
3

Шановний шестикласнику!

Ти продовжуєш вивчати одну з найдавніших і найваж-
ливіших наук — математику. В оволодінні матеріалом 
курсу тобі допоможе цей підручник. Він складається із 
чотирьох розділів, що містять 54 параграфи. Під час ви-
вчення теоретичного матеріалу зверни увагу на тексти, 
виділені жирним шрифтом. Це математичні означення, 
терміни, правила, математичні закони.

У підручнику ти побачиш умовні позначення. Ось що 
вони означають: 

 — треба запам’ятати;

 — запитання до вивченого теоретичного матеріалу; 

 — вправи для повторення;

 — вправи підвищеної складності;

 — цікаві задачі для учнів неледачих.

Чорним кольором позначено номери вправ для розв’я
зування в класі, а блакитним кольором позначено номери 
вправ для розв’язування вдома.

Усі вправи розподілено відповідно до рівнів навчаль-
них досягнень і виокремлено так:

зі значка  починаються вправи початкового рівня;

зі значка  починаються вправи середнього рівня;

зі значка  починаються вправи достатнього рівня;

зі значка  починаються вправи високого рівня.

Перевірити свої знання та підготуватися до тематич-
ного оцінювання ти зможеш, якщо розв’яжеш «Завдання 
для перевірки знань з теми». 

Якщо ти цікавишся математикою, можеш удоскона-
лювати вміння, розв’язуючи протягом навчального року 
задачі із зірочками та задачі рубрики «Цікаві задачі для 
учнів неледачих», а також задачі рубрики «Для тих, хто 
любить математику».

Бажаю успіхів!
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ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Підручник містить велику кількість вправ. Обирайте їх 
для виконання на уроках та як домашні завдання залежно 
від поставленої мети, рівня підготовленості учнів, ступеня 
індивідуалізації навчання тощо. Вправи, які не розгляну-
ли, можна використати під час додаткових, індивідуаль-
них, факультативних занять, а також занять математично-
го гуртка. 

Додаткові вправи у «Завданнях для перевірки знань» 
призначено для учнів, які впоралися з основними завдан-
нями раніше від інших учнів. Правильне їх розв’язання 
вчитель може оцінити окремо.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Якщо ваша дитина пропустить один чи кілька уроків 
у шко лі, то виникне необхідність опрацювати цей матері-
ал удома. Теоретичну частину кож ного параграфа подано 
максимально простою, зрозумілою мовою, супроводжуючи 
її достатньою кількістю прикладів. Тому спочатку необ-
хідно запропонувати дитині ознайомитися з теоретичною 
частиною параграфа, після цього дати відпові ді на запи-
тання, що подано після неї. Далі слід приступити до 
розв’язування вправ з урахуванням принципу «від просто-
го до складного». Саме за таким принципом розміщено 
вправи у кожному параграфі.

Крім того, ви можете запропонувати дитині додатково 
розв’язати вдома вправи, які не були розв’язані на уроці. 
Це сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Щоб підготуватися до тематичного оцінювання, дитині 
варто розв’язати «Завдання для перевірки знань з теми», 
подані в підручнику. Це допоможе пригадати основні 
типи вправ.

Бажаю успіхів!
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Ðîçäië 1
Ïîä³ëüí³ñòü íàòóðàëüíèõ ÷èñåë

Ó öüîìó ðîçä³ë³ âè:

 îçíàéîìèòåñÿ ç ä³ëüíèêàìè ³ êðàòíèìè íàòó-
ðàëüíèõ ÷èñåë;

 ä³çíàºòåñÿ ïðî ïðîñò³ òà ñêëàäåí³ ÷èñëà, âçàºìíî 
ïðîñò³ ÷èñëà;

 íàâ÷èòåñÿ ðîçêëàäàòè ÷èñëà íà ïðîñò³ ìíîæíè-
êè, çíàõîäèòè íàéá³ëüøèé ñï³ëüíèé ä³ëüíèê ³ íàé-
ìåíøå ñï³ëüíå êðàòíå íàòóðàëüíèõ ÷èñåë.

1.		Дільники	і	кратні	натурального		числа
15 яблук можна розділити порівну між п’ятьма дітьми, 

давши кожному по 3 яблука. А якщо розділити (не роз
різаючи) ці самі 15 яблук між шістьма дітьми, то кож
на дитина отримає по 2 яблука і ще 3 яблука не будуть 
розділені.

Число 15 ділиться на 5 без остачі (15 : 5 = 3). Кажуть, 
що число 5 є дільником числа 15. Число 15 не ділиться 
на 6 без остачі (15 : 6 = 2 (ост. 3)). Тому число 6 не є діль
ником числа 15.

Дільником натурального числа а називають 
натуральне число, на яке а ділиться без остачі.

Наприклад, дільниками числа 10 є числа 1, 2, 5 і 10, а 
дільниками числа 17 — 1 і 17. Число 10 має чотири діль
ники, а число 17 — два дільники. Число 1 має лише один 
дільник — 1.

Надалі замість слів «ділиться без остачі» для випадку, 
коли діленим і дільником є натуральні числа, використо
вуватимемо слово «ділиться».
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Будьяке натуральне число a ділиться на 1 і a. Отже, 
1 і a — дільники числа а, причому 1 — найменший діль-
ник, a — найбільший.

Приклад 1. Знайти всі дільники числа 18.
Розв ’я зання. Два дільники числа 18 очевидні: 1 і 

18. Щоб знайти інші, будемо перевіряти підряд усі нату-
ральні числа, починаючи з 2. Отримаємо ще чотири діль-
ники: 2, 3, 6 і 9. Отже, число 18 має шість дільників: 1, 
2, 3, 6, 9, 18. Цей перебір можна скоротити, якщо, знай-
шовши один дільник, записувати відразу й інший, який є 
часткою від ділення числа 18 на знайдений дільник. Та-
ким чином, отримаємо пари: 1 і 18, 2 і 9, 3 і 6. Під час 
перебору їх зручно записувати так:

                    1     2    3 
                    18   9    6.
Нехай на столі лежать коробки, в кожній з яких зна-

ходиться 12 олівців. Не розкриваючи коробок, можна взя-
ти 12 олівців, 24 олівці, 36 олівців, а от 16 олівців узяти 
не можна. Кажуть, що числа 12, 24, 36 кратні числу 12, 
а число 16 не кратне числу 12.

Кратним натуральному числу а називають на-
туральне число, яке ділиться на а.

Будьяке натуральне число а має безліч кратних. На-
приклад, перші п’ять чисел, які кратні числу 12, такі:  
12, 24, 36, 48, 60. Найменшим з кратних натурального 
числа є саме це число.

Узагалі, всі числа, які кратні числу а, можна одержа-
ти, помноживши а послідовно на числа 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, ..., а саме:

a ⋅ 1;  а ⋅ 2;  а ⋅ 3;  а ⋅ 4;  а ⋅ 5;  а ⋅ 6; а ⋅ 7; ...

Зауважимо, що слова «ділиться» і «кратне» заміню-
ють одне одного. Наприклад, вирази «40 ділиться на 8» і 
«40 кратне числу 8» мають один і той самий зміст.

Приклад 2. Знайти найменше та найбільше чотири-
цифрові числа, які кратні числу 23.

Розв ’я зання. 1) 1000 — найменше чотирицифрове 
число. 1000 : 23 = 43 (ост. 11). Тому 23 ⋅ 44 = 1012 — най-
менше чотирицифрове число, яке кратне числу 23.
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2) 9999 — найбільше чотирицифрове число. 9999 : 23 = 
= 434 (ост. 17). Тому 23 ⋅ 434 = 9982 — найбільше чотири-
цифрове число, яке кратне числу 23.

Яке число називають дільником даного натурально-
го числа а?  Назви дільники числа 8.  Яке нату-
ральне число називають кратним числу а?  Назви 
чотири числа, які кратні числу 8.

 1. Назви ті пари чисел, у яких перше число є дільни-
ком другого:

1) 2 і 8;      2) 3 і 5;       3) 14 і 7;
4) 5 і 18;     5) 10 і 50;     6) 1 і 2012.

2. Перевір, чи є перше число дільником другого: 
1) 25 і 400;   2) 13 і 1613;   3) 123 і 3321.

3. Перевір, чи є перше число дільником другого:
1) 3 і 112;    2) 42 і 1050;   3) 37 і 1645. 

4. Назви пари чисел, у яких перше число є кратним другому:
1) 12 і 3;     2) 17 і 9;      3) 18 і 1;     4) 23 і 23.

5. Перевір, чи є перше число кратним другому:
1) 810 і 5;    2) 1036 і 45;  3) 4144 і 37.

6. Перевір, чи є перше число кратним другому: 
1) 189 і 3;    2) 1051 і 6;    3) 3000 і 24.

 7. Запиши всі дільники числа: 
1) 12;        2) 19;         3) 27;        4) 36.

8. Запиши всі дільники числа: 1) 15; 2) 23; 3) 28; 4) 40.

9. Запиши чотири числа, кратні числу: 1) 8; 2) 10; 3) 19.

10. Запиши чотири числа, кратні числу: 1) 6; 2) 11; 3) 23.

11. Треба поділити порівну між кількома дітьми 24 цу-
керки. Скільки може бути дітей? 

12. Чи можна дати здачу 2 грн 25 коп. монетами: 
1) по 25 коп.;  2) по 50 коп.?

13. Чи можна 65 огірків розкласти порівну: 
1) в 2 кошики;  2) в 3 кошики;  3) в 5 кошиків?

 14. Запиши всі двоцифрові числа, які кратні числу 17.
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15. Запиши всі двоцифрові числа, які кратні числу 13. 

16. Вкажи якенебудь число, що є дільником чисел:
1) 8 і 12;   2) 20 і 30;   3) 13 і 26;   4) 7 і 15.

17. Вкажи якенебудь число, що є дільником чисел:
1) 4 і 9;    2) 15 і 10.

18. Вкажи якенебудь число, що є кратне числам:
1) 2 і 5;    2) 3 і 6;     3) 9 і 12.

19. Вкажи якенебудь число, що є кратне числам:
1) 3 і 7;    2) 8 і 12.

20. Запиши значення x, які кратні числу 5, при яких по-
двійна нерівність 23 < x < 36 буде правильною. 

21. Запиши значення у, що є дільниками числа 30, при 
яких подвійна нерівність 2 < у < 14 буде правильною. 

22. Запиши значення b, при яких подвійна нерівність 
4 < b < 17 буде правильною і які: 

1) кратні числу 3;   2) є дільниками числа 36.

 23. Знай ди: 
1) найбільше чотирицифрове число, що кратне чис 
лу 115; 
2) найменше п’ятицифрове число, що кратне числу 12.

24. Яка найменша кількість горіхів повинна бути в коши-
ку, щоб їх можна було розкласти на купки або по 6, або 
по 8, або по 9 горіхів у кожній?

25. На координатному промені позна-
чено число b (мал. 1). Познач на та-
кому промені у зошиті три числа, які 
кратні числу b.

 26.  Знай ди периметр і площу квадрата, сторона 
якого дорівнює 2,4 см. Вирази площу цього квадрата 
у мм2. 

27.  Округли:
1) 17,89 до одиниць;    2) 15,135 до десятих;
3) 18,475 до сотих;     4) 189,145 до десятків.

 28. Доведи, що два натуральних числа a і b мають 
таку властивість: або a, або b, або a + b, або a – b ділить-
ся на 3.

Мал. 1
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130. Від пункту А вздовж дороги встановлено стовпи че-
рез кожні 40 м. Ці стовпи вирішили замінити іншими і 
встановили їх на відстані 55 м один від одного. Знай ди від-
стань від пункту А до найближчого стовпа, який буде вста-
новлено на місці старого.

 131. Бабуся має трьох онуків. Сергій відвідує бабусю 
кожні 4 дні, Іван — кожні 5 днів, Петро — кожні 6 днів. 
Хлопці зустрілися у бабусі 1 січня невисокосного року. 
Якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу?

132. Три теплоходи здійснюють регулярні рейси з Одеси. 
Один з них повертається через 10 діб, другий — через 12 
діб, третій — через 18 діб. Теплоходи зустрілися в одесь-
кому порту в понеділок. Через скільки діб і в який день 
тижня вони зустрінуться в цьому порту знову?

133. Одну жінку запитали, скільки курчат вона привезла 
на базар. Вона відповіла, що їх більше ніж 115, але мен-
ше ніж 145 і при цьому їх можна розділити по 4, по 6 і 
по 10. Скільки курчат привезла жінка на базар?

 134.  Розв’яжи рівняння:
1) (х – 37,15) ⋅ 5,1 = 245,82;  
2) (37,5 + х) : 1,2 = 43,5.

135.  Зустрілися шестеро друзів і потисли один од-
ному руки. Скільки всього було здійснено рукостис-
кань?

 136. Можна довести, що для будьяких натуральних чи-
сел a і b виконується рівність 

НСД (a; b) ⋅ НСК (a; b) = a ⋅ b. 
Перевір виконання цієї рівності для таких пар чисел:
1) a = 18; b = 12;   2) a = 15; b = 17;   3) a = 9; b = 27.

Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 — § 7)

1.  Чи правильно, що:

1) 4 є дільником числа 20;   2) 14 є кратним числу 3?

2.  Які із чисел 135, 290, 72, 112, 75 діляться:

1) на 9; 2) на 5?
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3.  Знай ди найбільший спільний дільник та найменше 
спільне кратне чисел а і b, якщо: а = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 5 і b = 
= 2 ⋅ 3 ⋅ 7.

4.  Розклади на прості множники числа: 
1) 36;   2) 150.

5.  Знай ди найбільший спільний дільник чисел 77 і 132.

6.  Знай ди найменше спільне кратне чисел 63 і 72.

7.  Чи є числа 3234 і 3575 взаємно простими?

8.  У числі 12 37* заміни зірочку цифрою так, щоб 
утворене число було кратним числу: 1) 2; 2) 3.

Знай ди всі розв’язки.

9.  Екскурсанти можуть розміститися в човнах по 12 
або по 16 у кожному. В обох випадках вільних місць не 
залишиться. Скільки було екскурсантів, якщо їх більше 
ніж 53, але менше за 100?

Додаткові вправи

10.  Знай ди найбільше п’ятицифрове число, яке буде 
кратним числу 49.

11.  Заміни зірочки цифрами так, щоб множення було 
виконано правильно:

1) * * ⋅ * = 483; 
2) * * ⋅ * * = 385.
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Мал. 149 Мал. 150

6.  Познач на координатній площині точки: M(–2; 1),  
N(0; –3), K(4; –5), P(–3; –4).

7.  Знай ди значення виразу 
(–2,42 – (–5,57)) : (–0,7) + (–8) ⋅ (–0,6).

8.  У резервуарі 4 м3 води. Щохвилини з нього вилива-
ється 0,5 м3.

1) Склади таблицю залежності об’єму води p (у м3), що 
залишається в резервуарі, від часу t (у хв):

t, хв 0 1 2 3 4 5 6 7 8

p, м3 4

2) Побудуй графік залежності об’єму води p від часу t.

Додаткові вправи

9.  Знай ди 16 % від значення виразу:

.

10.  Познач на координатній площині точки (x; y) такі, 
що:

1) 0  y  2, x — довільне число;  2) x  0, y  0.

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЛЮБИТЬ МАТЕМАТИКУ

1559. Яку координату має точка М координатної прямої, 
рівновіддалена від точок A(–2014) і B(2024)?

1560. Якою цифрою закінчується значення виразу: 
41 ⋅ 42 ⋅ 43 ⋅ 45 – 52 ⋅ 53 ⋅ 54 ⋅ 57?
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1561. 1) Натуральне число x кратне числу 2 і кратне числу 5.  
Чи можна стверджувати, що число x кратне числу 10?

2) Натуральне число y кратне числу 2 і кратне числу 6.  
Чи можна стверджувати, що число y кратне числу 12?

1562. Розв’яжи рівняння |x + b| = a, де a і b — деякі 
числа.

1563. Чи є число 2015105 – 276106 кратним числу 10?

1564. Доведи, що для будьяких цілих чисел a, b і c 
значення виразу |a – b| + |b – c| + |c – a| є парним числом.

1565. У Сергія 1150 марок на такі теми: видатні українці, 
спорт, автомобілі, тварини. Кількість марок по темах зо-
бражено на стовпчастій діаграмі (мал. 151). Визнач з точ-
ністю до десятків кількість марок по кожній темі.

Мал. 151

1566. До чисел 100 і 1000 дописали праворуч цифру 1. 
Яке із чисел збільшилося на більшу кількість відсотків?

1567. Двоє хлопців разом мали 24 грн. Коли Сергій ви

тратив  своїх грошей, а Петро — 0,65 своїх грошей, то 

в них залишилось грошей порівну. Скільки грошей було у 
кож  ного хлопця спочатку?

1568. Доведи, що  > .
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1569. Скороти дріб: 1) ; 2) .

1570. Коли моєму батькові виповнився 31 рік, мені було 
8 років, а зараз батько старший за мене вдвічі. Скільки 
років зараз мені?

1571. На площині через дану точку провели 6 прямих. 
Яка найбільша кількість прямих кутів може при цьому 
утворитися?

1572. Є ручки чотирьох різних кольорів: синього, чорно-
го, червоного і зеленого. Навмання вибирають дві ручки. 
Яка ймовірність того, що:

1) одна з них синього кольору, а друга — чорного ко-
льору;
2) серед вибраних є ручка зеленого кольору?

1573. За перший день робітник перевиконав замовлення 
на 5 %, а за другий — на 7 %. На скільки відсотків ро-
бітник перевиконав замовлення за ці два дні?

1574. За 5 днів 8 корів чорної масті і 6 корів рудої масті 
дали таку саму кількість молока, скільки 6 корів чорної 
масті і 10 рудої за 4 дні. Які корови більш продуктивні — 
чорної масті чи рудої?

1575. Яка найменша кількість учнів може бути у матема-
тичному гуртку, якщо відомо, що хлопців у ньому більше 
ніж 50 %, але менше ніж 60 %? Скільки серед них хлоп-
ців?

1576. Відрізок поділили на частини у відношенні 2 : 5 : 7.  
Відстань між серединами перших двох частин дорівнює 
7 см. Знайди довжину даного відрізка.

1577. Чи ділиться число 2014! на ? (Нагадає-

мо, що 2014! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ ... ⋅ 2013 ⋅ 2014.) 

1578. Запиши у рядок сім чисел таких, щоб сума будь
яких двох сусідніх чисел була від’ємною, а сума всіх семи 
чисел — додатною.

1579. Знай ди всі такі числа p, щоб p і p + 17 були прости-
ми числами.
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1580. Олександр Семенович випив  чашки чорної кави і 

долив її молоком. Потім він випив  чашки і знову долив 

її молоком. Згодом Олександр Семенович випив ще пів-
чашки і знову долив її молоком. Нарешті він випив повну 
чашку. Чого Олександр Семенович випив більше, кави чи 
молока?

1581. Два велосипедисти рухаються по велотреку, довжи-
на якого 450 м. Вони зустрічаються через кожну хвилину, 
якщо рухаються в протилежних напрямах, і через кожні 
9 хв, якщо рухаються в одному напрямі. Знай ди швид-
кість кожного велосипедиста.

1582. Котра зараз година, якщо до кінця доби залишило-

ся  того, що вже пройшло від її початку?

1583. 16 слив коштують стільки гривень, скільки слив 
можна купити на одну гривню. Скільки коштують 20 слив?

1584. Якщо рахувати зошити десятками, то 2 зошити не 
вистачить до цілої кількості десятків. Якщо рахувати зо-
шити дюжинами (тобто по 12), то до цілої кількості дю-
жин не вистачить 4 зошити. Скільки всього було зошитів, 
якщо їх було більше за 300, але менше за 400?

1585. Коли у Миколи в пляшці було на 20 % «Живчика» 
більше, ніж у Гліба, він випив зі своєї пляшки 19 % її 
вмісту, а Гліб зі своєї — 2 % вмісту. У кого з друзів за-
лишилося більше «Живчика»?

1586. Позавчора Дмитру було ще тільки 10 років, а на-
ступного року йому виповниться 13. Як це може бути?

1587. Квадрат 7×7 заповнено числами так, що добуток 
чисел у кожному стовпчику є від’ємним. Доведи, що 
знай деться і рядок, у якому добуток чисел також буде 
від’ємним.
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Відповіді та вказівки до вправ

Розділ 1

23. 1) 9890; 2) 10 008. 24. 72. 41. 1), 3) Ні; 2), 4) так.  
61. 1) 1002; 2) 1035; 3) 1020; 4) 1020. 62. 1020; 1320; 1620; 
1920; 1125; 1425; 1725. 77. 1), 2), 3) Ні. 78. 1), 2), Ні. 79. 1), 
2), 3) Складеним. 89. 5 кошиків по 17 яблук, або 17 кошиків 
по 5 яблук. 92. 770 = 5 ⋅ 7 ⋅ 11 ⋅ 2. 111. 15. 113. 12. 114. 7 ваго-
нів; 11 вагонів. 115. 30 букетів по 7 білих, 5 жовтих і 3 черво-
них троянди. 119. 1) 5; 2) 1; 3) 6. 129. 1 м 50 см. 130. 440 м.  
131. 2 березня. 132. Через 180 діб, у суботу. 133. 120.

Розділ 2

163. 1) ; 2) ; 3) ; 4) . 164. На 42. 165. 1) 25; 2) 24; 

3) 11; 4) 81. 166. 1) 4; 2) 32; 3) 5; 4) 120. 167. 1) 22; 2) 7;  

3) 1. 168. a = 45; b = 6. 169. x = 26; y = 9. 170. 1) ; 2) ;  

3) ; 4) . 173. 121 см2. 174. 72. 189. Франко. 190. Харків. 

197. Перший. 198. 1) 1; 2; 3; 2) 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14.  

199. 1) 1; 2; 3; 4; 5; 2) 4; 5; 6; 7; 8; 9. 200. 1) Наприклад,  

і  = ; 2) наприклад,  і . 201. Наприклад,  і .  

204. 103. 205. Ні. 222. . 223.  л. 227.  м. 228. 1) Малюк 

 банки варення, Карлсон – ; 2) ; ; . 229. 1) Ні; 2) .  

230. 1) ; 2) так. 232. . 256.  кг. 257.  дм. 259. 1) ;  

2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) . 260. 1) ; 2) ; 3) ;  

4) ; 5) ; 6) . 261. 1) ; 2) . 262. 1) ; 2) .  

263. 1) ; 2) . 264. 1) ; 2) . 265. 46 дм. 266. 9 кг. 

267.  км;  км;  км. 268. Сашко –  кг; Дмитро  – 
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