галявинку, я одразу помітив 
білячу мордочку зі жвавими оченятами, яка втупилася у мене 
із-за стовбура. Обережно, не наближаючись, почав я обходити 
краєм галявинки, аби поглянути на звірятко. Разів з чотири 
обійшов я дерево — проте пустунка відступала по стовбуру у 
зворотний бік, так само показуючи тільки мордочку. Так мені 
й не вдалося обійти навколо білки.

— Але ж, — заперечив хтось, — самі ви кажете, що чотири 
рази обійшли навколо дерева.
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— Навколо д е р е в а, та не навколо б і л к и!
— Але ж білка на дереві?
— То й що з цього?
— А те, що ви кружляли і навколо білки.
— Добре кружляв, коли жодного разу не бачив її спинки!
— До чого тут спинка? Білка у центрі, ви ходите по колу, а 

це означає –– ходите навколо білки.
— Зовсім не означає. Уявіть, що я ходжу біля вас по колу, 

а ви повертаєтеся до мене увесь час обличчям, ховаючи спину. 
Хіба скажете ви, що я кружляю навколо вас?

— Звісно, скажу. Як же інакше?
— Кружляю, хоч не буваю позаду вас, не бачу вашої спини?
— Далась вам та спина! Ви замикаєте навколо мене шлях — 

ось у чому суть справи, а не в тому, щоб бачити спину.

Ðèñ.  1 .  Ðàç ³â  ÷îòèðè îá ³éøîâ ÿ  äåðåâî. . .
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— Дозвольте: що значить кружляти біля чого-небудь? По-
моєму, це означає тільки одне: ставати послідовно у такі міс-
ця, аби бачити предмет з усіх боків. Адже правильно, професо-
ре? — звернувся сперечальник до присутнього за столом стар-
шого чоловіка.

— Суперечка ваша точиться власне щодо слів, — відповів 
учений. — А в таких випадках потрібно починати завжди з того, 
про що ви тільки-но завели мову: потрібно домовитися про зна-
чення слів. Як розуміти слова: «рухатися навколо предмета»? 
Зміст їхній може бути двоякий. Можна, по-перше, розуміти під 
ними переміщення по замкненій лінії, всередині якої знахо-
диться предмет. Це — одне розуміння. Друге: рухатися віднос-
но предмета так, щоб бачити його з усіх боків. Притримуючись 
першого розуміння, ви маєте визнати, що чотири рази обійшли 
навколо білки. Однак притримуючись другого — повинні дійти 
висновку, що не обійшли навколо неї жодного разу. Приводів 
для суперечки тут, як бачите, немає, якщо обидві сторони роз-
мовляють однією мовою, розуміють слова однаково.

— Чудово, можна припустити двояке розуміння. Але яке все 
ж таки правильніше?

Ðèñ.  2 .  Êðóò ³éêà  â ³äñòóïàëà  ó  çâîðîòíèé á ³ ê . . .
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— Так ставити питання не доводиться. Домовлятися можна 
про що завгодно. Доречно тільки запитати, що ближче до за-
гальноприйнятого розуміння. Я б сказав, що краще в’яжеться 
з духом мови перше розуміння, і ось чому. Сонце, як відомо, 
робить повний оберт навколо своєї осі за 26 діб...

— Сонце крутиться?
— Звісно, як і Земля, навколо осі. Уявіть, однак, що обер-

тання Сонця здійснюється повільніше, а саме, що воно робить 
один оберт не за 26 діб, а за 365¼ доби, тобто за рік. Тоді Сонце 
було б повернутим до Землі завжди одним і тим самим своїм 
боком; протилежної половини, «спини» Сонця, ми ніколи б не 
бачили. Та хіба став би хто-небудь стверджувати через це, що 
Земля не обертається навколо Сонця?

— Так, тепер зрозуміло, що я все-таки кружляв навколо 
білки1).

— Є пропозиція, товариші! Не розходитися, — сказав один 
із тих, що слухав суперечку. — Оскільки в дощ гуляти ніхто не 
піде, а перестане дощик, мабуть, не скоро, то давайте проведе-
мо тут час за головоломками. Початок зроблено. Нехай кожний 
по черзі придумає або пригадає яку-небудь головоломку. Ви ж, 
професоре, будете нашим верховним суддею.

— Якщо головоломки будуть з алгеброю або з геометрією, то 
я змушена відмовитися, — сказала молода жінка.

— І я теж, — приєднався хтось.
— Ні, ні, брати участь повинні усі! А ми попросимо присут-

ніх не залучати ні алгебри, ні геометрії, хіба що самі початки. 
Заперечень немає?

— Тоді я згодна і можу першою запропонувати головоломку.
— Чудово, просимо! — почулося з усіх боків.— Починайте.

1) Значно детальніше піднята тут проблема про обертання аналізується в іншій 
книзі Я.І. Перельмана — «Захоплюючій геометрії» (оповідання «Обертання 
й кружляння»). Див. також далі головоломку 37 «Дві зубчатки».
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2. У комунальній кухні
— Головоломка моя зародилася в умовах комунальної 

квартири1). Задача, так би мовити, побутова. Мешканка — на-
зву її для зручності Трійкіна — поклала до спільної плити 3 
поліна своїх дров, мешканка П’ятіркіна — 5 полін. Мешканець 

Безпаливний, у якого, як ви здогадуєтеся, не було своїх дров, 
дістав від обох громадянок дозвіл зварити обід на спільному 
вогні. На відшкодування витрат він сплатив сусідкам 80 копій-
ок. Як вони мають поділити між собою цю плату?2)

1) Комунальна квартира — помешкання для декількох родин, у якому 
кожна родина мала окремі житлові кімнати, але спільними для всіх були 
вузли життєзабезпечення, зокрема, — кухня. Це був характерний атри-
бут міського устрою в СРСР у 20 – 50 рр. ХХ ст.

2) В українському виданні «Живої математики» 1948 р. фабулу даної голо-
воломки було змінено (без зміни її суті) таким чином:

  «Поїздка на човні. Головоломка моя зародилася під час катання на 
човні. Три товариші, назвемо їх Степан, Василь і Микола, мали спільний 
моторний човен. Вони домовилися у вихідний день здійснити на човні дале-
ку прогулянку. Кожен мав принести по 3 літри бензину, але трапилося так, 
що Степан приніс 3 літри, Микола — 5 літрів, а Василь не встиг придбати 
бензину. Прикинувши віддаль подорожі, товариші вирішили, що наявного 
у них бензину вистачить, і поїхали. Василь, довідавшись про вартість бен-

Ðèñ.  3 .  Íà  â ³äøêîäóâàííÿ  âèòðàò  â ³í  ñïëàòèâ  ñóñ ³äêàì ñâîþ ÷àñòêó .
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— Навпіл, — поквапився заявити хтось. — Безпаливний 
користувався їхнім огнем в однаковій мірі.

— Е, ні, — заперечив інший, — потрібно взяти до уваги, 
яку участь брали у цьому вогні дров’яні внески громадянок. 
Хто дав 3 поліна, має одержати 30 копійок; хто дав 5 полін — 
одержує 50 копійок. Оце буде справедливий розподіл.

— Товариші, — взяв слово той, хто затіяв гру і вважався 
тепер головою зборів. — Остаточних розв’язань головоломок 
давайте поки що не оголошувати. Нехай кожний ще подумає 
над ними. Правильні відповіді суддя оголосить нам за вече-
рею. Тепер наступний. Черга за вами, товаришу піонере1)!

3. Робота шкільних гуртків
— У нашій школі, — почав піонер, — є 5 гуртків: політичний, 

військовий2), фотографічний, шаховий і хоровий. Політгурток 

зину, сплатив товаришам 8 карбованців. Як повинні поділити між собою ці 
гроші Степан і Микола (за бензин вони платили по одній ціні)?». 

  У наступних українських виданнях повернулися, проте, до авторського 
варіанту, замінивши лише «комунальну квартиру» на «квартиру дачну», 
а 80 коп. — на 8 коп. (відповідно до нових фінансово-економічних реалій). 
Першоджерелом цих останніх змін були уже пізніші російські видання.

1) Див. примітку на с. 205.
2) Починаючи із 8-го видання, політичний і військовий гуртки замінили 

відповідно на слюсарний та столярний.

Ðèñ.  4 .  — Ó  íàø³é  øêîë ³ ,  — ïî÷àâ  ï ³îíåð,  — º  5  ãóðòê ³â . . .
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працює через день, військовий — через два дні на третій, фо-
тографічний — кожного четвертого дня, шаховий — кожного 
п’ятого дня і хоровий — кожного шостого дня. Першого січня 
зібралися у школі всі 5 гуртків, а потім заняття провадились 
у визначені за планом дні, без порушення розкладу. Питання 
полягає у тому, щоб з’ясувати, скільки у першому кварталі 
було ще вечорів, коли збиралися у школі всі 5 гуртків.

— А рік був звичайний чи високосний? — поцікавилися у 
піонера.

— Звичайний.
— Отже, перший квартал, — січень, лютий, березень, — слід 

вважати за 90 днів?
— Очевидно.
— Дозвольте до запитання вашої головоломки долучити ще 

одне, — сказав професор. — А саме: скільки в тому ж кварталі 
року було таких вечорів, коли гурткових занять у школі зовсім 
не відбувалося?

— Ага, розумію! — пролунав вигук. — Задача з каверзою. 
Жодного дня не буде вже з 5 гуртками і жодного дня без яких-
небудь гуртків. Це вже зрозуміло!

— Чому? — запитав голова.
— Пояснити не можу, але відчуваю, що відгадувача хочуть 

збити з пантелику.
— Ну, це не доказ. Увечері з’ясується, чи правильне ваше 

передчуття. За вами черга, товаришу!

4. Хто більше?
— Двоє лічили упродовж години всіх, хто проходив повз них 

тротуаром. Один стояв біля воріт будинку, інший прогулював-
ся тротуаром туди-сюди. Хто налічив більше перехожих?

— Йдучи, більше налічиш, зрозуміла річ, — почулося з-за 
іншого кінця столу.

— Відповідь узнаємо за вечерею, — оголосив голова. — 
Наступний!
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5. Дід та онук
— Те, про що я скажу, відбувалося у 1932 р. Мені було тоді 

рівно стільки років, скільки виражають останні дві цифри року 
мого народження. Коли я про це співвідношення розповів діду, 
він здивував мене заявою, що з його віком виходить те саме. 
Мені це здалося неможливим...

— Звісно, неможливо, — устряв чийсь голос.
— Уявіть, цілком можливо! Дід довів мені це. Скільки ж 

було років кожному із нас?1)

6. Залізничні квитки
— Я — залізнична касирка, продаю квитки, — почала на-

ступна учасниця гри. — Багатьом це здається дуже простою 
річчю. І в гадці не мають, з якою великою кількістю квитків 
доводиться мати справу касиру навіть маленької станції. Адже 
необхідно, щоб пасажири могли одержати квитки від даної 
станції до будь-якої іншої на тій самій залізниці, притому в 

1) Задача з аналогічним змістом міститься і в «Захоплюючій алгебрі» 
Я.І. Перельмана. Тільки там мова йде не про «минулий» 1932-й, а про 
«майбутній», 1942-й рік.

Ðèñ.  5 .  Ìàëî  õòî  óÿâëÿº ,  ç  ÿêîþ âåëèêîþ ê ³ëüê ³ñòþ êâèòê ³â 
äîâîäèòüñÿ  ìàòè  ñïðàâó  êàñèðó  íàâ ³ òü  ìàëåíüêî ¿  ñòàíö ³ ¿ .
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обох напрямках. Я служу на залізниці з 25 станціями. Скільки 
ж, на вашу думку, різних зразків квитків заготовлено залізни-
цею для усіх її кас?

— Ваша черга, товаришу льотчик, — проголосив голова.

7. Політ дирижабля1)

— Із Ленінграда2) прямо на північ вилетів дирижабль. Про-
летівши у північному напрямку 500 км, він повернув на схід. 
Пролетівши у цей бік 500 км, дирижабль зробив новий пово-
рот — на південь і подолав у південному напрямку 500 км. Потім 
він повернув на захід і, пролетівши 500 км, спустився на землю. 
Запитується: де розташоване місце спуску дирижабля відносно 
Ленінграда — на захід, на схід, на північ чи на південь?

— На простака розраховуєте, — сказав хтось: — 500 кроків 
уперед, 500 — праворуч, 500 — назад та ще 500 ліворуч — куди 
прийдемо? Звідки вийшли, туди й прийдемо!

— Отже, де, на вашу думку, спустився дирижабль?
— На тому ж ленінградському летовищі, звідки й знявся. 

Хіба не так?
— Якраз не так.
— У такому разі я нічого не розумію!
— А й справді, тут щось не до ладу, — долучився до розмови 

сусід. — Хіба дирижабль спустився не у Ленінграді?... Чи не 
можна повторити задачу?

1) Починаючи із 8-го видання, дирижабль було замінено на вертоліт.
2) Теперішнє російське місто Санкт-Петербург. Назва міста змінювалася 

декілька разів. Від заснування у 1701 р. до 1914 р. офіційною була назва 
Санкт-Петербург — на честь царя Петра І, який вважається засновни-
ком міста. Проте частіше вживалася скорочена форма –– Петербург. З 
1914 р. по 1924 р. місто називалося Петроградом. У 1924 р., після смерті 
В.І. Леніна, його перейменували у Ленінград. Нарешті, на початку 90-х 
років ХХ ст. місту повернули історичну назву Санкт-Петербург. 

  Із цим містом була пов’язана більша частина життя Я.І. Перельмана 
(тут він жив з 1901 р., відколи став студентом Імператорського лісового 
інституту, до трагічної загибелі у 1942 р. під час блокади міста німецько-
фашистськими військами). 
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Льотчик охоче виконав прохання. Його уважно вислухали і 
з подивом перезирнулися.

— Гаразд, — оголосив голова. — До вечері встигнемо поду-
мати про цю задачу, а зараз будемо продовжувати.

8. Тінь
— Дозвольте мені, — сказав загадувач, якому прийшла чер-

га, — взяти за сюжет головоломки той самий дирижабль. Що 
довше: дирижабль чи його повна тінь?

— У цьому й уся головоломка?
— Уся.
— Тінь, звісно, довша від дирижабля: адже промені сонця 

розходяться віялом, — надійшов одразу розв’язок.
— Я б сказав, — заперечив хтось, — що, навпаки, промені 

сонця паралельні; тінь і дирижабль –– однакової довжини.
— Ви що? Хіба не траплялося вам бачити розкосі промені 

від сонця, що заховалося за хмарою? Тоді можна наочно пе-
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ресвідчитися, як круто розходяться сонячні промені. Тінь від 
дирижабля має бути значно більшою від самого дирижабля, як 
і тінь від хмари більша від самої хмари.

— Чому ж зазвичай вважають, що промені сонця паралель-
ні? Моряки, астрономи — усі так вважають...

Голова не дозволив суперечці розгорітися, надавши слово 
наступному загадувачеві.

9. Задача із сірниками
Наступний оратор висипав на стіл усі сірники з пачки й по-

чав розкладати їх на три купки.
— Вогнище збираєтеся розводити — жартували слухачі.
— Головоломка, — пояснив загадувач, — буде із сірниками. 

Ось їх три неоднакових купки. В усіх разом 48 штук. Скільки 
у кожній, я вам не повідомляю. Зате візьміть до уваги таке: 
якщо з першої купки я перекладу до другої стільки сірників, 
скільки у цій другій купці було, потім із другої до третьої пере-
кладу стільки, скільки у цій третій перед тим буде, і, нарешті, 
з третьої перекладу до першої стільки сірників, скільки у цій 
першій купці на той час буде — якщо, кажу, усе це проробити, 

Ðèñ.  7 .  Ïðîìåí ³ ,  ùî ðîçõîäÿòüñÿ  â ³ä  çàõîâàíîãî  çà  õìàðàìè ñîíöÿ.
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то кількість сірників в усіх купках стане однаковою. Скільки ж 
було у кожній купці спочатку?

10. Підступний пеньок
— Головоломка ця, — почав сусід останнього загадувача, — 

схожа на задачу, яку давно якось задав мені сільський матема-
тик. Це було ціле оповідання, доволі потішне. Зустрів селянин 
у лісі незнайомого діда. Розбалакалися. Дід пильно огледів се-
лянина і сказав:

— Відомий мені у цьому ліску пеньочок один дивний. Дуже 
в скруті допомагає.

— Як допомагає? Виліковує?
— Лікувать не лікує, а гроші подвоює. Покладеш під нього 

капшук із грішми, дорахуєш до ста — і маєш: гроші, які були у 
капшуку, подвоїлися. Таку здатність має. Пречудовий пень!

— От би мені спробувати, — замріяно сказав селянин.
— Це можна. Чому ж? Заплатити тільки треба.
— Кому платити? І чи багато? 
— Тому платити, хто дорогу вкаже. Мені, тобто. А чи багато, 

про це окрема мова.

Ðèñ.  8 .  Ïîâ ³â  ä ³ä  ñåëÿíèíà  â  ãëèáèíó  ë ³ñó .




