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Слово до учнів

Людський розум не винайшов ін-
шої машини, яка такою ж мірою 
вивільняла б від нудної роботи, як 
алгебра.

Дж.	В.	Гіббс,	
американський	фізик,		
механік	і	математик

Юний друже!
Перед	 тобою	 новий	 підручник	 з	 алгебри,	 науки,	 яку	 ти	

продовжуватимеш	вивчати	в	9	класі.	Мета	цього	підручни-
ка	—	 допомогти	 тобі	 не	 тільки	 здобути	 певні	 знання,	 а	 й	
навчитися	використовувати	їх	у	процесі	навчання	і	в	прак-
тичній	діяльності.

Матеріал	підручника	структуровано	за	розділами,	які	роз-
бито	на	параграфи,	 а	 ті,	 у	 свою	чергу,	—	на	 окремі	пункти.	
Майже	перед	кожним	з	пунктів	у	рубриці	«Пригадайте»	акцен-
тується	увага	на	тих	відомостях,	які	слід	відновити	в	пам’яті	
для	полегшення	розуміння	нового	матеріалу.

Кожен	пункт	 складається	 з	двох	частин.	У	першій	части-
ні	викладено	теоретичний	матеріал,	у	другій	—	вміщено	за-
питання	 для	 самоперевірки,	 а	 також	 задачі	 та	 вправи,	 які	
допоможуть	 тобі	 його	 усвідомити	 і	 навчитися	 застосовувати.	
Не	 починай	 виконувати	 вправи,	 не	 прочитавши	 викладе-
не	у	теоретичній	час	тині.	Там	ти	знайдеш,	зокрема,	і	зразки	
розв’язання	окремих	завдань.
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Слово до учнів

Щоб	 привернути	 твою	 увагу	 до	 особливо	 важливих	 поло-
жень,	їх	виділено	відмінним	від	звичайного	шрифтом	і	кольо-
ром.	Наприклад,	кольором	виділено	означення	та	властивос-
ті,	які	потрібно	запам’ятати.	Послідовність	виконання	певних	
дій,	перетворень,	розв’язування	задач	надруковано	курсивом.	

Зорієнтуватися	у	рівні	засвоєння	змісту	розділу	ти	зможеш	
за	допомогою	вміщених	у	його	кінці	додаткових	задач	та	вправ,	
а	також	різнорівневих	завдань	для	самоперевірки.

Щиро	бажаємо	тобі	успіху!

Позначення:
°	—	завдання,	що	відповідають	початковому	 і	 середньому	

рівням	навчальних	досягнень;
*	—	завдання	високого	рівня	навчальних	досягнень;	
відсутність	 біля	 номера	 завдання	 будь-якого	 позначення	

вказує	на	те,	що	воно	відповідає	достатньому	рівню	навчаль-
них	досягнень.	Для	додаткових	задач	і	вправ	до	кожного	роз-
ділу	 та	 на	 повторення	 курсу	 алгебри	 рівні	 їх	 складності	 не	
вказано;
	—	початок	доведення	твердження	або	розв’язання	вправи;
	—	кінець	доведення	твердження	або	розв’язання	вправи.



Розділ І

НерівНості

 §1. Числові нерівності

 §2. Нерівності зі змінними
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§1. Числові нерівності

 1.1. Поняття числової нерівності

Пригадайте
1. Що	означають	знаки	>	і	<?
2. Який	запис	правильний:	а)	3	<	5;	б)	6	>	8;	в)	0	<	1?
3. Як	 записати	 за	 допомогою	 математичних	 символів	

твердження:	 а)	 число	 a —	 додатне;	 б)	 число	 b	 —	
від’ємне?

	Як порівняти два числа. Вам	уже	не	раз	доводилося	
порівнювати	 числа.	 В	 результаті	 порівняння	 встановлюють	
одне	з	трьох	можливих	відношень	між	двома	числами	а	 і	b:		
а	більше	від	b (a	>	b);	а	менше	від	b	(а	<	b);	a дорівнює	b	(а	=	b).

Ви	знаєте,	що	будь-яке	додатне	число	більше	від	0,	а	будь-
яке	від’ємне	число	менше	від	0.	Тому	запис	a	>	0	означає,	що	
а	—	число	додатне,	а	запис	а	<	0	—	що	а	—	число	від’ємне.

На	координатній	прямій	додатні	
числа	 розміщені	 справа	 від	 нуля,	
а	 від’ємні	 —	 зліва.	 Взагалі,	 якщо	
a	 >	b,	 то	 число	а	 на	координатній	
прямій	 розміщене	 правіше	 від	 b 
(рис.	1).

Досі	строгих	означень	відношень	«більше»,	«менше»,	«дорів-
нює»	між	двома	числами	не	давалося,	хоча	вони	досить	прості	
і	побудовані	на	використанні	значення	різниці	даних	чисел.	
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розділ І. Нерівності

!

Як	 відомо,	 така	 різниця	може	 бути	 додатною,	 від’ємною	 або	
дорівнювати	нулю.	Відповідно,

число a більше від числа b, якщо різниця чисел 
a і b додатна:
a > b, якщо a – b > 0;
число a менше від числа b, якщо різниця чисел 
a і b від’ємна:
a < b, якщо a – b < 0;
число a дорівнює числу b, якщо різниця чисел 
a і b дорівнює нулю:
a = b, якщо a – b = 0.

Враховуючи	ці	 означення,	 для порівняння будь-яких двох 
чисел потрібно утворити їх різницю і визначити її знак.

Розглянувши	приклади,	спробуємо	визначити,	що	більше:

а)	 5
8
	чи	 4

7
?

5
8

4
7

35 32
56

3
56

0− =
−

= > . 	Отже,	 5
8

4
7

> .

б) –15	чи	–17?
–15	–	(–17)	=	–15	+	17	=	2	>	0.	Отже,	–15	>	–17.

в) 0,333	чи	 1
3
?

0 333 1
3

333
1000

1
3

999 1000
3000

1
3000

0, .− = − =
−

= − < 	

Отже,	0 333 1
3

, .<

г)	7	чи	4 3 ?	
Для	визначення	знака	різниці	 7 4 3− 	перетворимо	її,	за-

писавши	7	як	4	+	3.	Маємо:
7 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 32 2
− = + − = − + = − ⋅ ⋅ + ( ) =

= −( ) >2 3 0
2

. 	Отже,	7 4 3> .
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§1. Числові нерівності

	Що таке числова нерівність?	 Два	 числа,	 сполучені	
знаком	>	(більше)	або	<	(менше),	утворюють	числову	нерів-
ність.

Приклади:	3	<	5;	–1	>	–9;	0	<	4,5.
Знаки	нерівності	<	та	<	(або	>	та	>)	є	однаковими.	Тому	

нерівності	виду	а >	b	і	c	>	d	(або	а <	b	і	c	<	d) називають	нерів-
ностями	однакового смислу.

Наприклад,	 5 2> 	і	π	>	3,1	—	нерівності	однакового	смислу.
Знаки	нерівності		>		і		<		є	протилежними.	Тому	нерів-

ності	виду	а >	b	і	c	<	d	(або	а <	b	і	c	>	d) називають	нерівностя-
ми	протилежного смислу.

Наприклад,	 5 2> 	і	 0 3 1
3

, < 	є	нерівностями	протилежного	

смислу;	нерівності	4	<	6,5	і	8	>	0	—	так	само.
Як	і	числові	рівності,	числові	нерівності	можуть	бути	пра-

вильними і	неправильними.	Наприклад,	нерівності	2	<	7;	

0 5 1
3

, > 	є	правильними,	а	нерівності	1	>	2;	3	<	–0,8;	1
3

1
2

> 	—	не-

правильними.
	Очевидні властивості. У	процесі	розв’язування	задач	

та	 доведення	 тверджень	 користуються	 такими	 очевидними	
властивостями.

№ Символічний запис Словесне  
формулювання

1.
Якщо	а	>	0	і	b	>	0,	то	

a	+	b	>	0,	ab	>	0,	 a
b
> 0 .

Сума,	 добуток	 і	 частка	
двох	 додатних	 чисел	 —	
завжди	додатні.

2.
Якщо	а	<	0	і	b	<	0,	то	

a	+	b	<	0,	ab	>	0,	 a
b
> 0.

Сума	 двох	 від’ємних	 чи-
сел	—	від’ємна,	а	їх	добу-
ток	і	частка	—	додатні.

3.
Якщо	а	>	0	і	b	<	0,	то	

ab	<	0,	 a
b
< 0.

Добуток	 і	 частка	 додат-
ного	та	від’ємного	чисел	є	
від’ємними	числами.
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розділ І. Нерівності

№ Символічний запис Словесне  
формулювання

4.
Якщо	ab >	0	або	 a

b
> 0, 	то		

а	>	0	і	b	>	0	або	а	<	0	і	b	<	0.

Якщо	добуток	або	частка	
двох	 чисел	 є	 додатним	
числом,	 то	 ці	 числа	 або	
додатні,	або	від’ємні.

5.	
Якщо	ab <	0	або	 a

b
< 0, 	то	

а	>	0	і	b	<	0	або	а	<	0	і	b	>	0.

Якщо	добуток	або	частка	
двох	чисел	є	 	від’ємні,	то	
одне	з	них	—	додатне	чис-
ло,	а	друге	—	від’ємне.

6.	

Якщо	ab =	0,	то	

або	
a b
a b
= ≠
≠ =
0 0
0 0
i ,
i ,

або	a	=	b	=	0.

Якщо	добуток	двох	чисел	
дорівнює	 нулю,	 то	 при-
наймні	одне	з	них	(тобто	
одне	з	двох	або	обидва	од-
ночасно)	дорівнює	нулю.

7.	
Якщо	а	≠	0,	то	
а2n	>	0;
а2n	+	1	>	0,	коли	а	>	0;
а2n	+	1	<	0,	коли	а	<	0.

1)	Степінь	будь-якого,	від-
мінного	 від	 нуля,	 числа	
з	 парним	 показником	 є	
додатним	числом;	2)	 сте-
пінь	 додатного	 числа	 з	
непарним	 показником	 є	
додатним	 числом,	 а	 сте-
пінь	 від’ємного	 числа	 з	
не	парним	показником	—	
від’ємним.

Проілюструйте	кожне	твердження	прикладом.

Запитання для самоперевірки
1. Як	порівняти	між	собою	два	числа?
2.  У	якому	випадку	число	а	більше	від	числа	b?
3.  У	якому	випадку	число	т	менше	від	числа	п?
4.  Яке	з	чисел	a, b, c	лежить	на	координатній	прямій	між	

двома	іншими,	якщо	a	>	с	та	с	>	b?	

?
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