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Øàíîâíі ó÷íі!

Öüîãîðі÷ âè ïðîäîâæèòå âèâ÷àòè îäíó ç íàéâàæëèâіøèõ 
ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïëіí – àëãåáðó. Äîïîìîæå âàì ó öüîìó 
ïіäðó÷íèê, ÿêèé âè òðèìàєòå â ðóêàõ. 

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó çâåðíіòü óâàãó íà 
òåêñò, íàäðóêîâàíèé æèðíèì øðèôòîì. Éîãî òðåáà çàïàì’ÿòàòè. 

Çâåðíіòü óâàãó é íà óìîâíі ïîçíà÷åííÿ:

 – òðåáà çàïàì’ÿòàòè;   – âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ;

 – çàïèòàííÿ і çàâäàííÿ äî âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó;

 – ðóáðèêà «Ðîçâ’ÿæіòü òà ïіäãîòóéòåñÿ äî âèâ÷åííÿ 
íîâîãî ìàòåðіàëó»;

1 – çàâäàííÿ äëÿ êëàñíîї ðîáîòè; 2 – äëÿ äîìàøíüîї ðîáîòè;

 – ðóáðèêà «Öіêàâі çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ» òà äî-
äàòêîâèé ìàòåðіàë.

Óñі âïðàâè ðîçïîäіëåíî âіäïîâіäíî äî ðіâíіâ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü і ïîçíà÷åíî òàê:

 – âïðàâè ïî÷àòêîâîãî ðіâíÿ;

 – âïðàâè ñåðåäíüîãî ðіâíÿ;

 – âïðàâè äîñòàòíüîãî ðіâíÿ;

 – âïðàâè âèñîêîãî ðіâíÿ.

Ïîçíà÷êîþ  âèîêðåìëåíî âïðàâè ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі.

Ïåðåâіðèòè ñâîї çíàííÿ òà ïіäãîòóâàòèñÿ äî òåìàòè÷íîãî 
îöіíþâàííÿ ìîæíà, âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ «Äîìàøíüîї ñàìî-
ñòіéíîї ðîáîòè» òà «Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè çíàíü». Ïіñëÿ 
êîæíîãî ðîçäіëó íàâåäåíî âïðàâè äëÿ éîãî ïîâòîðåííÿ, à â 
êіíöі ïіäðó÷íèêà – «Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè çíàíü çà êóðñ 
àëãåáðè 8 êëàñó». «Çàäà÷і ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі» äîïîìî-
æóòü ïіäãîòóâàòèñÿ äî ìàòåìàòè÷íîї îëіìïіàäè òà ïîãëèáèòè 
çíàííÿ ç ìàòåìàòèêè. Ïðèãàäàòè ðàíіøå âèâ÷åíі òåìè äîïî-
ìîæóòü «Âіäîìîñòі ç êóðñó ìàòåìàòèêè 5–6 êëàñіâ òà êóð-
ñó àëãåáðè 7 êëàñó», à ïåðåâіðèòè ñâîї çíàííÿ íà ïî÷àòêó 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó – «Âïðàâè íà ïîâòîðåííÿ êóðñó àëãåáðè 
7 êëàñó» â êіíöі ïіäðó÷íèêà.

Àâòîð íàìàãàâñÿ ïîäàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë ïіäðó÷íè-
êà ïðîñòîþ, äîñòóïíîþ ìîâîþ, ïðîіëþñòðóâàòè éîãî çíà÷íîþ 
êіëüêіñòþ ïðèêëàäіâ. Ïіñëÿ âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó 
ó øêîëі éîãî îáîâ’ÿçêîâî òðåáà îïðàöþâàòè âäîìà.
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Ïіäðó÷íèê ìіñòèòü âåëèêó êіëüêіñòü âïðàâ. Áіëüøіñòü ç 
íèõ âè ðîçãëÿíåòå íà óðîêàõ òà ïіä ÷àñ äîìàøíüîї ðîáîòè, 
іíøі âïðàâè ðåêîìåíäóєòüñÿ ðîçâ’ÿçàòè ñàìîñòіéíî.

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії ðîçâèòêó òà ñòàíîâëåííÿ ìàòåìàòè-
êè ÿê íàóêè âè çíàéäåòå ó ðóáðèöі «À ùå ðàíіøå…» 

Øàíîâíі â÷èòåëі!

Ïðîïîíîâàíèé ïіäðó÷íèê ìіñòèòü âåëèêó êіëüêіñòü âïðàâ; 
âïðàâè áіëüøîñòі ïàðàãðàôіâ ïîäàíî «іç çàïàñîì». Òîæ îáè-
ðàéòå їõ äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ і ïîçàóðî÷íèõ çàíÿòòÿõ 
òà ÿê äîìàøíі çàâäàííÿ çàëåæíî âіä ïîñòàâëåíîї ìåòè, ðіâíÿ 
ïіäãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ, ñòóïåíÿ äèôåðåíöіàöії íàâ÷àííÿ òîùî. 

«Âïðàâè íà ïîâòîðåííÿ êóðñó àëãåáðè 7 êëàñó» äîïîìî-
æóòü äіàãíîñòóâàòè âìіííÿ é íàâè÷êè ó÷íіâ ç àëãåáðè çà ïî-
ïåðåäíіé ðіê òà ïîâòîðèòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë. Äîäàòêîâі 
âïðàâè ðóáðèêè «Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè çíàíü» ïðèçíà÷å-
íî äëÿ ó÷íіâ, ÿêі âïîðàëèñÿ ç îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðàíіøå 
çà іíøèõ ó÷íіâ. Ïðàâèëüíå їõ ðîçâ’ÿçàííÿ â÷èòåëü ìîæå îöі-
íèòè îêðåìî. Âïðàâè äëÿ ïîâòîðåííÿ ðîçäіëіâ ìîæíà çàïðî-
ïîíóâàòè ó÷íÿì ïіä ÷àñ óçàãàëüíþþ÷èõ óðîêіâ àáî ïіä ÷àñ 
ïîâòîðåííÿ і ñèñòåìàòèçàöії íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó â êіíöі 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Çàäà÷і ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі òà «Öіêàâі 
çàäà÷і äëÿ ó÷íіâ íåëåäà÷èõ» äîïîìîæóòü çàäîâîëüíèòè ïіäâè-
ùåíó öіêàâіñòü ó÷íіâ äî ïðåäìåòà і ñïðèÿòèìóòü їõ ïіäãîòîâöі 
äî ðіçíîìàíіòíèõ ìàòåìàòè÷íèõ çìàãàíü.

Øàíîâíі áàòüêè!

ßêùî âàøà äèòèíà ïðîïóñòèòü îäèí ÷è êіëüêà óðîêіâ ç àë -
ãåáðè, íåîáõіäíî çàïðîïîíóâàòè їé çà ïіäðó÷íèêîì óäîìà 
ñàìîñòіéíî îïðàöþâàòè ìàòåðіàë öèõ óðîêіâ. Ñïî÷àòêó ó÷åíü 
ìàє ïðî÷èòàòè òåîðåòè÷íèé ìàòåðіàë, ÿêèé âèêëàäåíî ïðî-
ñòîþ, äîñòóïíîþ ìîâîþ òà ìіñòèòü çíà÷íó êіëüêіñòü çðàçêіâ 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ âïðàâ, à ïîòіì іç çàïðîïîíîâàíèõ ó âіäïîâіäíîìó 
òåìàòè÷íîìó ïàðàãðàôі çàâäàíü ðîçâ’ÿçàòè ïîñèëüíі їé âïðàâè.

Óïðîäîâæ îïðàöþâàííÿ äèòèíîþ êóðñó àëãåáðè 8 êëàñó âè 
ìîæåòå ïðîïîíóâàòè їé äîäàòêîâî ðîçâ’ÿçóâàòè âäîìà âïðàâè, 
ùî íå ðîçãëÿäàëèñÿ ïіä ÷àñ óðîêó. Öå ñïðèÿòèìå ÿêíàéêðà-
ùîìó çàñâîєííþ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Êîæíà òåìà çàêіí÷óєòüñÿ òåìàòè÷íèì îöіíþâàííÿì. Ïåðåä 
éîãî ïðîâåäåííÿì çàïðîïîíóéòå äèòèíі ðîçâ’ÿçàòè çàâäàí-
íÿ «Äîìàøíüîї ñàìîñòіéíîї ðîáîòè», ÿêі  ïîäàíî â òåñòîâіé 
ôîðìі, òà «Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè çíàíü». Öå äîïîìîæå ïðè-
ãàäàòè îñíîâíі òèïè âïðàâ òà ÿêіñíî ïіäãîòóâàòèñÿ äî òåìà-
òè÷íîãî îöіíþâàííÿ.
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Ðîçäіë 1
Раціональні вирази

У цьому розділі ви:
 пригадаєте основну властивість звичайного дробу та 

основні властивості рівнянь;
 ознайомитеся з поняттями раціонального виразу, раціо-

нального дробу, раціонального рівняння; з функцією , 

степенем із цілим показником, стандартним виглядом числа;
 навчитеся скорочувати раціональні дроби та зводити їх 

до нового знаменника; виконувати арифметичні дії з раціо-
нальними дробами; розв’язувати раціональні рівняння.

ÐÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÂÈÐÀÇÈ. 
ÐÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÄÐÎÁÈ

Ó êóðñі àëãåáðè 7 êëàñó âè âæå çíàéîìèëèñÿ іç öіëèìè 
ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè, òîáòî ç âèðàçàìè, ùî íå ìіñòÿòü 
äіëåííÿ íà âèðàç çі çìіííîþ, íàïðèêëàä:

5m2p;  4c3 + t9;  (m – n)(m2 + n7);  .

Áóäü-ÿêèé öіëèé âèðàç ìîæíà ïîäàòè ó âèãëÿäі ìíîãî÷ëå-
íà ñòàíäàðòíîãî âèãëÿäó, íàïðèêëàä: 

(m – n)(m2 + n7) = m3 + mn7 – nm2 – n8; 

.

Íà âіäìіíó âіä öіëèõ âèðàçіâ, âèðàçè

;  ;  ;  ;   

ìіñòÿòü äіëåííÿ íà âèðàç çі çìіííîþ. Òàêі âèðàçè íàçèâàþòü 
äðîáîâèìè ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè.

Öіëі ðàöіîíàëüíі і äðîáîâі ðàöіîíàëüíі âèðàçè íàçèâàþòü 
ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè.

Ðàöіîíàëüíі âèðàçè – öå ìàòåìàòè÷íі âèðàçè, ÿêі ìіñ-
òÿòü äії äîäàâàííÿ, âіäíіìàííÿ, ìíîæåííÿ, äіëåííÿ òà 
ïіäíåñåííÿ äî ñòåïåíÿ іç öіëèì ïîêàçíèêîì.

Ðîçäіë 1
Раціональні вирази

У цьому розділі ви:
пригадаєте основну властивість звичайного дробу та 

основні властивості рівнянь;
ознайомитеся з поняттями раціонального виразу, раціо-

нального дробу, раціонального рівняння; з функцією ,

степенем із цілим показником, стандартним виглядом числа;
навчитеся скорочувати раціональні дроби та зводити їх 

до нового знаменника; виконувати арифметичні дії з раціо-
нальними дробами; розв’язувати раціональні рівняння.

ÐÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÂÈÐÀÇÈ. 
ÐÀÖІÎÍÀËÜÍІ ÄÐÎÁÈ1. 

Ðàöіîíàëüíі âèðàçè – öå ìàòåìàòè÷íі âèðàçè, ÿêі ìіñ-
òÿòü äії äîäàâàííÿ, âіäíіìàííÿ, ìíîæåííÿ, äіëåííÿ òà 
ïіäíåñåííÿ äî ñòåïåíÿ іç öіëèì ïîêàçíèêîì.
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Ðàöіîíàëüíèé âèðàç âèãëÿäó , äå P і Q – âèðàçè, ùî ìіñ-

òÿòü ÷èñëà àáî çìіííі, íàçèâàþòü äðîáîì. Âèðàç Ð є éîãî ÷è-
ñåëüíèêîì, à Q – çíàìåííèêîì.

ßêùî ÷èñåëüíèê і çíàìåííèê äðîáó – ìíîãî÷ëåíè, òî äðіá 
íàçèâàþòü ðàöіîíàëüíèì äðîáîì.

Öіëèé ðàöіîíàëüíèé âèðàç ìàє çìіñò ïðè áóäü-ÿêèõ çíà-
÷åííÿõ çìіííèõ, ùî äî íüîãî âõîäÿòü, îñêіëüêè äëÿ çíàõî-
äæåííÿ éîãî çíà÷åííÿ òðåáà âèêîíàòè äії äîäàâàííÿ, âіäíі-
ìàííÿ і ìíîæåííÿ òà äіëåííÿ íà ÷èñëî, âіäìіííå âіä íóëÿ, ùî 
çàâæäè ìîæëèâî.

Ðîçãëÿíåìî äðîáîâèé ðàöіîíàëüíèé âèðàç . Éîãî çíà-

÷åííÿ ìîæíà çíàéòè äëÿ áóäü-ÿêîãî çíà÷åííÿ x, êðіì x = 3, 
îñêіëüêè ïðè x = 3 çíàìåííèê äðîáó äîðіâíþâàòèìå íóëþ. 

Ó òàêîìó âèïàäêó êàæóòü, ùî âèðàç  ìàє çìіñò ïðè âñіõ 

çíà÷åííÿõ çìіííîї x, êðіì x = 3 (àáî ïðè x = 3 íå ìàє çìіñòó).

Çíà÷åííÿ çìіííèõ, ïðè ÿêèõ âèðàç ìàє çìіñò, íàçèâà-
þòü äîïóñòèìèìè çíà÷åííÿìè çìіííèõ ó âèðàçі.

Öі çíà÷åííÿ óòâîðþþòü îáëàñòü âèçíà÷åííÿ âèðàçó, àáî 
îáëàñòü äîïóñòèìèõ çíà÷åíü çìіííèõ ó âèðàçі.

Ïðèêëàä 1. Çíàéäіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі: 

1) ;      2) ;      3) ;      4) .

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) Âèðàç ìàє çìіñò ïðè áóäü-ÿêèõ çíà÷åí-
íÿõ çìіííîї m. 2) Äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї p – óñі ÷èñëà, 
êðіì ÷èñëà –2, îñêіëüêè öå çíà÷åííÿ çìіííîї ïåðåòâîðþє çíà-

ìåííèê äðîáó íà íóëü. 3) Çíàìåííèê äðîáó  ïåðåòâî-

ðþєòüñÿ íà íóëü, ÿêùî x = 0 àáî x = 9. Òîìó äîïóñòèìі çíà-
÷åííÿ çìіííîї x – óñі ÷èñëà, êðіì ÷èñåë 0 і 9. 4) Äîïóñòèìі 
çíà÷åííÿ çìіííîї y – óñі ÷èñëà, êðіì 3 і –3. 

Ñêîðî÷åíî âіäïîâіäі ìîæíà çàïèñàòè òàê: 1) m – áóäü-ÿêå 
÷èñëî;   2) p ≠ –2;   3) x ≠ 0; x ≠ 9;   4) y ≠ 3; y ≠ –3.

Ðîçãëÿíåìî óìîâó ðіâíîñòі äðîáó íóëþ. Îñêіëüêè , 

ÿêùî Q ≠ 0, òî ìîæíà ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî äðіá  äî-

ðіâíþє íóëþ òîäі і òіëüêè òîäі, êîëè ÷èñåëüíèê P äîðіâíþє 

Çíà÷åííÿ çìіííèõ, ïðè ÿêèõ âèðàç ìàє çìіñò, íàçèâà-
þòü äîïóñòèìèìè çíà÷åííÿìè çìіííèõ ó âèðàçі.
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íóëþ, à çíàìåííèê Q íå äîðіâíþє íóëþ, òîáòî 

Ïðèêëàä 2. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ çìіííîї äîðіâíþє íóëþ 
çíà÷åííÿ äðîáó: 

1) ;      2) ;      3) ? 

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. 1) ×èñåëüíèê äðîáó äîðіâíþє íóëþ, ÿêùî 
x = 3. Öå çíà÷åííÿ çìіííîї íå ïåðåòâîðþє çíàìåííèê íà íóëü, 
òîìó x = 3 є òèì çíà÷åííÿì çìіííîї, ïðè ÿêîìó äàíèé äðіá äîðіâ-
íþє íóëþ. 2) ×èñåëüíèê äðîáó äîðіâíþє íóëþ, ÿêùî a = 2 àáî 
a = –1. Ïðè êîæíîìó іç öèõ çíà÷åíü çíàìåííèê äðîáó íóëþ 
íå äîðіâíþє. Òîìó a = 2 і a = –1 є òèìè çíà÷åííÿìè çìіííîї, 
ïðè ÿêèõ äàíèé äðіá äîðіâíþє íóëþ. 3) ×èñåëüíèê äðîáó äî-
ðіâíþє íóëþ, ÿêùî b = 0 àáî b = 7. ßêùî b = 0, çíàìåííèê 
äðîáó íóëþ íå äîðіâíþє, à ÿêùî b = 7, çíàìåííèê äðîáó ïå-
ðåòâîðþєòüñÿ íà íóëü, òîáòî äðіá íå іñíóє. Îòæå, äàíèé äðіá 
äîðіâíþє íóëþ ëèøå ïðè b = 0. 

Â і ä ï î â і ä ü. 1) x = 3; 2) a = 2, a = –1; 3) b = 0.

Давньогрецький математик Діофант (бл. 
ІІІ ст. н. е.) розглянув раціональні дроби та 
дії з ними у своїй праці «Арифметика». Зо-

крема на сторінках цієї книжки можна зустріти доведення тотожностей 

 

та ,

які записано тодішньою символікою.
Видатний англійський учений Ісаак Ньютон (1643–1727) у своїй мо-

нографії «Універсальна арифметика» (1707 р.) означує дріб наступ-
ним чином: «Запис однієї з двох величин під іншою, нижче якої між 
ними проведено риску, означає частку або ж величину, що виникає 
при діленні верхньої величини на нижню». У цій роботі Ньютон роз-
глядає не тільки звичайні дроби, а й раціональні.

1. ßêі âèðàçè íàçèâàþòü öіëèìè ðàöіîíàëüíèìè âèðà-
çàìè, à ÿêі – äðîáîâèìè ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè? Íà-
âåäіòü ïðèêëàäè òàêèõ âèðàçіâ. 
2. ßêі âèðàçè íàçèâàþòü ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè? 
3. ßêі äðîáè íàçèâàþòü ðàöіîíàëüíèìè äðîáàìè? 
4. Ùî íàçèâàþòü äîïóñòèìèìè çíà÷åííÿìè çìіííîї? 

5. Êîëè äðіá  äîðіâíþє íóëþ?

1. ßêі âèðàçè íàçèâàþòü öіëèìè ðàöіîíàëüíèìè âèðà-
çàìè, à ÿêі – äðîáîâèìè ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè? Íà-
âåäіòü ïðèêëàäè òàêèõ âèðàçіâ. 
2. ßêі âèðàçè íàçèâàþòü ðàöіîíàëüíèìè âèðàçàìè? 
3. ßêі äðîáè íàçèâàþòü ðàöіîíàëüíèìè äðîáàìè? 
4. Ùî íàçèâàþòü äîïóñòèìèìè çíà÷åííÿìè çìіííîї? 

5. Êîëè äðіá  äîðіâíþє íóëþ?
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Початковий рівень

1. (Óñíî.) ßêі ç âèðàçіâ є öіëèìè, à ÿêі – äðîáîâèìè:

1) ;     2) ;      3) m2 + 2m – 8;    4) ;

5) ;   6) ;   7) (p – 2)2 + 7p;    8) ?

2. Ç ðàöіîíàëüíèõ âèðàçіâ a3 – ab; ; ; ; ; 

 âèïèøіòü òі, ùî є: 1) öіëèìè; 2) äðîáîâèìè.

3. ßêі ç äðîáіâ є ðàöіîíàëüíèìè äðîáàìè:

1) ;     2) ;     3) ;     4) ?

Середній рівень

4. Çíàé äіòü çíà÷åííÿ âèðàçó:

1) , ÿêùî a = 1; –2; –3;

2) , ÿêùî x = 4; –1.

5. Äіçíàéòåñÿ ïðіçâèùå âèäàòíîãî óêðàїíñüêîãî àâіàêîíñòðóê-
òîðà. Äëÿ öüîãî çíàé äіòü çíà÷åííÿ âèðàçó ç ïåðøîї òàá ëèöі òà 
ïåðåíåñіòü ëіòåðè, ùî âіäïîâіäàþòü öèì çíà÷åííÿì, ó äðóãó 
òàá ëèöþ. Êîðèñòóþ÷èñü áóäü-ÿêèìè іíôîðìàöіéíèìè äæåðå-
ëàìè, îçíàéîìòåñÿ ç áіîãðàôієþ öüîãî àâіàêîíñòðóêòîðà.

x –3 –1 0 2 3

Ëіòåðè Ò Â À Î Í

1 –2 –0,5 –3 –2 –3 0
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6. Ñêëàäіòü äðіá:
1) ÷èñåëüíèêîì ÿêîãî є ðіçíèöÿ çìіííèõ a і b, à çíàìåííè-

êîì – їõ ñóìà; 
2) ÷èñåëüíèêîì ÿêîãî є äîáóòîê çìіííèõ x і y, à çíàìåííè-

êîì – ñóìà їõ êâàäðàòіâ.

7. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) m2 – 5;         2) ;    3) ;   4) ;

5) ;   6) ;   7) ;   8) .

8. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) p + 9;        2) ;            3) ; 

4) ;     5) ;      6) .

9. Çà t ãîä àâòîìîáіëü ïîäîëàâ 240 êì. Ñêëàäіòü âèðàç äëÿ îá-
÷èñëåííÿ øâèäêîñòі àâòîìîáіëÿ (ó êì/ãîä). Çíàé äіòü çíà÷åííÿ 
îäåðæàíîãî âèðàçó, ÿêùî t = 3; 4.

10. Ó÷åíü âèòðàòèâ 48 ãðí äëÿ ïðèäáàííÿ ï ðó÷îê. Ñêëàäіòü 
âèðàç äëÿ îá÷èñëåííÿ öіíè ðó÷êè (ó ãðí) òà îá÷èñëіòü éîãî 
çíà÷åííÿ, ÿêùî ï = 8; 10.

Достатній рівень

11. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі çìіííîї çíà÷åííÿ äðîáó  äîðіâ-
íþє:

1) –2;      2) 9;      3) 0,01;      4) –4,9?

12. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі çìіííîї çíà÷åííÿ äðîáó  äîðіâ-
íþє: 

1) –8;      2) 0,25?

13. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі x äîðіâíþє íóëþ äðіá:

1) ;            2) ;     

3) ;      4) ?
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14. Ïðè ÿêîìó çíà÷åííі y äîðіâíþє íóëþ äðіá:

1) ;     2) ;     3) ;     4) ?

15. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) ;    2) ;    3) ;    4) .

16. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) ;   2) ;   3) ;      4) .

17. Ñêëàäіòü âèðàç çі çìіííîþ x, ùî ìàâ áè çìіñò ïðè áóäü-
ÿêèõ çíà÷åííÿõ x, êðіì: 1) x = 2; 2) x = 1 і x = –4.

Високий рівень

18. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) ;    2) ;    3) ;    4) .

19. Çíàé äіòü îáëàñòü âèçíà÷åííÿ âèðàçó:

1) ;    2) ;   3) ;    4) .

20. Âèçíà÷òå çíàê äðîáó:

1) , ÿêùî x > 0, y < 0;     2) , ÿêùî m > 0, n < 0;

3) , ÿêùî p < 0, n > 0;   4) , ÿêùî a < 0, c < 0.

21. Äîâåäіòü, ùî ïðè áóäü-ÿêîìó çíà÷åííі çìіííîї çíà÷åííÿ 
äðîáó: 

1)  є äîäàòíèì;         2)  є âіä’єìíèì;

3)  є íåâіä’єìíèì;     4)  є íåäîäàòíèì.
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Вправи для повторення

 22. Ïåðåòâîðіòü âèðàç íà ìíîãî÷ëåí:
1) (a2 + 2a – 7) – (a2 – 4a – 9);       2) 3x2y(2x – 3y + 7);
3) (x2 – 2x)(x + 9);                  4) (x2 – 5)2 + 10x2.

 23. Ðîçâ’ÿæіòü ðіâíÿííÿ:
4x(2x – 7) + 3x(5 – 2x) = 2x2 + 39.

Розв’яжіть та підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

24. Ñêîðîòіòü äðіá:

1) ;     2) ;    3) ;    4) ;    5) ;    6) .

25. Çâåäіòü äðіá:

1)  äî çíàìåííèêà 24;       2)  äî çíàìåííèêà 28; 

3)  äî çíàìåííèêà 30;      4)  äî çíàìåííèêà 63.

26. Ïîäàéòå ó âèãëÿäі ñòåïåíÿ âèðàç:
1) m3m4;      2) pp7;          3) x9 : x3;  

4) (a3)7;      5) b2 ⋅ (b3)4;      6) (c4)5 : c12.

27. Íà ÿêèé âèðàç òðåáà ïîìíîæèòè îäíî÷ëåí , ùîá îòðè-
ìàòè:

1) ;       2) ;      3) ;      4) ?

28. Ðîçêëàäіòü íà ìíîæíèêè ìíîãî÷ëåí:
1) ;           2) ;         3) ;  
4) ;     5) ;      6) ;  
7) ;          8) ;       9) .

Цікаві задачі для учнів неледачих

29. (Êèїâñüêà ìіñüêà îëіìïіàäà, 1985 ð.) Çíàé äіòü óñі òàêі òðè-
öèôðîâі ÷èñëà, ÿêі ó 12 ðàçіâ áіëüøі çà ñóìó ñâîїõ öèôð.
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 132. Ç äâîõ ìіñò îäíî÷àñíî íàçóñòðі÷ îäèí îäíîìó âèїõàëè 
äâà âåëîñèïåäèñòè. Âіäñòàíü ìіæ ìіñòàìè ñòàíîâèòü s êì, 
øâèäêîñòі âåëîñèïåäèñòіâ v1 êì/ãîä і v2 êì/ãîä. ×åðåç t ãîä 
âîíè çóñòðіëèñÿ. Ñêëàäіòü ôîðìóëó äëÿ îá÷èñëåííÿ t. Çíàé äіòü 
çíà÷åííÿ t, ÿêùî s = 150 êì, v1 = 12 êì/ãîä, v2 = 13 êì/ãîä. 

 133. Âіäîìî, ùî . Çíàé äіòü çíà÷åííÿ äðîáó:

1) ;      2) ;     3) ;      4) .

Розв’яжіть та підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

134. Âèêîíàéòå ìíîæåííÿ:

1) ;     2) ;     3) ;     4) .

135. Îá÷èñëіòü:  1) ;    2) ;    3) ;    4) . 

Цікаві задачі для учнів неледачих

136. Äëÿ øêіëüíîї àêòîâîї çàëè ïðèäáàëè ëþñòðó íà 31 ëàì-
ïî÷êó. Äèðåêòîð øêîëè õî÷å ìàòè ìîæëèâіñòü âìèêàòè áóäü-
ÿêó їõ êіëüêіñòü, âіä 1 äî 31. ßêà íàéìåíøà êіëüêіñòü çâè÷àé-
íèõ âèìèêà÷іâ äëÿ öüîãî çíàäîáèòüñÿ?

Äîìàøíÿ ñàìîñòіéíà ðîáîòà № 1

Êîæíå çàâäàííÿ ìàє ïî ÷îòèðè âàðіàíòè âіäïîâіäі (À–Ã), 
ñåðåä ÿêèõ ëèøå îäèí є ïðàâèëüíèì. Îáåðіòü ïðàâèëüíèé âà-
ðіàíò âіäïîâіäі.

 1. ßêèé ç âèðàçіâ íå є öіëèì ðàöіîíàëüíèì âèðàçîì?

À. ;       Á. ;      Â. ;       Ã. .

2. Ñêîðîòіòü äðіá .

À. ;        Á. ;          Â. ;          Ã. .
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3. Âèêîíàéòå äіþ .

À. ;     Á. ;     Â. ;     Ã. .

 4. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі .

À. a – áóäü-ÿêå ÷èñëî;  
Á. a – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì 3;   
Â. a – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì –2;
Ã. a – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì –2 і 3.

5. Ñêîðîòіòü äðіá .

À. ;        Á. ;      Â. ;      Ã. .

6. Âèêîíàéòå äіþ .

À. ;      Á. 4;          Â. –4;     Ã. .

 7. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ x äðіá  äîðіâíþє íóëþ?

À. –3 і 1;    Á. –3;    Â. 1;     Ã. òàêèõ çíà÷åíü x íåìàє.

8. Ñïðîñòіòü âèðàç .

À. ;      Á. ;      Â. ;      Ã. .

9. Ïîäàéòå äðіá  ó âèãëÿäі ñóìè öіëîãî âèðàçó 

і äðîáó.

À. ;   Á. ;   Â. ;   Ã. .

 10. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ x âèðàç  ìàє çìіñò?

À. x – áóäü-ÿêå ÷èñëî;  
Á. x – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì 3;   
Â. x – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì –5;
Ã. x – áóäü-ÿêå ÷èñëî, êðіì 3 і –5.
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11. Ïðè ÿêèõ çíà÷åííÿõ x äðіá  äîðіâíþє íóëþ?

À. 3;          Á. 3 і –3;      Â. –3;       Ã. 3; –5.

12. Çíàé äіòü çíà÷åííÿ âèðàçó , 

ÿêùî , .

À. 1300;       Á. –1300;      Â. 130;      Ã. –130.

ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÏÅÐÅÂІÐÊÈ ÇÍÀÍÜ ÄÎ § 1–4

 1. ßêі ç âèðàçіâ є öіëèìè, à ÿêі – äðîáîâèìè:

1) ;     2) ;     3) ;     4) p2 – p – 19?

2. Ñêîðîòіòü äðіá: 1) ; 2) .

3. Âèêîíàéòå äіþ: 1) ; 2) .

 4. Çíàé äіòü äîïóñòèìі çíà÷åííÿ çìіííîї ó âèðàçі:

1) ;         2) .

5. Ñêîðîòіòü äðіá:

1) ;     2) ;     3) ;     4) .

6. Âèêîíàéòå äіþ:

1) ;     2) .

 7. Ñïðîñòіòü âèðàç .

8. Ïîäàéòå äðіá ó âèãëÿäі ñóìè àáî ðіçíèöі öіëîãî âèðàçó і äðîáó:

1) ;       2) .

 9. Ïîáóäóéòå ãðàôіê ôóíêöії .
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Äîäàòêîâі çàâäàííÿ 

 10. Çíàé äіòü: 1) îáëàñòü âèçíà÷åííÿ âèðàçó ;

2) çíà÷åííÿ x, ïðè ÿêèõ äðіá  äîðіâíþє íóëþ.

11. Ñïðîñòіòü âèðàç .

ÌÍÎÆÅÍÍß ÄÐÎÁІÂ. 
ÏІÄÍÅÑÅÍÍß ÄÐÎÁÓ ÄÎ ÑÒÅÏÅÍß

Íàãàäàєìî, ùî äîáóòêîì äâîõ çâè÷àéíèõ äðîáіâ є äðіá, ÷è-
ñåëüíèê ÿêîãî äîðіâíþє äîáóòêó ÷èñåëüíèêіâ, à çíàìåííèê – 
äîáóòêó çíàìåííèêіâ äàíèõ äðîáіâ: 

.

Äîâåäåìî, ùî öÿ ðіâíіñòü є òîòîæíіñòþ äëÿ áóäü-ÿêèõ çíà-
÷åíü a, b, c і d çà óìîâè, ùî b ≠ 0 і d ≠ 0.

Íåõàé , . Òîäі çà îçíà÷åííÿì ÷àñòêè a = bp, 

c = dq. Òîìó ac = (bp)(dq) = (bd)(pq). Îñêіëüêè bd ≠ 0, òî, çíî-

âó âðàõóâàâøè îçíà÷åííÿ ÷àñòêè, îäåðæèìî: . Îòæå, 

ÿêùî b ≠ 0 і d ≠ 0, òî .

Ñôîðìóëþєìî ïðàâèëî ìíîæåííÿ äðîáіâ. 

Ùîá ïîìíîæèòè äðіá íà äðіá, òðåáà ïåðåìíîæèòè 
îêðåìî ÷èñåëüíèêè і îêðåìî çíàìåííèêè òà çàïèñà-
òè ïåðøèé äîáóòîê ÷èñåëüíèêîì, à äðóãèé – çíàìåí-
íèêîì äðîáó.

Ïðèêëàä 1. Âèêîíàéòå ìíîæåííÿ .

Ð î ç â ’ ÿ ç à í í ÿ. .

Â і ä ï î â і ä ü. .

ÌÍÎÆÅÍÍß ÄÐÎÁІÂ. 
ÏІÄÍÅÑÅÍÍß ÄÐÎÁÓ ÄÎ ÑÒÅÏÅÍß5. 

Ùîá ïîìíîæèòè äðіá íà äðіá, òðåáà ïåðåìíîæèòè 
îêðåìî ÷èñåëüíèêè і îêðåìî çíàìåííèêè òà çàïèñà-
òè ïåðøèé äîáóòîê ÷èñåëüíèêîì, à äðóãèé – çíàìåí-
íèêîì äðîáó.
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1059. Áðèãàäà ðîáіòíèêіâ ìàëà âèãîòîâèòè ó ïåâíèé òåðìіí 
800 îäíàêîâèõ âіêîííèõ áëîêіâ. Ó ïåðøі 5 äíіâ áðèãàäà ùî-
äåííî âèãîòîâëÿëà çàïëàíîâàíó êіëüêіñòü áëîêіâ, à ïîòіì 
êîæíîãî äíÿ – íà 5 áëîêіâ áіëüøå, íіæ ïëàíóâàëà, òîìó âæå 
çà äåíü äî âèçíà÷åíîãî òåðìіíó áóëî âèãîòîâëåíî 830 âіêîííèõ 
áëîêіâ. Ñêіëüêè âіêîííèõ áëîêіâ ìàëà ùîäíÿ âèãîòîâëÿòè 
áðèãàäà çà ïëàíîì?

 «Áàæàєìî òîáі ñòàòè äðóãèì Îñòðîãðàäñüêèì…»
Михайло Васильович Остроградський народився 12 вересня 

1801 року у с. Пашенна Полтавської губернії (нині с. Пашенівка). Діди і 
прадіди Михайла Васильовича служили в козацькому війську, брали 
участь у багатьох боях, не раз виявляли військову доблесть і героїзм. 
Мабуть саме тому в дитинстві Михайло Васильович так мріяв стати 
військовим. Але йому судилося стати всесвітньо відомим ученим. 

У дитинстві Михайло виявляв виняткову 
спостережливість і захоплювався вимі-
рюваннями. Навчався він у пансіоні при 
Полтавській гімназії, потім у самій гімназії. 
Закінчивши гімназію, став вільним слухачем 
Харківського університету, а згодом і його 
студентом. Після закінчення університету з 
відзнакою у серпні 1820 року менш ніж за рік 
потому (у квітні 1821 року) отримує степінь 
кандидата наук за дослідження у галузі при-
кладної математики. У 1822 році Остроград-
ський вирушає до Парижа з метою удоско-
налення своєї математичної освіти, ставши 
слухачем університету у Сорбонні. Саме там 
він публікує свої перші наукові праці, стає 
відомим науковцем та здобуває авторитет у французьких математиків. 
Але через постійний брак коштів Михайло Васильович був вимушений 
залишити Париж, майже пішки подолавши взимку 1828 року шлях від 
Парижа до Петербурга. 

Íàóêîâі êîëà Ïåòåðáóðãà çóñòðіëè ìîëîäîãî â÷åíîãî ç 
ðàäіñòþ і íàäієþ. Éîãî àâòîðèòåò ñåðåä ïåòåðáóðçüêèõ äіÿ÷іâ 
íàóêè áóâ âèñîêèì і íåçàïåðå÷íèì. Ó òîìó æ 1828 ðîöі Îñò-
ðîãðàäñüêèé ïî÷èíàє âèêëàäàöüêó äіÿëüíіñòü ó Ìîðñüêîìó 
êàäåòñüêîìó êîðïóñі Ïåòåðáóðãà òà ñòàє àä’þíêòîì Ïåòåð-
áóðçüêîї àêàäåìії íàóê. À ç 1830 ðîêó âèêëàäàє ùå ó ÷îòèðüîõ 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Ïåòåðáóðãà. Ó 1834 ðîöі Îñòðî-
ãðàäñüêîãî áóëî îáðàíî ÷ëåíîì Àìåðèêàíñüêîї àêàäåìії íàóê, 
ó 1841 ðîöі – ÷ëåíîì Òóðèíñüêîї àêàäåìії, ó 1853 – ÷ëåíîì 
Ðèìñüêîї àêàäåìії Ëіí÷іâ і ó 1856 ðîöі – ÷ëåíîì-êîðåñïîí-
äåíòîì Ïàðèçüêîї àêàäåìії íàóê. 

Ëåêöії Îñòðîãðàäñüêîãî âіäâіäóâàëè íå ëèøå ñòóäåíòè, à é 
âèêëàäà÷і, ïðîôåñîðè, âіäîìі ìàòåìàòèêè. Óñіõ ïðèâàáëþâàëà 

Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêèé 
(1801–1862)
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éîãî ñèñòåìà âèêëàäàííÿ ïðåäìåòà – øèðîêà çàãàëüíіñòü òåìè, 
âèðàçíіñòü і ñòèñëіñòü âèêëàäó, à òàêîæ âåñåëèé õàðàêòåð òà 
ãîñòðèé ðîçóì. Íà ëåêöіÿõ âіí îáîâ’ÿçêîâî âæèâàâ óêðàїíñüêі 
ñëîâà, ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè. Òîìó ñòóäåíòè çàâæäè çãàäó-
âàëè éîãî ëåêöії іç çàõâàòîì. 

Óëþáëåíèì ïèñüìåííèêîì Îñòðîãðàäñüêîãî áóâ Ò.Ã. Øåâ-
÷åíêî, ç ÿêèì âіí áóâ îñîáèñòî çíàéîìèé òà çíà÷íó ÷àñòèíó 
òâîðіâ ÿêîãî çíàâ íàïàì’ÿòü і îõî÷å äåêëàìóâàâ. Ó 1858 ðîöі, 
êîëè Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ ïîâåðòàâñÿ іç çàñëàííÿ ÷åðåç Ïåòåðáóðã 
íà áàòüêіâùèíó, Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ çàïðîïîíóâàâ Êîáçàðåâі 
äëÿ ïðîæèâàííÿ ñâîþ ïåòåðáóðçüêó êâàðòèðó. 

Ïîâåðíóâøèñü іç çàñëàííÿ, Øåâ÷åíêî ïèñàâ ó «Ùîäåííèêó»: 
«Âåëèêèé ìàòåìàòèê ïðèéíÿâ ìåíå ç ðîçïðîñòåðòèìè îáіéìàìè, 
ÿê çåìëÿêà і ÿê ñâîãî ñіì’ÿíèíà, ùî íàäîâãî êóäèñü âèїæäæàâ».

Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ áóâ âèçíà÷íîþ, îðèãіíàëüíîþ, óñåáі÷íî 
îáäàðîâàíîþ ëþäèíîþ. Éîãî âèñîêî öіíóâàëè íå òіëüêè çà 
ðîçóì, à é çà íåçàëåæíіñòü, äåìîêðàòèçì, ñêðîìíіñòü, ùèðіñòü 
і ïðîñòîòó, çà ïîâàãó äî ëþäåé ïðàöі, çà éîãî ãіäíіñòü. Ïåðå-
áóâàþ÷è íà âåðøèíі ñëàâè, âøàíîâàíèé çà ñâîї íàóêîâі ïðàöі ó 
âñіé Єâðîïі, Îñòðîãðàäñüêèé ïîâîäèâ ñåáå íàäçâè÷àéíî ïðîñòî і 
íå ëþáèâ ãîâîðèòè ïðî ñâîї çàñëóãè.

І õî÷ ÿêі á ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçóâàâ â÷åíèé (âіí çàéìàâñÿ àëãå-
áðîþ, ïðèêëàäíîþ ìàòåìàòèêîþ, òåîðієþ ÷èñåë, òåîðієþ éìî-
âіðíîñòåé, ìåõàíіêîþ òîùî), óñі éîãî íàóêîâі ïðàöі ïîçíà÷åíі 
ãëèáèíîþ äóìêè é îðèãіíàëüíіñòþ, ó íèõ íåçìіííî ïðèñóòíÿ 
øèðîòà éîãî ïîãëÿäіâ, óìіííÿ ãëèáîêî ïðîíèêíóòè â ñóòü ïðî-
áëåìè і çíàéòè ÷èñëåííі óçàãàëüíåííÿ. 

Íà âñå æèòòÿ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ çáåðіã ëþáîâ äî ðіäíîї 
Çåìëі òà ðіäíîї ìîâè. Ìàéæå ùîðîêó âëіòêó âіí âèїæäæàâ 
â Óêðàїíó, ùîá ïîðèíóòè ó ïîâíèé ñïîêіé òà ïîìèëóâàòèñÿ 
÷óäîâèìè êðàєâèäàìè. Óëіòêó 1861 ðîêó Îñòðîãðàäñüêèé, âіä-
âіäóþ÷è ñâîє ðіäíå ñåëî, çàõâîðіâ і 1 ñі÷íÿ 1862 ðîêó ïîìåð. 

Çà ñâîþ ìàéæå 40-ðі÷íó íàóêîâó äіÿëüíіñòü Ìèõàéëî Âàñè-
ëüîâè÷ íàïèñàâ ïîíàä 50 íàóêîâèõ ïðàöü ç ðіçíèõ ãàëóçåé 
ìàòåìàòèêè: ìàòåìàòè÷íîãî àíàëіçó, àíàëіòè÷íîї і íåáåñíîї 
ìåõàíіêè, ìàòåìàòè÷íîї ôіçèêè, òåîðії éìîâіðíîñòåé. Ñâîї 
ïåäàãîãі÷íі ïîãëÿäè Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêèé âèêëàâ ó ïіäðó÷-
íèêàõ ç åëåìåíòàðíîї і âèùîї ìàòåìàòèêè. 

Іì’ÿ Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêîãî íîñèòü Êðåìåí÷óöüêèé íàöіî-
íàëüíèé óíіâåðñèòåò.

Ïîïðè òå, ùî ìàéæå âñå ñâîє æèòòÿ Ìèõàéëî Îñòðîãðàä-
ñüêèé çàéìàâñÿ íàóêîþ ïîçà ìåæàìè Óêðàїíè, âіí ñòàâ øèðîêî 
âіäîìèì ñåðåä ñâîїõ ñïіââіò÷èçíèêіâ. Àâòîðèòåò і ïîïóëÿðíіñòü 
Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêîãî áóëè íàñòіëüêè çíà÷íèìè, ùî ñàìå éîãî 
іì’ÿ ñòàëî ñèíîíіìîì â÷åíîãî. Áàòüêè, âіääàþ÷è äèòèíó íà 
íàâ÷àííÿ, áàæàëè їé «ñòàòè äðóãèì Îñòðîãðàäñüêèì». 



232

Çàäà÷і ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі

Ðàöіîíàëüíі âèðàçè

1060. Äîâåäіòü, ùî ïðè äîäàòíèõ çíà÷åííÿõ a і b (a ≠ b) çíà-

÷åííÿ äðîáó  áіëüøå çà âіäïîâіäíå çíà÷åííÿ äðîáó 

.

1061. Ñêîðîòіòü äðіá .

1062. Ñïðîñòіòü âèðàç:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

1063. Äîâåäіòü òîòîæíіñòü:

1) ;
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ВІДОМОСТІ З КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5–6 КЛАСІВ 
ТА АЛГЕБРИ 7 КЛАСУ

Äåñÿòêîâі äðîáè

Äîäàâàííÿ і âіäíіìàííÿ äåñÿòêîâèõ äðîáіâ âèêîíóþòü ïî-
ðîçðÿäíî, çàïèñóþ÷è їõ îäèí ïіä îäíèì òàê, ùîá êîìà ðîçìі-
ùóâàëàñÿ ïіä êîìîþ.

Ï ð è ê ë à ä è. 1)        2) 

   

Ùîá ïåðåìíîæèòè äâà äåñÿòêîâèõ äðîáè, òðåáà âèêîíàòè 
ìíîæåííÿ, íå çâåðòàþ÷è óâàãè íà êîìè, à ïîòіì ó äîáóòêó 
âіäîêðåìèòè êîìîþ ñïðàâà íàëіâî ñòіëüêè öèôð, ñêіëüêè їõ 
ñòîїòü ïіñëÿ êîìè â îáîõ ìíîæíèêàõ ðàçîì.

Ï ð è ê ë à ä è. 1)      2) 

   

Ùîá ïîäіëèòè äåñÿòêîâèé äðіá íà íàòóðàëüíå ÷èñëî, òðå-
áà âèêîíàòè äіëåííÿ, íå çâåðòàþ÷è óâàãè íà êîìó, ïðîòå ïіñ-
ëÿ çàêіí÷åííÿ äіëåííÿ öіëîї ÷àñòèíè äіëåíîãî òðåáà â ÷àñòöі 
ïîñòàâèòè êîìó.

Ï ð è ê ë à ä è. 1)        2) 

   

Ùîá ïîäіëèòè äåñÿòêîâèé äðіá íà äåñÿòêîâèé, òðåáà â äі-
ëåíîìó і äіëüíèêó ïåðåíåñòè êîìó íà ñòіëüêè öèôð ïðàâîðó÷, 
ñêіëüêè їõ ñòîїòü ïіñëÿ êîìè â äіëüíèêó, à ïîòіì âèêîíàòè äі-
ëåííÿ íà íàòóðàëüíå ÷èñëî.

Ï ð è ê ë à ä. 12,1088 : 2,56 = 1210,88 : 256 = 4,73.

Çâè÷àéíі äðîáè

×àñòêó âіä äіëåííÿ ÷èñëà a íà ÷èñëî b ìîæíà çàïèñàòè ó âèãëÿ-

äі çâè÷àéíîãî äðîáó , äå a – ÷èñåëüíèê äðîáó, b – éîãî çíàìåííèê. 
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Îñíîâíà âëàñòèâіñòü äðîáó: âåëè÷èíà äðîáó íå çìіíèòüñÿ, 
ÿêùî éîãî ÷èñåëüíèê і çíàìåííèê ïîìíîæèòè àáî ïîäіëèòè 
íà îäíå é òå ñàìå íàòóðàëüíå ÷èñëî.

Ï ð è ê ë à ä è. 1)  (ñêîðîòèëè äðіá  íà 5);

2)  (çâåëè äðіá  äî çíàìåííèêà 14).

Äðîáè ç îäíàêîâèìè çíàìåííèêàìè äîäàþòü і âіäíіìàþòü, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëè:

 і .

Ï ð è ê ë à ä è.  1) ;         2) ;

                3) ;     4) .

Ùîá äîäàòè àáî âіäíÿòè äðîáè ç ðіçíèìè çíàìåííèêàìè, 
їõ ñïî÷àòêó çâîäÿòü äî ñïіëüíîãî çíàìåííèêà, à ïîòіì âèêîíó-
þòü äіþ çà ïðàâèëîì äîäàâàííÿ àáî âіäíіìàííÿ äðîáіâ ç îäíà-
êîâèìè çíàìåííèêàìè.

Ï ð è ê ë à ä è.  1) ;

              2) .

Ó íàñòóïíèõ ïðèêëàäàõ ïîêàçàíî, ÿê âèêîíàòè äîäàâàííÿ 
і âіäíіìàííÿ ìіøàíèõ ÷èñåë.

Ï ð è ê ë à ä è.  1) ;

              2) ;

              3) .

Ùîá ïîìíîæèòè äâà äðîáè, òðåáà ïåðåìíîæèòè їõ ÷èñåëü-
íèêè і їõ çíàìåííèêè і ïåðøèé äîáóòîê çàïèñàòè ÷èñåëüíè-
êîì, à äðóãèé – çíàìåííèêîì:

.
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Рекомендовано  
Міністерством освіти і науки України

Навчальне видання

ІСТЕР	Олександр	Семенович

АЛГЕБРА

Підручник	для	8	класу		
загальноосвітніх	навчальних	закладів

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


