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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

У бУдинкУ відПочинкУ

Сніданок з головоломками

1. Білка на галявині
— Сьогодні вранці я з білкою в хованки грався, — розпо

відав за сніданком один із тих, що зібралися за столом будин
ку відпочинку.— Ви знаєте у нашому лісі круглу галявинку із 
самітною березою посередині? За цим деревом і ховалася від 
мене білка. Вийшовши з хащів на галявинку, я одразу помітив 
білячу мордочку зі жвавими оченятами, яка втупилась у мене 
із-за стовбура. Обережно, не наближаючись, почав я обходити 
краєм галявинки, аби поглянути на звірятко. Разів з чотири 
обійшов я дерево — проте пустунка відступала по стовбуру у 
зворотний бік, так само показуючи тільки мордочку. Так мені 
й не вдалося обійти навколо білки.

— Але ж, — заперечив хтось, — самі ви кажете, що чотири 
рази обійшли навколо дерева.
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— Навколо д е р е в а, та не навколо б і л к и!
— Але ж білка на дереві?
— То й що з цього?
— А те, що ви кружляли і навколо білки.
— Добре кружляв, коли жодного разу не бачив її спинки!
— До чого тут спинка? Білка у центрі, ви ходите по колу, а 

це означає –– ходите навколо білки.
— Зовсім не означає. Уявіть, що я ходжу біля вас по колу, 

а ви повертаєтесь до мене увесь час обличчям, ховаючи спину. 
Хіба скажете ви, що я кружляю навколо вас?

— Звісно, скажу. Як же інакше?
— Кружляю, хоч не буваю позаду вас, не бачу вашої спини?
— Далась вам та спина! Ви замикаєте навколо мене шлях — 

ось у чому суть справи, а не в тому, щоб бачити спину.

Рис.  1 .  Раз ів  чотири об ійшов я  дерево. . .
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— Дозвольте: що значить кружляти біля чого-небудь? По-
моєму, це означає тільки одне: ставати послідовно у такі міс
ця, аби бачити предмет з усіх боків. Адже правильно, професо
ре? — звернувся сперечальник до присутнього за столом стар
шого чоловіка.

— Суперечка ваша точиться власне щодо слів, — відповів 
учений.— А в таких випадках потрібно починати завжди з того, 
про що ви тільки-но завели мову: потрібно домовитися про зна
чення слів. Як розуміти слова: «рухатися навколо предмета»? 
Зміст їхній може бути двоякий. Можна, по-перше, розуміти під 
ними переміщення по замкненій лінії, всередині якої знахо
диться предмет. Це — одне розуміння. Друге: рухатися віднос
но предмета так, щоб бачити його з усіх боків. Притримуючись 
першого розуміння, ви маєте визнати, що чотири рази обійшли 
навколо білки. Однак притримуючись другого — повинні 
зробити висновок, що не обійшли навколо неї жодного разу. 
Приводів для суперечки тут, як бачите, немає, якщо обидві сто
рони розмовляють однією мовою, розуміють слова однаково.

— Чудово, можна припустити двояке розуміння. Але яке все 
ж таки правильніше?

Рис.  2 .  Крут ійка  в ідступала  у  зворотний б і к . . .



РОЗДІЛ ДЕсятИЙ

геометрія доЩУ і снігУ

І
Так повелося, що Ленінград1) вважається дуже дощовитим 

містом, куди дощовитішим, ніж, наприклад, Москва. Однак 
учені кажуть інше: вони стверджують, що у Москві дощі при
носять за рік більше води, ніж у Ленінграді. Звідки вони це 
знають? Хіба можна виміряти, скільки води приносить дощ?

Це видається важким завданням, а втім, ви можете й самі 
навчитися вести такий облік дощу. Не думайте, що для цього 
потрібно буде збирати всю воду, яка вилилася на землю до
щем. Достатньо виміряти лише т о в щ и н у  того шару води, 
який утворився б на землі, коли б дощова вода не розтікалася 
і не вбиралася в грунт. А це зовсім не так важко зробити. Адже 
коли йде дощ, то падає він на всю місцевість рівномірно: не 
буває, щоб на одну грядку він приніс більше води, ніж на сусід
ню. Тому слід лише виміряти товщину шару дощової води на 
одному якому-небудь майданчику, і ми знатимемо його товщи
ну на всій площі, политій дощем.

1) Теперішнє місто Санкт-Петербург на північному заході Росії (див. прим. 
на с. 17). 
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Тепер ви, мабуть, здогадались, що треба зробити, аби вимі
ряти товщину шару води, яка випала під час дощу. Потрібно 
обладнати хоча б одну невелику ділянку, де б дощова вода не 
вбиралася в землю і не розтікалася. Для цього придатна будь-
яка відкрита посудина, наприклад, відро. Якщо у вас є відро 
з прямовисними стінками (щоб його просвіт вгорі і внизу був 
однаковий), то виставте його у дощ на відкрите місце1). Коли 
дощ перейде, зміряйте висоту води, яка зібралася у відрі, і ви 
матимете усе, що вам потрібно буде для підрахунків.

Займемося детальніше нашим саморобним «дощоміром». Як 
виміряти висоту рівня води у відрі? Вставити в нього вимірну 
лінійку? Але це зручно лише тоді, коли у відрі багато води. 
Та коли шар її, як це звичайно буває, не товщий 2 − 3 см або 
навіть міліметрів, то виміряти товщину водя ного шару таким 
способом більш-менш точно, звісно, не вдасться. А проте тут 
важливий кожний міліметр, навіть кожна десята його части
на. Що ж робити?

1) Ставити якнайвище, аби у відро не попадали бризки води, що розліта
ються при ударі дощових крапель об землю. — Прим. авт.

Рис.  143.  Лен інград  вважається  дощовитим м істом.



231Розділ дванадцятий. Тридцять різних задач

У час укладання збірки Бенедиктова (1869 р.) російською 
мовою не було видано ще жодного твору такого змісту1), не 
лише оригінального, а й навіть перекладного. Та й на Заході 
було тільки два давніх французьких твори — Б а ш е  д е 
М е з и р і а к а 2) (1612 р.) і 4-томна праця О з а н а м а 3) (1694 р.) 
та низка пізніших перевидань. За планом, і почасти за зміс
том, праця Бенедиктова дуже близька до книги Баше.

Твір поділений на 20 коротких ненумерованих розділів, 
кожний з яких має окремий заголовок, у стилі праці Баше де 
Мезиріака «Приємні й захоплюючі задачі». Перші розділи мають 
такі заголовки: «Так звані магічні квадрати», «Відгадування за
думаного числа від 1 до 30», «Відгадування потай розподілених 
сум», «Задумана потай цифра, яка сама по собі виявляється», 
«Узнавання закресленої цифри» і т. ін. Далі йде низка фокусів з 
картами арифметичного характеру. Після них — цікавий розділ 
«Чародій-полководець й арифметична армія», — множення за до
помогою пальців, викладене у белетристичній формі; далі — пе
редрукована мною вище задача з продажем яєць. Передостанній 
розділ «Недостача в пшеничних зернах для 64 клітинок шахівни
ці» оповідає відому вже нашим читачам стародавню легенду про 
винахідника шахової гри.4)

Нарешті 20-й розділ: «Величезна кількість мешканців, які 
жили на земній кулі» містить цікаву спробу підрахувати за
гальну чисельність земного населення (докладний розбір під
1) Цей абзац було вилучено з повоєнних видань. 
2) Баше де Мезиріак Гаспар Клод (1581–1638) — французький математик 

і поет. Писав французькою, італійською та латинською мовами. Добре 
знав грецьку. Переклав з грецької на латину знамениту «Арифметику» 
Діофанта (1621 р.). У книзі «Приємні й захоплюючі задачі», виданій в 
Ліоні у 1612 р., зібрав і систематизував велику кількість цікавих старо
винних математичних задач.

3) Озанам Жак (1640–1717) — французький учений і письменник, член 
Паризької Академії наук (з 1701 р.). Написав низку підручників, у тому 
числі «Курс математики» у 5 томах. Із його книги «Математичні й фізичні 
розваги», виданої у 1696 р. (Я.І. Перельман подає не зовсім точну дату), 
прямо або опосередковано черпали матеріал для своїх книг майже усі піз
ніші популяризатори математики. 

4) Обробка легенди у тій белетристичній формі, в якій її подано у розділі 
сьомому, належить мені. — Прим. авт.
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рахунку Бенедиктова проведений мною у книзі «Захоплююча 
алгебра»1)).

107 ′. Зазначена додаткова можливість не полегшує задачі: 
все одно потрібно шість січних площин. Справді, в н у т р і ш 
н і й  кубик із тих 27, на які потрібно розрізати великий куб, 
має ш і с т ь  граней, і жодна січна площина не може відкрити 
одразу двох граней цього внутрішнього кубика, як би ми не 
переставляли частини.

107 ′′. Спочатку подивимося, якою може бути найменша 
кількість розрізів. Якщо ми провели один розріз (рис. 179), 

1) Існує переклад українською мовою цієї книги, виданий нашим видавни
цтвом у 2008 р.
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то шахівниця розпадеться на дві частини. Наступним розрі
зом, якщо він розсіче о б и д в і  з них, ми одержимо 4 части
ни. Якщо ми розмістимо їх так, що третій розріз розсіче їх усіх, 
то кількість частин знову подвоїться, і після третього розрізу 
ми одержимо 8 частин. Після четвертого розрізу ми одержимо 
щонайбільше 16 частин (якщо розріз розсіче усі одержані ра
ніше частини), після п’ятого — 32 частини. Отже, після п’яти 
розрізів ми жодним чином ще не зможемо одержати 64 окре
мих квадратики. І лише після шостого розрізу, коли кількість 
частин знову подвоїться, ми можемо розраховувати одержати 
64 окремих квадратики. Виходить, що менше ніж шістьма роз
різами обійтися неможливо.

Однак тепер потрібно ще показати, що шість розрізів можна 
насправді здійснити так, щоб кожного разу кількість частин 
подвоювалася і в результаті вийшло 26 = 64 окремих квадра
тики. Це вже неважко зробити: потрібно лише слідкувати, щоб 
після кожного розрізу усі частини ставали  о д н а к о в и м и  і 
щоб кожний наступний розріз розбивав кожну з частин навпіл. 
На рисунку 179, праворуч, показано перших три розрізи. 1)

1) Поданими нижче рисунками закінчувалися відповідно 1-е, 4-7-е і 2-е ви
дання «Живої математики».
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