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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів 

до ЗНО і ДПА. Його укладено відповідно до чинної програми та чинних підручників з математики. 

Метою посібника є надання практичної, методичної та психологічної допомоги учням у підготовці до 

ЗНО і ДПА. 

У посібнику міститься довідковий теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, а також 

вправи з усіх тем шкільного курсу математики. Завдання до кожної теми складаються з чотирьох час-

тин. Перша частина містить довідковий теоретичний матеріал і зразки розв’язання вправ. Друга час-

тина — тестові завдання із п’ятьма варіантами відповідей, з яких лише один правильний. Усі завдання 

розміщені в послідовності зростання складності. Третя частина містить завдання, які передбачають 

установлення відповідності між деякими математичними поняттями, позначеними цифрами 1–4, та 

їхніми властивостями, позначеними буквами А–Д. У четвертій частині вміщено тестові завдання від-

критої форми — самостійне знаходження відповіді у вигляді десяткового дробу. 
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АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 

 

 

Тема 1. Обчислення. Арифметичні задачі 

Натуральні числа — це числа, які використовують при лічбі: 1, 2, 3, ... . Множину натуральних 

чисел позначають буквою N. 

Цілі числа — це натуральні числа, числа протилежні до них та число нуль. Цілими є числа –2, 4, 0 

тощо. Множину цілих чисел позначають буквою Z. 

Раціональні числа — це числа, які можна подати у вигляді 
m

n
, де m — ціле число (mZ), n — нату-

ральне число (nN). Кожне раціональне число можна представити у вигляді скінченного або нескінчен-

ного періодичного десяткового дробу. Раціональними є числа 4,5; –3; –7,3; 
3

4
; 

7
2

9
  тощо. Множину ра-

ціональних чисел позначають буквою Q. 

Ірраціональні числа — це нескінченні десяткові неперіодичні дроби. Наприклад, ірраціональними 

є числа 5, cos7 , π  тощо. Множину ірраціональних чисел позначають буквою . 

Дійсні числа — це раціональні та ірраціональні числа. Кожне дійсне число можна зобразити точ-

кою на числовій осі, а кожній точці числової осі відповідає дійсне число. Множину дійсних чисел по-

значають буквою R. 

Прості та складені числа 

Натуральне число називають простим, якщо воно має лише два дільники: одиницю і саме число. 

Найменше просте число — 2. Наприклад, число 19 має два дільники (1 і 19), тому воно є простим. 

Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Число 6 має 

чотири дільники (1, 2, 3 і 6), тому воно є складеним. 

Число 1 має лише один дільник, тому воно є ні простим, ні складеним. 

Розкласти складене число на прості множники означає записати дане число у вигляді добутку 

простих чисел — дільників даного числа. Наприклад, 12600 = 7 · 5
2
 · 3

2
 ·2

3
. 

Взаємно простими числами називають числа, які не мають спільних дільників, крім одиниці. На-

приклад, 65 = 5 · 13, 306 = 2 · 3
2
 · 17, тому числа 65 і 306 — взаємно прості. 

Найбільшим спільним дільником (НСД) кількох натуральних чисел називають найбільше число, 

на яке дані числа діляться без остачі. НСД даних чисел дорівнює добутку спільних простих множни-

ків цих чисел. 

Найменшим спільним кратним (НСК) кількох натуральних чисел називають найменше число, яке 

ділиться без остачі на кожне з даних чисел. НСК даних чисел дорівнює добутку одного з них на прості 

множники, яких нема у його розкладі, але є у розкладах решти чисел.  

Якщо числа а та b — взаємно прості, тобто НСД(а; b) = 1, то НСК(а; b) = а · b. Наприклад, оскі-

льки числа 9 і 25 є взаємно простими (НСД(9; 25) = 1), то НСК(9; 25) = 9 · 25 = 225. 

Звичайним дробом називають число виду 
m

n
, де m та n — натуральні числа. Риска дробу означає 

дію ділення: :
m

m n
n
 . 

Число n — знаменник дробу — вказує, на скільки рівних частин поділили число (величину), чис-

ло m — чисельник дробу — скільки таких частин узято. 
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Дріб, у якому чисельник менший за знаменник, називають правильним. Дріб, у якому чисельник 

більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним. Наприклад, дроби 
7

,
12

 
16

,
23

 

8

44
 — правильні, а дроби 

20
,

13
 
99

,
33

 
15

15
 — неправильні.  

Число, яке складається з натурального числа і звичайного дробу, називають мішаним. Наприклад, 

8
4 ,

11
 

2
132

5
 — мішані числа. Мішане число можна записати у вигляді суми натурального числа і зви-

чайного дробу. Наприклад, 
8 8

4 4 .
11 11

    

Щоб записати мішане число у вигляді неправильного дробу, досить його цілу частину помножи-

ти на знаменник дробової частини, до знайденого добутку додати чисельник і результат записати в 

чисельнику, а знаменник залишити тим самим. Наприклад, 
5 ·4 33 23

5 .
4 4 4


   

З будь-якого неправильного дробу можна виділити цілу частину. Для цього досить поділити з ос-

тачею чисельник на знаменник. Частка від ділення буде цілою частиною, остача — чисельником, а  

дільник — знаменником. Наприклад, 
38 2

4 ,
9 9
  бо 38 : 9 = 4 (ост. 2). 

Основна властивість дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити чи поділити на одне 

й те саме натуральне число, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. Наприклад, 
1 1 4 4

6 6 4 24


 


; 

100 :10100 10

70 70 :10 7
  . 

Скороченням дробу називають ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник,  

відмінний від одиниці. Найбільше число, на яке можна скоротити дріб, — найбільший спільний діль-

ник чисельника і знаменника і якщо він дорівнює 1, то дріб називають нескоротним. Наприклад, дріб 

100

70
 скоротний, бо 

100 100:10 10

70 70:10 7
  , а дріб 

9

13
 — нескоротний. 

Заміну дробів з різними знаменниками відповідно рівними їм дробами з однаковими знаменни-

ками називають зведенням дробів до спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником дробів 

є найменше спільне кратне їх знаменників. 

Щоб звести дріб до найменшого спільного знаменника, досить: 

1) знайти найменше спільне кратне знаменників дробів; 

2) поділити найменше спільне кратне на кожен знаменник і знайти додаткові множники для кож-

ного дробу; 

3) помножити чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. 

Наприклад, звести дроби 
7

8
 і 

5

6
 до найменшого спільного знаменника. 1) Найменше спільне кра-

тне чисел 8 і 6 дорівнює 24; 2) 24 : 8 = 3; 24 : 6 = 4. Отже, числа 3 і 4 є додатковими множниками для 

дробів 
7

8
 і 

5

6
 відповідно; 3) 

7 ·37 21
;

8 8 ·3 24
   

5 ·45 20
.

6 6 ·4 24
    

Дії над звичайними дробами 

1. Додавання (віднімання). Сумою (різницею) дробів з однаковими знаменниками є дріб, чисель-

ник якого є сумою (різницею) чисельників цих дробів, а знаменник дорівнює їх знаменникам: 

a c a c

b b b


   .

a c a c

b b b

 
   

 Щоб додати (відняти) дроби з різними знаменниками, треба їх спочатку 

звести до спільного знаменника. 
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