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Ал геб ра щед ра, во на час то дає  біль ше, 
ніж у неї про сять.

Ж. Д’Алам бер,
фран цузь кий  ма те ма тик

СЛО ВО ДО УЧНІВ

До рогі се мик лас ни ки! 
Пе ред ва ми підруч ник, який пок ли ка ний до по мог ти вам

вив ча ти но вий нав чаль ний пред мет – ал геб ру. До цього часу ви
мали справу в основному з обчисленнями, які виконували над
конкретними числами. Ви ознайомилися з правилами і
прийомами таких обчислень, навчилися виконувати чотири
математичні дії (операції) з цілими і дробовими числами. Ці та
інші відомості, що стосуються чисел, вивчає галузь
математики, яка називається арифметикою.

На відміну від арифметики, в алгебрі числа записують не
лише за допомогою цифр, але в багатьох випадках позначають
буквами. Алгебра вивчає правила перетворення виразів,
складених із чисел, букв, знаків математичних дій. Вивчаючи
алгебру, ви ознайомитеся з новими математичними опе -
раціями, а також поняттями, без яких не можна уявити не
лише математики, але й більшості наук, навіть далеких від
неї. Протягом усієї історії становлення і розвитку алгебри як
самостійної галузі математики важливим предметом її
вивчення були рівняння. Вам уже відомі найпростіші рів -
няння і ви вмієте їх розв’язувати. У процесі вивчення алгебри
ваші знання про рівняння значно розширяться. Ви
ознайомитеся з багатьма новими видами рівнянь і способами їх
розв’язування, дізнаєтесь багато цікавого про історію від -
криття цих способів, нелегку, а часом і трагічну долю вчених,
які ці відкриття здійснили.

Отже, попереду у вас захоплююча подорож у світ алгебри.
Здолати всі труднощі цієї подорожі вам допоможе підручник.
Яким він бу де помічни ком – доб рим чи не ду же – за ле жить і
від вас.

Ніко ли не на ма гай теся ви ко ну ва ти впра ви, не оз на йо мив -
шись із те о ре тич ним ма теріалом, по да ним у відповідно му
пункті підруч ни ка.

Щоб при вер ну ти ва шу ува гу до особ ли во важ ли вих по ло жень,
їх виділе но відмінним від зви чай но го шриф том. Оз на чення та



влас ти вості, які по трібно за пам’ята ти, виділено напів жирним

шрифтом і позначено знаком оклику . Основні формули
записано на кольо ровій плашці. Послідовність ви ко нан ня пев -
них дій, пе ре тво рення ви разів, розв’язу ван ня за дач над ру ко ва -
но кур си вом. Зо се ре ди ти ува гу на най сут тє вішо му вам до по мо -
жуть і відповідні за пи тан ня для са мо пе ревірки, по дані в
кінці кож но го пунк ту.

Для зручності вивчення навчальний матеріал пунктів
підручника розбито на підпункти. Кожен із них має заголовок
і позначений знаком .

У тексті наведено та кож прик ла ди розв’язу ван ня ря ду
вправ із де таль ни ми по яс нен ня ми і зраз ка ми від по від них за -
писів. У руб риці «Ува га!» ви знай де те зас те ре жен ня від мож -
ли вих по ми лок, яких нерідко при пус ка ють ся шко лярі.

Ви ко ну ю чи зав дан ня для са мо пе ревірки, ви змо же те оціни -
ти свої нав чальні до сяг нен ня.

У кінці підручника (§ 10) подано основні відомості з курсу
математики 5–6)х класів, які допоможуть пригадати нав -
чальний матеріал, потрібний для вивчення певного пункту.

На рівень склад ності про по но ва них за дач і вправ вка зу ють
умовні поз нач ки: знак ° біля но ме ра зав дан ня поз на чає впра -
ви, що відповіда ють по чат ко во му і се реднь о му рівням; 
* – впра ви ви со ко го рівня нав чаль них до сяг нень. Як що ж біля
но ме ра не має спеціаль но го поз на чен ня, то ця впра ва
відповідає до статнь о му рівню.

Ну що ж, те пер за ли шаєть ся по ри ну ти у світ невідомого.
Успіхів вам у йо го пізнанні!

Ав то ри



§ 1. АЛ ГЕБ РАЇЧНІ  ВИ РА ЗИ. 
ПЕ РЕТ ВО РЕН НЯ  ОД НОЧЛЕНІВ

1.1. Ал геб раїчні ви ра зи

1. На ведіть прик ла ди чис ло во го ви ра зу і бук ве но го ви ра зу.
2. Як знай ти зна чен ня чис ло во го ви ра зу?
3. Що не обхідно зна ти, щоб знай ти зна чен ня бук ве но го ви ра зу?
4. До яких відо мих вам фор мул вхо дять бук ви? По ясніть їх
зміст.

До то го, що ви знаєте про чис лові і бук вені ви ра зи, до да мо
ще та ке.

Що та ке ал геб раїчний ви раз. Чис ла, як відо мо, за пи су ють
за до по мо гою де ся ти цифр. У ви пад ках, ко ли не має зна чен ня,
яке це чис ло, йо го поз на ча ють бук вою. Так, за до по мо гою букв
ви за пи су ва ли, нап рик лад, за ко ни і влас ти вості ариф ме тич них
дій, які ви ко ну ють ся для будь)яких чи сел, фор му ли для об чис -
лен ня площі кру га S = πR2, об’єму ку ба V = a3 та ін.

Бук вою поз на ча ють та кож чис ло, як що невідо мо, чо му во но
дорівнює. Зок ре ма, в рівнянні x – 3 = 8 або в про порції 12 : 5 =
= 8 : х бук вою х поз на че но невідо ме чис ло.

Бук вені ви ра зи на зи ва ють ще ал геб раїчни ми ви ра за ми.
Уза галь ню ючи на буті ва ми відо мості про бук вені (ал геб раїчні)
ви ра зи, мож на ска за ти, що

ал геб раїчний ви раз – це за пис, що скла даєть ся з чи сел і
букв, спо лу че них зна ка ми дій, а та кож ду жок, що вка зу -
ють на по ря док дій.
Так, a + b + c, 2m – 3n, 0,5a2, x2 · (3x + y),

– усе це ал геб раїчні ви ра зи.

Як що в ал геб раїчний ви раз а2 – 5а + 1 підста ви мо, нап рик -
лад, замість а чис ло 4 і ви ко наємо заз на чені дії, то діста не мо
чис ло ве зна чен ня, ко рот ше, зна чен ня ць о го ви ра зу, 

як що а = 4:
а2 – 5а + 1 = 42 – 5 · 4 + 1 = 16 – 20 + 1 = –3;
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як що  а = 1, то а2 – 5а + 4 = 12 – 5 · 1 + 4 = 0;
як що а = –3, то а2 –5а + 4 = (–3)2 – 5 · (–3) + 4 = 9 + 15 + 4 = 28,

і т. д.
Ба чи мо, що для різних зна чень а дістаємо різні зна чен ня

да но го ви ра зу. То му ка жуть, що зна чен ня ць о го ви ра зу за ле -
жить від зна чен ня а.

Приклад 1. Розг ля не мо ви раз (4х + 96) : 4 – х і знай де мо йо -
го зна чен ня для кіль кох різних зна чень х:

як що х = 0, то (4х + 96) : 4 – х = (4 · 0 + 96) : 4 – 0 = 96 : 4 = 24;
як що х = 2, то (4х + 96) : 4 – х = (4 · 2 + 96) : 4 – 2 = 104 : 4 – 2 =

= 26 – 2 = 24;
як що х = –3, то  (4х + 96) : 4 – х = (4 · (–3) + 96) : 4 – (–3) =

= (–12 + 96) : 4 + 3 = 84 : 4 + 3 = 21 + 3 = 24.

Чи ви пад ко во чис лові зна чен ня ви ра зу для різних зна чень х
ви я ви ли ся од на ко ви ми?

Для відповіді на це за пи тан ня спрос ти мо да ний ви раз, ско -
рис тав шись пра ви лом ділен ня су ми на чис ло. Маємо:

(4х + 96) : 4 – х = 4х : 4 + 96 : 4 – х = х + 24 – х = 24.

Те пер оче вид но, що яким би не бу ло зна чен ня х, зна чен ня
ви ра зу дорівню ва ти ме 24. То му ка жуть, що зна чен ня ви ра зу
(4х + 96) : 4 – х не за ле жить від зна чен ня х.

Приклад 2. Об чис лю ючи зна чен ня ви ра зу , ко ли b = 5,

діста не мо чис ло вий ви раз , який не має зна чен ня, бо знамен)

ник дро бу дорівнює ну лю. У та ко му разі ка жуть, що, ко ли b = 5,

ви раз не має смис лу.

Ви раз не має смис лу, ко ли а = 1 та а = –1. По ясніть,

чо му.

Оскіль ки бук ви в ал геб раїчно му ви разі мо жуть на бу ва ти
різних зна чень, тоб то зміню ва ти свої зна чен ня, то їх ще на зи -
ва ють змінни ми. У ви разі 3а – 2b – дві змінні, у ви разі 4x2y – 
– 5m – три, у ви разі 2πR – од на, оскіль ки бук вою π поз на ча ють
ста ле чис ло, наб ли же не зна чен ня яко го дорівнює 3,14.

Ал геб раїчний ви раз, який не містить ділен ня на змінну, на -
зи ваєть ся цілим ви ра зом. Далі ми розг ля да ти ме мо перетворен -
ня цілих виразів.

Як наз ва ти ви раз. Об чис лю ючи зна чен ня ви ра зу (а – 2)(а + 4),
слід ви ко ну ва ти дії в такій послідов ності: 

1) відніман ня в пер ших дуж ках;
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2) до да ван ня в дру гих дуж ках; 
3) мно жен ня пер шо го ре зуль та ту на дру гий. 
Наз ву ре зуль та ту дії, яку в про цесі зна ход жен ня зна чен ня

ви ра зу ви ко ну ють ос тан нь ою, по ши рю ють на наз ву са мо го ви -
ра зу. У да но му ви пад ку ос тан ня дія – мно жен ня, її ре зуль та -
том є до бу ток. То му да ний ви раз є до бут ком ви разів а – 2 і а + 4.
У свою чер гу, а – 2 – це різни ця чи сел а і 2, а а + 4 – су ма чи сел
а і 4. От же, ос та точ на наз ва ви ра зу (а – 2)(а + 4) та ка: до бу ток
різниці чи сел а і 2 та су ми чи сел а і 4.

При об чис ленні зна чен ня ви ра зу (140 + 10) : (52 – 22) ос тан -
нь ою дією є ділен ня, а її ре зуль та том – част ка, що й виз на чає
наз ву да но го ви ра зу: част ка су ми чи сел 140 і 10 та різниці чи -
сел 52 і 22.

Ви ра зи ви ду т : п, або , на зи ва ють ще відно шен ням т і п.

От же, по пе редній ви раз (140 + 10) : (52 – 22) мож на наз вати
ще й так: відно шен ня су ми чи сел 140 і 10  та різниці чи сел
52 і 22.

Ви раз 3 · 8 є до бут ком чи сел 3 і 8. Ви ко рис то ву ють та кож
іншу наз ву ць о го ви ра зу – пот роєне чис ло 8. Ви раз 2ab на зи ва) 

ють под воєним до бут ком чи сел a і b; – півсу мою чи сел 7 і 4; 

· (5 · 10) – тре ти ною до бут ку чи сел 5 і 10.

Пер ший крок до ство рен ня бук ве ної сим -
воліки зро бив дав нь  о г рець кий ма те ма тик
Діофант (ІІІ ст.), який використовував ско  -
ро чений запис слів.

Ос но во по лож ни ком зас то су ван ня бук ве ної
сим воліки в ал гебрі вва жа ють фран цузь ко го
ма те ма ти ка Фран суа Вієта (1540–1603). Йо го
бук ве на сим воліка відрізняєть ся від су час ної.
Про те її ви ко рис тан ня да ло змо гу Вієту зро -
би ти важ ливі від крит тя в ма те ма тиці.

Спрос тив і уза галь нив ал геб раїчну сим -
воліку ви дат ний фран цузь кий уче ний Ре не
Де карт (1596–1650). Зап ро вад же ни ми ним
поз на чен ня ми пос лу го ву ють ся і су часні
ма те ма ти ки.

1. У яких ви пад ках чис ла поз на ча ють бук ва ми? На ведіть
прик ла ди.

2. Який ви раз на зи ва ють ал геб раїчним? На ведіть прик ла ди.

Франсуа Вієт
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Знайдіть зна чен ня ви разів (1–2):
1°. а) 92 · 5; б) 103 · 12; в) −98 · 7;  

г) 27 · 8; ґ) 34,3 : 7; д) 0,25 · 7.

2°. а)1,5 · б) 2,6 + 3,4 : 1 ;

в)  ; г) .

3. Чи пра вильні рівності:

а) ; б) ;

в) ; г) ;

ґ) ; д) ?

4. Чис ло ве зна чен ня яко го з ви разів дорівнює 4:

а) ; б) ;

в) ; г) ?

5. Складіть і за пишіть чис ло вий ви раз, який не має смис лу.
Знайдіть зна чен ня ви разів (6 – 8):

6. а) 3а + 7,4, як що а = 12; б) 0,5х + 14, як що х = –3;
в) 24,5 – 4т, як що т = 6; г) –k + 17, як що k = –7.

7. а) 14а + 15b, як що а = 1,5 і b = 0,5;
б) 15а – 14b, як що а = 2,5 і b = 0,5;
в) х(0,5а – 4), як що а = 42 і х = 0,2;

г) 84а + 12b, як що а = 0,25 і b = – .

8. а) 2(а + b), як що а = 6,4 см, b = 0,045 м;
б) а + b + с, як що а = 3,4 см, b = 0,4 дм, с = 0,05 м;

8 Розділ 1. Цілі алгебраїчні вирази

3. Як знай ти чис ло ве зна чен ня ал геб раїчно го ви ра зу для да -
но го зна чення змінної (змінних)?

4. Як ут во ри ти наз ву ал геб раїчно го ви ра зу? По ясніть на
прик ла дах. 
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в) аh, як що а = 0,028 км, h = 18,5 м;
г) 4(а + b + с), як що а = 4,3 дм, b = 30 см, с = 0,27 м.

9*. За пишіть вирази для об чис лен ня пе ри метрів фігур, зоб ра -
же них на ма люн ку 1. Яка з фігур має найбіль шу пло щу?

10°. Наф топ ровід пе ре ка чує 7 тис. т наф ти за го ди ну. Скіль ки
тонн наф ти мож на пе ре ка ча ти наф топ ро во дом за 3 год? За
2,5 год? За t год? За до бу? За 2 до би? За k діб?

11°. Знайдіть зна чен ня виразів n, m i s:

а) n = 2k, як що k = 103; б) n = 2k + 1, як що k = 103;
в) т = 2k – 1, як що k = 28; г) т = 3k + 1, як що k = 25;
ґ) т = 3k – 1, як що k = 29; д) т = 5k + 1, як що k = 35;
е) s = vt, як що v = 48,5, t = 2,6.

12°. Для яких зна чень змінної y не мають смис лу ви рази:

а) ; б) ; в) ?

13*. Знайдіть, як що це мож ли во, па ру зна чень змінних а і b,
для яких не мають смис лу ви рази:

а) 

Мал. 1

а б

в г
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14. Чи мо же зна чен ня ви ра зу –2x бу ти до дат ним чис лом? Як -
що мо же, то на ведіть прик ла ди.

15. Чи мо же ви раз 1 + a2 на бу ва ти від’ємних зна чень? Відповідь
по ясніть. Укажіть най мен ше зна чен ня ць о го ви ра зу.

16*. За ду май те ціле чис ло, пом нож те йо го на 3, від одер жа но го
ре зуль та ту відніміть 27, різни цю поділіть на 3 і від част ки
відніміть за ду ма не чис ло. Яке чис ло ви діста ли? До ведіть,
що одер жа ний ре зуль тат не за ле жить від за ду ма но го чис ла.

17. За повніть таб ли цю (рух рівномірний пря молінійний):

10 Розділ 1. Цілі алгебраїчні вирази

Уро жайність, ц з 1 га 4,1 P 25 P

Пло ща ділян ки, га 8,5 8 6,5

Ва ло вий збір уро жаю, ц 500 m m

18. За повніть таб ли цю:

Шлях, км 200 s s s 

Швидкість, км/год 50 v 60 v

Час, год 4 t 5 10 

За пишіть ви ра зи для розв’язу ван ня за дач (19–22):
19. Зо шит кош тує a к., руч ка – вдвічі до рож ча. Скіль ки кош ту-

ють п’ять зо шитів і три руч ки?

20. Учні по са ди ли х сад жанців ду ба, сад жанців сос ни – в 
1,4 ра за біль ше, а сад жанців кле на – на 80 штук мен ше,
ніж сос ни. Скіль ки сад жанців сос ни і кле на по са ди ли учні?

21. Ту рист ішов 5 год зі швидкістю а км/год і 3 год зі
швидкістю b км/год. Яку відстань по до лав ту рист?

22. Яку відстань прой де мо тор ний чо вен про ти течії за 2,4 год,
як що влас на йо го швидкість 7,5 км/год, а швидкість течії
х км/год?

23. Із двох на се ле них пунктів А і В ви ру ша ють од но час но на -
зустріч один од но му пішохід та ве ло си пе дист і зустріча -
ють ся че рез t год. Складіть ви раз для виз на чен ня відстані
між ци ми на се ле ни ми пунк та ми, як що швидкість пішо хо да
5 км/год, а швидкість ве ло си пе дис та 12 км/год. Знайдіть
цю відстань, як що:  а) t = 2,5 год;  б) t = 4 год.
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24. Пе ри метр пря мо кут ни ка 48 дм, ос но ва а дм. Складіть ви раз
для об чис лен ня площі пря мо кут ни ка. Знайдіть пло щу пря -
мо кут ни ка, як що: а) а = 7 дм;  б) а = 11,5 дм;  в) а = 14 дм.

25. За пишіть чо ти ри на ту ральні чис ла, кратні чис лу 3. По дай те
кож не з них у виг ляді до бут ку чис ла 3 на відповідне на ту -
раль не чис ло. За пишіть ви раз зі змінною, який поз на чає на -
ту раль не чис ло, що ділить ся на 3 без ос тачі.

26*. Складіть за ма люн ком 2 ви раз для об чис лен ня дов жи ни
відрізка CD.

За пишіть у виг ляді ви ра зу і обчисліть (27–29):

27°. а) Су му чи сел 27,29 і 72,71;     б) різни цю чи сел 68,1 і –31,3;

в) до бу ток чи сел ; г) част ку чи сел 0,01 і –0,002;

ґ) под воєну су му чи сел 37,29 і 62,71;
д) пот роєну різни цю чи сел 68,1 і –41,9.

28°. а) Су му чи сел m i n, якщо 

б) різни цю чи сел m i n, якщо 

в) под воєну су му чи сел m i n, якщо m = 10,7, n = 5,3.

29*. а) Різницю частки чисел та числа 0,5, зменшену на

число, протилежне числу –0,3;

б) суму добутку чисел і 0,75 та числа 2,4, збільшену на

число, протилежне числу –0,6.

30°. Від су ми чи сел відніміть 0,25.

31°. Від до бут ку чи сел відніміть су му чи сел 10,7 і –3,3.

32. На скіль ки: 
а) різни ця чи сел 65,71 і –24,3 біль ша від їх су ми;

б) до бу ток чи сел 14,6 і –1,5 мен ший від су ми чи сел 47,89 і
–28,7?

Мал. 2



33*. Що більше і на скільки: різниця числа 2 та добутку чисел

0,25 і поділена на чи сума числа 3 та добутку чисел 

і 0,4, помножена на 

1.2. То тож но рівні ви ра зи. То тож ності

Що та ке то тожність. Два чис лові ви ра зи, спо лу чені зна -
ком «=», ут во рю ють чис ло ву рівність.

Як що зна чен ня лівої і пра вої час тин рівності од не й те са ме
чис ло, то рівність на зи ва ють пра виль ною. 

Нап рик лад, рівність (56 + 24) · 2 = 160 пра виль на, оскі ль -
ки (56 + 24) · 2 = 80 · 2 = 160. Пра виль ною є та кож рівність 
3 · (15 – 9) = (41 – 5) : 2, бо 3 · (15 – 9) = 3 · 6 = 18 і (41 – 5) : 2 =
= 36 : 2 = 18.

Приклад 1. Розг ля не мо три ви ра зи з однією і тією са мою
змінною: 2х + 2, 0,5 + 0,5х, 2(х + 3) – 4.

Знай де мо їх зна чен ня, як що х = 2. Маємо:
2х + 2 = 2 · 2 + 2 = 6;
0,5 + 0,5х = 0,5 + 0,5 · 2 = 1,5;
2(х + 3) – 4 = 2 · (2 + 3) – 4 = 2 · 5 – 4 = 6.

Чис ла 6; 1,5; 6 на зи ва ють відповідни ми зна чен ня ми да них
ви разів.

Знай де мо відповідні зна чен ня да них ви разів для кіль кох
інших зна чень змінної х і порівняємо їх між со бою. Для зруч -
ності ре зуль та ти об чис лень за не се мо до таб лиці:

12 Розділ 1. Цілі алгебраїчні вирази

х 1 0 –1 –2 –3

2х + 2 4 2 0 –2 –4

0,5 + 0,5х 1 0,5 0 –0,5 –1

2(х + 3) – 4 4 2 0 –2 –4

Як ба чи мо, відповідні зна чен ня всіх ви разів рівні між со бою,
якщо х = –1. Відповідні зна чен ня пер шо го і треть о го ви разів
рівні між со бою для всіх на ве де них у таб лиці зна чень x.

Ціка во, чи бу дуть во ни рівни ми і для інших зна чень змінної х?
Щоб відповісти на це за пи тан ня, пе рет во ри мо третій ви раз,
ско рис тав шись роз поділь ним за ко ном мно жен ня. Маємо:

2(х + 3) – 4 = 2х + 6 – 4 = 2х + 2.
От же, рівність 2(х + 3) – 4 = 2х + 2 пра виль на для будь)яких

зна чень змінної х. Та ким чи ном, відповідні зна чен ня цих ви -
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