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Передмова
У посібнику розміщені завдання, які сприяють формуванню в 

учнів уявлень про деякі поняття і методи математики, а також по-
глибленню програмного матеріалу, розвитку логічного мислення 
і просторового уявлення учнів. Цей матеріал має пізнавальне зна-
чення, він сприяє виробленню в учнів таких важливих якостей, як 
спостереження, уміння зіставляти й порівнювати факти, робити 
узагальнення, озброює учнів навичками розумової діяльності, прийо-
мами мислення, зокрема такими, як аналогія, виділення основного.

Вправи, поміщені у посібнику, стимулюють до розвитку і зміцнен-
ня учнівських інтересів. Елементи несподіваності і новизни завжди 
привертають увагу учнів. І вони з інтересом слухають розповіді учи-
теля, працюють з великим емоційним піднесенням. Здивовані учні 
наперебій запитують учителя, як йому так швидко вдається зробити 
обчислення. Учнів цікавить, як вчитель «відгадує» отриманий ре-
зультат.

В основу цих завдань закладено принцип, за яким дитячий слов-
никовий запас збагачується новими математичними термінами 
природним шляхом.

Задачі згруповано за певними ідеями і методами розв’язування, за-
дачі кожного параграфа подаються в порядку зростання складності.

Перш ніж розпочинати з учнями розв’язування завдань певної 
групи, треба ознайомитися з методичними прийомами, які подані 
в посібнику.
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встуП

фігурні числа
В будівництві споруд давнини — пірамід, палаців, храмів — ви-

користовувалися плити та цегла, гранями яких були трикутники, 
чотирикутники, квадрати і деякі інші фігури. З цими фігурами 
людина зустрічалася і при вимірюванні земельних ділянок. Ознайом-
люючись з різними геометричними фігурами, люди стали помічати 
їхні загальні властивості. Так поступово почала створюватися гео-
метрія — наука про фігури. Геометрія досягла великого розвитку 
в Стародавній Греції в школі Піфагора (VI — V ст. до н.е.).

Піфагори і його учні розвивали не тільки геометрію, але й арифме-
тику, причому їхнє вчення про числа тісно перепліталося із вченням 
про геометричні фігури. Піфагорівці складали з камінців різні фі-
гури, зображали числа у вигляді точок, групуючи їх в геометричні 
фігури (рис. 1, 2).

Таке представлення чисел полегшувало піфагорійцям вивчати 
властивості чисел. Числа, які представляли за допомогою геометрич-
них фігур, отримали назву фігурні. Фігурні числа зустрічалися не 
тільки в піфагорівців, але й в інших грецьких учених: Ератосфена, 
(276 – 194 рр. до н.е.), Нікомаха (І ст.), Діофанта (ІІІ ст.). Фігурними 
числами займалися також індійські математики.

Найпростішими із фігурних чисел є трикутні числа: 1; 3; 6; 10; 15; 
21; … .

На рис. 3 ці числа зображені точками на сторонах трикутника.

Послідовність трикутних чисел можна легко скласти із натураль-
них чисел наступним чином: 
 1;  2;  3;  4;  5;  6;
 1;  3;  6;  10;  15;       21; ...
  ↓  ↓  ↓
  1+2 1+2+3 1+2+3+4

Квадратними числами називають числа:
 1;  4;  9;  16;  …
 1  2 · 2  3 · 3   4 · 4;  …,
тобто квадрати натуральних чисел: 1; 2; 3; … .

На рис. 4 кількість точок зображає число одиничних квадратів, 
які містяться в інших квадратах, і відповідає площам квадратів.

В одному із стародавніх рисунків ІІ ст. до н.е. поміщена фігура, 
зображена на рис. 5.

Це стародавня геометрична фігура, яку називають магічним (ча-
рівним) квадратом. Цей квадрат у сучасному вигляді зображено на 
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14. Половину шляху кінь біг зі швидкістю 12 км/год. Решту шляху 
він йшов, з вантажем, зі швидкістю 4 км/год. Яка середня швидкість 
руху коня?

15. Помножте свою улюблену цифру на 9 і знайдений добуток по-
множте на восьмицифрове число 12345679. Доведіть, що одержане 
число буде записане тільки твоєю улюбленою цифрою.

16. Розгляньте прямокутник на рис. 36, а). Потім заповніть клітин-
ки прямокутників на рис. 36, б) і в) за тією самою закономірністю.

17. Розгляньте трикутник, на сторонах якого розміщені одночле-
ни. Знайдіть добуток одночленів, розміщених на сторонах трикутника 
(рис. 37, а). Заповніть пропуски одночленів за тією самою закономір-
ністю на рис. 37, б) і в).

18. Заповніть пропуски одночленами на сторонах трикутників 
так, щоб добуток одночленів біля кожної сторони трикутника був од-
наковим (рис. 38).

4.3. сума і різниця многочленів

19. Розгляньте прямокутник на рис. 39, а). Потім заповніть клітин-
ки прямокутників на рис. 39, б) і в) за тією самою закономірністю.

20. Заповніть порожні клітинки прямокутників так, щоб суми всіх 
двочленів у кожній вертикалі, горизонталі й діагоналі були однако-
вими (рис. 40).
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78. Заповніть пропуски біля сторін трикутника так, щоб добуток 
усіх чисел, розміщених біля кожної сторони, був однаковим (рис. 81). 
Запишіть всі дев’ять чисел у зростаючому порядку. Знайдіть добуток 
усіх чисел у вигляді степеня.

79. Трикутником Паскаля називається нескінченна числова та-
блиця. Вона приховує найрізноманітніші числові залежності:
          1
         1  1
        1  2  1
       1  3  3  1
      1  4  6  4  1
     1  5  10  10  5  1
    1  6  15  20  15  6  1
   1  7  21  35  35  21  7  1
  1  8  28  56  70  56  28  8  1
 1  9  36  84  126  126  84  36  9  1
1  10  45  120  210  252  210  120  45  10  1

а) Виведіть формулу для суми чисел у кожному ряді трикутника 
Паскаля.

б) Чому дорівнює ця сума, якщо числа, які стоять на парних місцях, 
брати із знаком мінус?

80. задача французького математика ніколя Орема  
(1323–1382). Обчисліть площу фігури, утвореної з нескінченної 
множини прямокутників, якщо довжина горизонтальних сторін пря-
мокутників зменшується у відношенні 4 : 1, а довжина вертикальних 
сторін збільшується у відношенні 1 : 2 (рис. 82).
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