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передмова
Упродовж тривалого часу задачі на складання рівнянь входять в 

екзаменаційні білети з математики для абітурієнтів вищих навчаль-
них закладів, а в останні роки такі задачі входять до ЗНО. Вміння 
розв’язувати ці задачі дозволяє перевірити у майбутніх студентів ло-
гічне мислення, кмітливість і спостережливість, а також здатність до 
аналізу отриманих результатів.

Водночас у загальноосвітній школі задачам на складання рівнянь 
приділяється недостатньо уваги. Ціль даної книги полягає в тому, 
щоб навчити випускників середньої школи розв’язувати задачі подіб
ного роду і міцно засвоїти різні методи, які застосовуються в процесі 
їх розв’язування.

Увесь викладений у книзі матеріал розбито на 5 розділів, що скла-
даються з декількох параграфів. Кожен параграф містить невеликий 
довідковий матеріал (основні формули, твердження, припущення, які 
використовуються при розв’язуванні задач розглянутого типу) і набір 
задач з детальними розв’язками. Наприкінці кожного розділу наве-
дено задачі для самостійного розв’язування й відповіді до них.

Загалом книга містить понад 300 задач з розв’язками, а також 100 
задач для самостійного розв’язування.

Поряд із традиційними типами задач (задачі на відсотки; задачі 
на розчини, суміші, сплави; задачі на рух; задачі на роботу) у книзі 
розглянуто й інші типи задач (задачі на числові залежності; задачі, 
що зводяться до нерівностей; задачі з цілочисельними невідомими 
тощо).

Наведені у книзі розв’язки задач детально пояснено, кожну дію 
у процесі розв’язання пронумеровано, оскільки вона несе певне зна-
ченнєве навантаження. Всі етапи розв’язання містять необхідну ін-
формацію про правомірність того чи іншого кроку.

Кожен розділ завершено параграфом «Різні задачі», в якому вмі-
щено велику кількість задач, що стосуються до даного розділу (а в 
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низці задач і до інших, уже розглянутих раніше розділів). Це дозво-
ляє контролювати вміння учня розв’язувати упереміш задачі з дано-
го розділу.

Наприкінці книги наведено список літератури, якою користував-
ся автор під час роботи над цим виданням. Багато задач, взяті зі за-
значених посібників, входили в екзаменаційні білети для вступників 
у різні ВНЗ країни.

Автор сподівається, що дана книга виявиться добрим помічником 
усім, хто буде користуватися нею в процесі навчання й при підготовці 
до іспитів.

Успіхів вам, школярі й абітурієнти!
Автор

Розділ 1

Задачі на відсотки
1. Обчислення відсОтків данОгО числа.  

складні відсОтки
1°. Відсотком називають соту частину якогонебудь числа. 

Позначення: 1% = 0,01.
2°. Відсоток даного числа а — це число 0,01a. Позначення: 1% (a) = 

= 0,01a.
3°. Визначити р% від даного числа a означає знайти число 0,01pa. 

Позначення: p% (a) = 0,01pa.
Наприклад, щоб знайти 17% від числа 650, треба дріб 0,17 помно-

жити на 650, тобто 0,17 · 650 = 11,05.
4°. Часто виникають ситуації, коли потрібно знайти відсотки від 

відсотків.
а) Нехай деяка величина A0 змінюється на р%, тоді її нове значен-

ня A1 дорівнюватиме:

 A A A p A p
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= + ⋅ = +





.

б) Нехай тепер величина A1 змінюється знову на р%, тоді її нове 
значення A2 дорівнюватиме:
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в) Якщо ця дія виконується k разів, то остаточне значення розгля-
нутої величини Ak дорівнюватиме:

 A A p
k

k

= +





0 1

100
.  (1)

г) Якщо величина A0 змінюється перший раз на p1%, другий раз — 
на p2%, ..., останній раз — на pk%, то остаточне значення цієї величи-
ни обчислюють за формулою:

 A A p p p
k

k= +








 +








 +
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1
100

1
100

... .  (2)

5°. Формули (1) і (2) називають формулами складних відсотків.
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Розділ 4

Задачі на роботу

1. найпрОстіші Задачі на Обчислення 
кОмпОнентів рОбОти

1°. Задачі на роботу здебільшого схожі із задачами на рух. 
Основними компонентами в задачах на роботу є:

а) об’єм роботи (A);
б) продуктивність праці (W), тобто кількість одиниць роботи, що 

виконуються за одиницю часу (швидкість виконання роботи);
в) час виконання всієї кількості роботи (t).
2°. Залежність між цими величинами нагадує залежність між від-

повідними компонентами руху:

 A = Wt, W = A
t

, t = A
W

. (1)

3°. Якщо об’єм роботи виражається в якихнебудь одиницях, то 
продуктивність праці вимірюється в од./хв, од./год, од./день тощо. 
Наприклад, продуктивність верстата може виражати кількість дета-
лей, які він виготовляє за хвилину, годину, день тощо.

Задачі з розв’язками

1 .  Одна тракторна бригада зорала 240 га, а друга — на 35% біль-
ше, ніж перша. Щодня перша бригада зорювала на 3 га менше, 
ніж друга, але закінчила роботу на два дні раніше від другої. 
Скільки гектарів землі зорювала кожна бригада за один робочий 
день, якщо відомо, що заплановану денну норму в 20 га переви-
конували дві бригади?

1. Насамперед відзначимо, що друга бригада зорала поле площею 
в 135%(240) = 324 (га).

2. Позначимо через x (га/день) продуктивність другої бригади (тоб-
то x — кількість зораних гектарів у день).

3. Складемо таблицю.
Компоненти роботи Перша бригада Друга бригада

Об’єм роботи (га) 240 324
Продуктивність (га/день) х – 3 x

Час (дні) 240
3x −

324
x

4. З огляду на те, що перша бригада працювала на два дні менше, 
одержуємо рівняння

 324 240
3

2
x x

−
−

= , або х2 – 45х + 486 = 0, х1 = 27, х2 = 18.

5. Оскільки, за умовою, x > 20, то шукана продуктивність другої 
бригади дорівнює x = 27. Тоді продуктивність першої бригади дорів-
нює x – 3 = 24.

6. Відповідь: 24 га/день; 27 га/день.

2 .  Бригада робітників повинна була виготовити за зміну 7200 де-
талей, причому кожен робітник планував виготовити однакову 
кількість деталей. Однак троє робітників занедужали, тому ко-
жен з решти робітників мав виготовити на 400 деталей більше, 
щоб виконати норму. Скільки робітників було в бригаді спочат-
ку?

1. Позначимо шукану кількість робітників через п. Тоді кожен ро-

бітник за зміну повинен був виготовити 7200
n

 деталей (це планова 

продуктивність робітника).
2. Насправді було (п – 3) робітників, тому кожен виготовляв по 

7200
3n −

 деталей (фактична продуктивність).

3. Оскільки фактична продуктивність була вищою від планової на 
400 деталей, то одержуємо рівняння

 7200
3

7200 400
n n−

− = ,  або 18
3

18 1
n n−

− = ,  або п2 – 3п – 54 = 0,

звідки п1 = 9, п2 = –6 (не підходить за змістом задачі).
4. Відповідь: 9 робітників.
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шого автомобіля, якщо він приїжджає в місто B одночасно з другим. 
У яких межах може змінюватися швидкість v першого автомобіля за 
умови, що він приїжджає в місто B не пізніше від другого?

16. Човен пливе за течією річки 10 км, а потім піднімається проти 
течії на 6 км. Швидкість течії річки дорівнює 1 км/год. Знайти власну 
швидкість човна, якщо вся поїздка зайняла 4 год. У яких межах може 
змінюватися швидкість човна, щоб уся поїздка зайняла від трьох до 
чотирьох годин?

17. Човен, швидкість якого дорівнює u км/год, пливе по річці проти 
течії. Через l км шляху річка впадає в озеро зі стоячою водою. З якою 
власною швидкістю v повинен рухатися човен, щоб загальну відстань 
s км він пройшов за t год?

18. Для оплати пересилки чотирьох бандеролей знадобилося чо-
тири різних марки на загальну суму 28 грн. Знайти вартості марок, 
придбаних відправником, якщо вони утворюють арифметичну про-
гресію, а найдорожча марка у 2,5 рази дорожча від найдешевшої.

19. Олексій, Борис і Володимир купили олівці вартістю 3 грн. 
і блокноти. Олексій купив 4 олівці і 2 блокноти, Борис — 6 олівців 
і блокнот, Володимир — 3 олівці і блокнот. Виявилося, що сплачені 
ними суми утворюють геометричну прогресію. Скільки коштує блок-
нот?

20. Щоб загородити клумбу у формі кругового сектора, взяли ку-
сок дроту завдовжки 20 м. Який радіус кола варто взяти, щоб площа 
клумби була найбільшою?

відповіді

1. 91. 2. 83. 3. 321. 4. 9. 5. 4
15

.  6. 27. 7. 11 робітників; 17 робітників. 8. 9 бі-

лих і 13 червоних. 9. 62,5% і 55%. 10. 60 км/год. 11. pm p m mnp
p

+ +2 2 4
2

;  

p m mnp pm
p

2 2 4
2

+ − .  12. 4 3
6

b ak D
k

− + ;  4 3
6

b ak D
k

+ + ,  де D = 16b2 + 9a2k2. 

13. 9 1
1

k
k

a+
−

⋅ %.  14. У відношенні (r – q) : (p – r). 15. 40 км/год; 10 < v ≤ 40. 

16. 4 км/год; 4 ≤ v ≤ 8 61
3

+ .  17. v > s ut s ut utl
t

+ + − +( )2 4
2

 км/год. 18. 4 грн.; 

6 грн.; 8 грн.; 10 грн. 19. 18 грн. 20. 5 м.
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