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Рекомендації для вчителів
У посібнику пропонуємо тренувальні вправи для тематичного 

оцінювання з усіх тем курсу алгебри та геометрії для 7–9 класів від-
повідно до чинної програми з математики, витяги з якої у вигляді 
Додатків розміщені в кінці посібника. 

Задачі посібника різного рівня складності згруповані за темами, 
що відповідають переліку тем тематичного оцінювання з курсу ма-
тематики 7–9 класів. Задачі, позначені символом n°, відповідають 
початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів; за-
дачі, позначені символом n●, відповідають достатньому рівневі; за-
дачі, позначені символом n●●, відповідають високому рівневі. До всіх 
задач наведено відповіді. 

Умови задач тренувальних вправ підібрані так, що числові зна-
чення вправи враховують порядковий номер учня у класному жур-
налі, тому умова однієї вправи — окремий варіант для кожного 
учня класу. Відповіді до кожного варіанта прогнозуються вчителем 
умовою задач, що дає змогу за короткий час перевірити й оцінити 
роботу кожного учня класу.

Завдяки цьому можна урізноманітнити навчальний процес, ін-
дивідуалізувати роботу як вдома, так і у класі; за умовою однієї за-
дачі збільшити ресурс використаних однотипних задач в десятки 
разів, формувати в учнів стійкі навички і вміння розв’язування за-
дач однотипного характеру, якісно підготувати їх до тематичного 
оцінювання. Цей метод дасть змогу об’єктивно оцінити навчальні 
досягнення учнів з математики під час тематичного оцінювання і 
державної атестації.

Використання порядкового номера учня, охоплення кожного 
учня індивідуальною задачею, прогнозування відповідей до кожної 
задачі за допомогою умови завдань — це шляхи застосування мето-
дів інформатики і комп’ютерних технологій у навчальному процесі 
без самого комп’ютера.
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Залежно від складу учнів, навчальних можливостей класу, теми 
з алгебри і початків аналізу чи геометрії, кількості годин, відведе-
ної на неї, рівня складності задачі, учитель обирає різні шляхи ви-
користання багаторівневих тренувальних вправ для домашніх за-
вдань і класних робіт.

Задачі тренувальних вправ — універсальні.
При N = 1 умову тренувальної вправи можна використати одно-

разово і це буде одноваріантна задача, яку зазвичай подають в на-
вчальних посібниках і підручниках математики інших авторів.

При N = 1; 2 або N = 3 можна розв’язати тренувальну вправу (рів-
няння, нерівність, систему рівнянь тощо) в класі, а вдома розв’язати 
цю ж вправу при N = 4; 5 або N = 6.

При N = 1, 2, 3, ..., 30 (N — кількість учнів класу) умова однієї 
тренувальної вправи дозволяє одержати 30 однотипних задач, які є 
окремим варіантом для кожного учня, і задавати додому індивіду-
альні завдання.

У класах з високими навчальними можливостями бажано 
розв’язати тренувальну вправу з невеликим натуральним числом 
N = 1; 2 або N = 3 (при менших числах зручніше робити обчислення), 
що економить час на уроці, а учням, які мають в журналі порядкові 
номери 1, 2 або 3, запропонувати у домашньому завданні підстави-
ти в умову цієї вправи N = 31; 32 або N = 33, якщо в класі 30 учнів.

Задачі тренувальних вправ можна також використовувати вчи-
телю для складання текстів для самостійних робіт, домашніх і клас-
них контрольних робіт.

В залежності від теми, що вивчається, навчальних можливос-
тей класу, учитель, проглядаючи задачі посібника, робить підбір-
ку (комплектацію) завдань для самостійної, домашньої або класної 
роботи.

Для геометрії це може бути комплект з 2, 3 або 4 завдань; для ал-
гебри — з 3, 4 , 5 або 6 завдань.

Кожен комплект задач самостійної або контрольної роботи пови-
нен містити завдання різного рівня. Кожне правильно розв’язане 
завдання орієнтовно оцінюється певною кількістю балів. Правиль-
не розв’язання всіх завдань дає змогу одержати учневі максималь-
ну оцінку 12 балів. Кількість завдань самостійної або контрольної 
роботи є орієнтовною.

У класі з середніми навчальними можливостями учитель може 
зменшити кількість завдань, а у класі з високими навчальними 
можливостями збільшити їхню кількість, змінивши оцінювання в 

балах так, щоб загальна сума балів за правильне розв’язання всіх 
завдань дорівнювала 12 балів.

Наприклад, якщо самостійна або контрольна робота містить 3 за-
вдання, то перше завдання повинно відповідати початковому та се-
редньому рівням навчальних досягнень учнів і оцінюватися 6 ба-
лами, друге завдання достатнього рівня оцінюється 3 балами, третє 
завдання високого рівня теж оцінюється 3 балами.

Пояснимо методичну технологію складання тексту однотип-
них багатоваріантних задач із використанням порядкового номера 
учня в класному журналі на задачі з теми «Квадратні нерівності. 
9 клас», в якій для усіх 30 учнів можна запропонувати відповідь, де 
розв’язком нерівності будуть точки відрізка [–N – 10; 2].

Розглядаючи функцію j(х) = (х + 8)(х + N) і знаходячи її значення 
при х = 2, одержуємо: j(2) = (2 + х)(2 + N) = 10(N + 2).

Розв’язавши квадратне рівняння (х + 8)(х + N) = 10(N + 2), одер-
жуємо х1 = 2, х2 = –N – 10.

Застосувавши властивості квадратичної функції, одержуємо 
текст такого завдання.
Завдання.  Розв’яжіть нерівність, де N — ваш порядковий номер 

у класному журналі:
 (х + 8)(х + N) ≤ 10(N + 2).

Відповідь. [–N – 10; 2].
Якщо в класі 30 учнів, то, за умовою цього завдання учні, під-

ставляючи в умову замість N свій порядковий номер, отримують для 
розв’язання по одній індивідуальній нерівності. Всього ж, за умовою 
цього завдання, у класі буде складено 30 різних нерівностей:

якщо N = 1  (х + 8)(х + 1) ≤ 30; 
якщо N = 2  (х + 8)(х + 2) ≤ 40; 
якщо N = 3  (х + 8)(х + 3) ≤ 50; 
якщо N = 4  (х + 8)(х + 4) ≤ 60; 
……………………………… 
якщо N = 30  (х + 8)(х + 30) ≤ 320.
Усі ці 30 нерівностей матимуть однотипну відповідь, де розв’язком 

будуть точки відрізка [–N – 10; 2], початком якого буде від’ємне чис-
ло, модуль якого дорівнює порядковому числу учня, збільшеному на 
10, а кінець відрізка — додатне число 2.

Це дає змогу вчителю швидко перевірити правильність виконан-
ня завдання кожним учнем і в той же час охопити кожного учня 
класу окремим варіантом.
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12•. В арифметичній прогресії знайдіть d, якщо a2+ a6 = 4N  
і a8 – a5 = 1. Відповідь. d = –2.

13•. В арифметичній прогресії знайдіть a1, якщо a1 + a11 = 4 + 10N і 
a3 + a8 = 4 + 9N. Відповідь. a1 = 2.

14•. В арифметичній прогресії знайдіть S11 – S10, якщо a2 – a7 = –3N і 
a6 – a4 = 2N. Відповідь. S11–S10 = a11 = 4+10N.

15•. В арифметичній прогресії сума 3-го і 5-го членів дорівнює 
(2N – 10), а різниця 4-го і 7-го членів дорівнює 6. Знайдіть суму 
десяти перших членів цієї прогресії. Відповідь. 5N–90.

16•. В арифметичній прогресії сума п’ятого і дев’ятого членів дорів-
нює 2(N + 3), а різниця десятого і четвертого членів дорівнює 3. 
Знайдіть суму двадцяти перших членів цієї прогресії.

Відповідь. 20N + 95.
17•. В арифметичній прогресії шостий член дорівнює (10 – 2N), а 

сума чотирьох перших членів (12 – 8N). Знайдіть 21 член цієї 
прогресії. Відповідь. 40 – 2N.

18•. В арифметичній прогресії сьомий член дорівнює (N – 12), а сума 
трьох перших членів (3N – 6). Знайдіть 101 член цієї прогресії.

Відповідь. N – 200.
19••. Між числами –N і 20N вставте два таких числа, щоб вони з ними 

утворили арифметичну прогресію. Відповідь. 6N; 13N.
20••. Знайдіть суму всіх натуральних чисел, менших від (90N + 2), що 

кратні 9. Відповідь. 45N(10N + 1).
21•. В арифметичній прогресії четвертий член дорівнює (N + 6), а 

сума п’яти перших членів (5N + 20). Знайдіть 51-й член цієї про-
гресії. Відповідь. N + 100.

22•. В арифметичній прогресії сума п’ятого і дев’ятого членів дорів-
нює (N + 6), а різниця дев’ятого і четвертого членів дорівнює 3. 
Знайдіть суму двадцяти перших членів цієї прогресії.

Відповідь. 10N + 95.
23••. Центри десяти кіл, які мають зовнішні дотики, лежать на пря-

мій. Радіуси цих кіл є числа, що утворюють арифметичну прогре-
сію. Обчисліть периметр правильного шестикутника, вписаного 
в найменше коло, якщо четвертий радіус дорівнює (4N + 2) см. 
Яка відстань між центрами найбільшого і найменшого кіл?

Відповідь. (24N – 18) см; (72N + 27) см.

Геометрична прогресія

24°. Перший член геометричної прогресії b
N1 3

1
2 1

=
+( )

,  а знамен-

ник прогресії q N= +2 1.  Знайдіть дев’ятий член прогресії.
Відповідь. 2N+1.

25°. У геометричній прогресії b1 = –2N, а b4 = 16N. Знайдіть b10.
Відповідь. 1024N.

26°. Перший член геометричної прогресії b
N1 2

1
100

= ,  а знаменник 

q N= − 10 .  Знайдіть шостий член прогресії.
Відповідь. − 10N .

27°. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії: 2 2
3

2
9

N N N; ; ;...  .

Відповідь. 3N.
28°. Знайдіть перші три члени геометричної прогресії (bn), якщо 

b1 = N; q = −
1
4

.  Відповідь. b1 = N; b2 = –1; b
N3
1

= .

29°. Знайдіть знаменник геометричної прогресії: 1
1 2N +( )

;  N + 1, … .

Відповідь. (N – 1)3.

30•. У геометричній прогресії b
b

N

N

+

+

= −10

5

32  і b4 + b2 = 10N. Знайдіть b1, 

q і S4. Відповідь. b1 = –N; q = –2; S4 = 5N.
31•. Запишіть у вигляді звичайного дробу нескінченний періодич-

ний дріб 2, (N + 100). Відповідь. 2 100
999

N + .

32•. Запишіть у вигляді звичайного дробу нескінченний періодич-

ний дріб 0, (N + 10). Відповідь. N +10
99

.

33•. У геометричній прогресії bN+8 : bN+3 = –32 і b N
1 11
= .  Знайдіть суму 

п’яти перших членів цієї геометричної прогресії.
Відповідь. N.

34•. У геометричній прогресії b
b

N

N

+

+

=13

11

121  і b2 + b3 = 132N. Знайдіть b1 

і q. Відповідь. b1 = N; q = 11.
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Тема 3. ДЕКАРТОВІ КООРДИ-
НАТИ НА ПЛОЩИНІ (10 год)
Прямокутна система координат 
на площині. Координати серед-
ини відрізка. Відстань між дво-
ма точками із заданими коорди-
натами. Рівняння кола і прямої.

Описує прямокутну систему координат.
Розпізнає рівняння кола та прямої.
Записує і доводить формули коор-
динати середини відрізка та відстані 
між двома точками.
Застосовує вивчені формули і рів-
няння фігур до розв’язування задач.

Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕ-
РЕТВОРЕННЯ (10 год)
Переміщення та його власти-
вості.
Симетрія відносно точки і пря-
мої, поворот, паралельне пере-
несення. Рівність фігур.
Перетворення подібності та 
його властивості. Гомотетія. По-
дібність фігур. Площі подібних 
фігур.

Описує симетрію відносно точки і пря-
мої, паралельне перенесення, поворот; 
рівність фігур; перетворення подібнос-
ті, гомотетію, подібність фігур.
Будує фігури, в які переходять дані 
фігури при переміщеннях та перетво-
реннях подібності.
Наводить приклади фігур, які ма-
ють вісь симетрії, центр симетрії; по-
дібних фігур.
Формулює властивості переміщення 
та перетворення подібності; теорему 
про відношення площ подібних фігур.
Застосовує вивчені означення і влас-
тивості до розв’язування задач.

Тема 5. ВЕКТОРИ НА ПЛО-
ЩИНІ (10 год)
Вектор. Модуль і напрям векто-
ра. Рівність векторів. Коорди-
нати вектора. Додавання і від-
німання векторів. Множення 
вектора на число. Колінеарні 
вектори.
Скалярний добуток векторів.

Описує вектор, модуль і напрям век-
тора, координати вектора, дії над век-
торами, рівність і колінеарність век-
торів.
Відкладає вектор, рівний даному; век-
тор, рівний сумі (різниці) векторів.
Формулює:
властивості дій над векторами;
означення скалярного добутку векто-
рів, його властивості.
Застосовує вивчені означення і влас-
тивості до розв’язування задач.

Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОС
ТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ (8 год)
Взаємне розташування прямих 
у просторі. Взаємне розташу-
вання площин. Взаємне розта-
шування прямої та площини. 
Перпендикуляр до площини.
Пряма призма. Піраміда. Пло-
ща поверхні та об’єм призми і 
піраміди.
Циліндр. Конус. Куля. Площі 
поверхонь і об’єми циліндра, ко-
нуса і кулі.
Розв’язування задач на обчис-
лення площ поверхонь і об’ємів, 
у тому числі прикладного ха-
рактеру.

Описує взаємне розміщення в про-
сторі двох прямих; прямої та площи-
ни; двох площин.
Пояснює, що таке:
пряма призма, піраміда, циліндр, ко-
нус, куля та їх елементи;
поверхня і об’єм многогранника і тіла 
обертання.
Зображує і знаходить на малюнках 
многогранники і тіла обертання та їх 
елементи.
Записує і пояснює формули площ 
поверхонь і об’ємів зазначених у про-
грамі геометричних фігур.
Застосовує вивчені означення і 
влас тивості до розв’язання задач у 
т. ч. прикладного змісту.

Тема 7. ПОВТОРЕННЯ І СИС-
ТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬ-
НОГО МАТЕРІАЛУ (10 год)
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