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Дарагія дзяўчынкі і хлопчыкі!

Вы ўжо чатыры гады вывучалі матэматы-
ку, але яшчэ шмат новага чакае вас наперадзе. 
Матэматыка была добрым сябрам і надзейным 
памочнікам чалавеку ва ўсе часы. Яна дапамаг-
ла раскрыць многія тайны прыроды, стварыць 
машыны і прылады, без якіх немагчыма ўявіць 
сучасны свет.

Многімі матэматычнымі ведамі людзі кары-
стаюцца ўжо не адно тысячагоддзе: амаль усё, 
што вы вывучаеце сёння на ўроках матэматыкі, 
вядома людзям больш за дзве тысячы гадоў та-
му. У наш час без пэўных матэматычных ведаў 
немагчыма ўявіць сабе не толькі спецыяліста ў 
якой-небудзь галіне ведаў, але і проста культур-
нага чалавека. Матэматыка дапамагае адказаць 
на тыя пытанні, якія ставіць перад кожным ча-
лавекам жыццё.

Аснова поспеху пры авалодванні матэматы-
кай — гэта ўменне параўноўваць, лічыць, разва-
жаць, задаваць пытанні і адказваць на іх. Вельмі 
карыснымі з’яўляюцца такія якасці, як фантазія 
і кемлівасць, дапытлівасць і настойлівасць, 
назіральнасць і ўважлівасць. Гэтыя ўменні і якасці 
вы зможаце развіць, калі будзеце самастойна і ад-
казна працаваць як на ўроку, так і дома.

У вучэбным дапаможніку пяць раздзелаў, якія 
складаюцца з асобных параграфаў. Кожны пара-
граф пачынаецца з абмеркавання той тэмы, якая 
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пазначана ў назве. Каб вы маглі праверыць сябе, 
пасля тлумачальнага тэксту прыводзяцца кан-

трольныя пытанні. Яны пазначаны сімвалам . 

Калі вы не можаце адказаць на якое-небудзь пы-
танне, пашукайце адказ у тлумачальным тэксце.

Задачы, якія ідуць пасля кантрольных пы- 
танняў, падзелены на тры групы.

Задачы першай групы — гэта ў асноўным 
трэніровачныя практыкаванні на абмеркаваную 
ў адпаведным параграфе тэму.

У другой групе змешчаны разнастайныя заданні, 
пры выкананні якіх трэба прымяняць тое, чаму 
вы ўжо навучыліся. Тут змешчана многа тэкста-
вых задач. Да некаторых з іх даецца тлумачэнне 
пра тое, як іх рашаць, і паказваецца, як можна 
аформіць запісы пры іх рашэнні ў сшытку. Пры 
рашэнні тэкставых задач карысна звяртацца да 
рысункаў і схем. Яны дапамогуць зрабіць умову 
задачы нагляднай і падкажуць шлях да атрыман-
ня адказаў на пастаўленыя пытанні.

Задачы трэцяй групы часцей за ўсё з’яўляюцца 
творчымі. Яны не патрабуюць дадатковых ведаў — 
поспех тут спадарожнічае тым, хто не баіцца 
«правесці разведку боем».

У некаторых задачах вы знойдзеце цікавыя 
звесткі з гісторыі, геаграфіі, біялогіі. З дапамогай 
такіх задач вы навучыцеся прымяняць матэматы-
ку ў розных жыццёвых сітуацыях. Магчыма, гэта 
падштурхне вас звярнуцца да іншых кніг, каб 
пашырыць свае веды пра тое, з чым вы сустрэліся 
ў задачы.

Жадаем вам поспехаў!
Аўтары
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1. Чытанне, запіс і параўнанне 
натуральных лікаў

Пры лічэнні прадметаў выкарыстоўваюць нату-
ральныя лікі. Іх запісваюць з дапамогай дзесяці 
знакаў-лічбаў:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Выкарыстанне лічбаў па адной дазваляе 
запісаць толькі дзевяць натуральных лікаў:

1 (адзін), 2 (два), 3 (тры),
4 (чатыры), 5 (пяць), 6 (шэсць),
7 (сем), 8 (восем), 9 (дзевяць)

ды яшчэ лік 0 (нуль). Гэтыя лікі называюць 
адназначнымі, бо для запісу кожнага з іх вы-
карыстана адна лічба, адзін знак. З дапамогай 
лічбаў запісваюць і мнагазначныя лікі:

Лік
Значнасць 

ліку

47 Двухзначны

956 Трохзначны

88 808 Пяцізначны

Значэнне лічбы ў запісе мнагазначнага ліку за-
лежыць ад яе месца, пазіцыі (рыс. 1).

I Натуральныя лікі: 
складанне і адніманне

раздзел

Рыс. 1
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Лік 88 808 можна запісаць так:

88 808 = 80 000 + 8000 + 800 + 8 =
= 8 · 10 000 + 8 · 1000 + 8 · 100 + 8.

Лікі 80 000, 8000, 800 і 8 называюць разраднымі 
складаемымі ліку 88 808.

Месца лічбы ў запісе ліку называюць разра-
дам. Разрады, пачынаючы ад канца ліку, на-
зываюць адпаведна разрадам адзінак, разрадам 
дзясяткаў, разрадам соцень, разрадам тысяч, раз-
радам дзясяткаў тысяч і г. д.

Лікі 1, 10, 100, 1000, 10 000,100 000, … назы-
ваюць разраднымі адзінкамі. Кожныя 10 адзінак 
любога разраду ўтвараюць адзінку наступнага 
разраду. Напрыклад, 10 дзясяткаў даюць 1 сот-
ню, 10 соцень даюць 1 тысячу.

Разрады ліку, пачынаючы ад яго канца, аб’яд- 
ноўваюць у класы, па тры разрады ў адзін клас — 
клас адзінак, клас тысяч, клас мільёнаў. Ёсць 
назвы і для наступных класаў — мільярды, тры-
льёны, квадрыльёны, квінтыльёны, секстыльёны, 
септыль ёны, актыльёны, нанільёны, дэцыльёны.

Мільён — гэта тысяча тысяч, мільярд — тыся-
ча мільёнаў, трыльён — тыся ча мільярдаў.

Каб прачытаць мнагазначны лік, трэба 
разбіць яго на класы і затым называць зле-
ва направа колькасць адзінак кожнага класа, 
дадаючы назву класа. Пры гэтым не трэба 
вымаўляць назву класа адзінак і таго класа, у 
якім усе тры лічбы нулі.

Лік 79 000 326 047 580 чытаецца так:

79 трыльёнаў 326 мільёнаў 47 тысяч 580.

Яго разрадны склад паказаны на рысунку 2.
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Рыс. 2

Апісаны спосаб запісу і чытання натураль-
ных лікаў называюць дзесятковай пазіцыйнай 
сістэмай лічэння. Дзесятковай — таму што ў 
аснове ляжыць лічэнне дзясяткамі: 10 адзінак 
аднаго разраду ўтвараюць 1 адзінку наступнага 
разраду. Пазіцыйнай — таму што значэнне кож-
най лічбы ў запісе ліку вызначаецца яе пазіцыяй, 
разрадам.

Людзі карысталіся раней і непазіцыйнымі 
сіcтэмамі лічэння, прыкладам якіх з’яўляецца 
рымская. У ёй выкарыстоўваюцца такія лічбы:

І V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1000
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Рымская сістэма не з’яўляецца пазіцыйнай, бо 
ў ёй значэнне лічбы адно і тое незалежна ад мес-
ца ў запісе ліку. Напрыклад, у запісах ХІ і ІX, 
якія абазначаюць лікі 11 і 9 адпаведна, лічба X 
абазначае лік 10, а лічба І — лік 1.

Натуральныя лікі разам складаюць натуральны 
рад 1, 2, 3, 4, 5, ... і маюць пэўныя ўласцівасці:

ёсць найменшы натуральны лік — лік  � 1, які 
пачынае натуральны рад;
няма найбольшага натуральнага ліку, г. зн.  �
натуральны рад не мае канца;
кожны натуральны лік мае наступніка; �
кожны натуральны лік, акрамя ліку  � 1, мае 
папярэдніка.

Папярэднік ліку
n – 1

Лік
n

Наступнік ліку
n + 1

—
99

25 378

1
100

25 379

2
101

25 380

Лікі натуральнага рада размешчаны ў пэўным 
парадку. З двух натуральных лікаў меншы той, 
які пры лічэнні названы раней, а большы той, які 
названы пазней (рыс. 3). Запісы выгляду 2 < 3; 
11 > 4 называюць няроўнасцямі.

Рыс. 3
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Рыс. 4

Натуральныя лікі параўноўваюць параз-
радна, пачынаючы з найвышэйшага разраду  
(рыс. 4).

Лік 0 меншы за любы натуральны лік n,  
г. зн. 0 < n.

Некалькі лікаў можна ўпарадкаваць па нарас- 
танні або па спаданні.

Няроўнасць можа змяшчаць зменную (літару). 
Напрыклад, калі запісана няроў насць a < 3, то 
маюцца на ўвазе лікі 0, 1 і 2, бо кожная з 
няроўнасцей 0 < 3, 1 < 3, 2 < 3 праўдзівая.

Калі пра лік b вядома, што ён большы за лік 25 
і разам з тым меншы за лік 28 (25 < b і b < 28), 
то запісваюць двайную няроўнасць 25 < b < 28. 
Яе чытаюць «Лік b большы за лік 25 і меншы за 
лік 28» (рыс. 5).
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Рыс. 5

Сцверджанне пра тое, што лік c не большы за 
лік 5 (c < 5 або c = 5), запісваюць так: c  5. Запіс 
d  5 азначае, што лік d не меншы за 5 (d > 5 
або d = 5). Запісы са знакамі  і  называюць 
нястрогімі няроўнасцямі (рыс. 6).

Рыс. 6

Прыклад. Знойдзем лікі, якія праўдзяць умову 
8 < m  13.

Лікі, што нас цікавяць, павінны разам праў- 
дзіць няроўнасці 8 < m і m  13. Гэта лікі 9, 10, 
11, 12, 13.
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1. Якія лікі выкарыстоўваюць для лічэння прадметаў?
2. Якія лікі называюць адназначнымі; двухзначнымі; 
трохзначнымі?
3. Назавіце лічбы дзесятковай сістэмы лічэння.
4. Назавіце разрады класа адзінак; класа тысяч; класа 
мільёнаў.
5. Назавіце першыя пяць класаў у запісе натуральных 
лікаў.
6. Назавіце першыя сем разрадных адзінак.
7. Як чытаюць мнагазначныя лікі?
8. Назавіце па нарастанні чатыры двухзначныя лікі.
9. Назавіце па спаданні тры трохзначныя лікі.
10. Як параўноўваюць лікі з рознай колькасцю лічбаў?
11. Як параўноўваюць лікі з аднолькавай колькасцю 
лічбаў?
12. Назавіце найменшы натуральны лік.
13. Параўнайце лік 0 з любым натуральным лікам.
14. Як разумець неабмежаванасць рада натуральных 
лікаў?

1. Назавіце класы ліку:

а) 23; в) 112 015; д) 56 000 789 707;
б) 1096; г) 1 000 452; е) 0.

2. Назавіце разрады ліку:

а) 207; в) 34 005; д) 5 687 000;
б) 1214; г) 135 746; е) 0.

3. Назавіце разрадныя складаемыя ліку:

а) 40; в) 8329; д) 206 027;
б) 461; г) 54 090; е) 4 008 903.

4. Сумай разрадных складаемых запішыце лік:

а) 215; в) 56 420; д) 67 500 012;
б) 5064; г) 5 000 002; е) 500 040 001.

Што азначае лічба 5 у запісе кожнага з гэтых 
лікаў?
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5. Святло  распаўсюджваецца  са  скорасцю  
299 792 458 м/с і праходзіць адлегласць ад Сонца 
да Зямлі за 500 с. Назавіце, колькі адзінак мае 
лік, які выражае скорасць святла, у разрадзе:

а) дзясяткаў; г) мільёнаў;
б) тысяч; д) дзясяткаў мільёнаў;
в) дзясяткаў тысяч; е) соцень мільёнаў.

Знайдзіце адлегласць ад Сонца да Зямлі.

6. Адлегласць, на якую святло распаўсюдж- 
ваецца за год, астраномы называюць светлавым 
годам. Ён роўны 9 460 528 177 427 км. Назавіце, 
колькі адзінак мае лік, які выражае гэтую адлег- 
ласць, у класе:

а) адзінак; в) мільёнаў; д) трыльёнаў;
б) тысяч; г) мільярдаў; е) квадрыльёнаў.

7. Святло ад самай блізкай да нас зоркі Проксіма 
Цэнтаўра дасягае Зямлі за 4 гады 80 сутак, а ад 
самай яркай зоркі Сірыус — за 8 гадоў 205 сутак. 
Знайдзіце адлегласці да гэтых зорак.

8. Прачытайце лік:

а) 25; в) 1023; д) 20 010 200;
б) 157; г) 97 403; е) 3 050 001 000.

9. Прачытайце і запішыце словамі лік:

а) 1 342 675; г) 799 300 090;
б) 5 897 506; д) 125 780 300;
в) 21 098 610; е) 19 021 030 007.

10. Разбіце на класы і прачытайце лік:

а) 63035; г) 800000002; 
б) 904308; д) 6280551992;
в) 21120403; е) 440730006000.
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11. Запішыце лік у дзесятковай сістэме лі- 
чэння:
а) дзевяноста сем;
б) трыста семдзесят восем;
в) чатыры тысячы дзвесце сем;
г) трыста пяць мільёнаў адна тысяча два;
д) сорак тры мільярды пяць тысяч сямнаццаць;
е) трыццаць тры мільярды трыццаць восем тысяч.

12. Запішыце лічбамі лік:
а) трыццаць мільёнаў трыццаць тысяч чатыры;
б) семдзесят сем тысяч восемсот трыццаць шэсць;
в) сорак мільярдаў сорак мільёнаў чатырыста сорак;
г) сто пяцьдзясят тысяч сто пяцьдзясят;
д) сем мільёнаў сем.

13. Укажыце значэнне лічбы, вылучанай чыр-
воным колерам, у ліку:
а) 27 904 541; г) 9 096 647 002;
б) 286 003; д) 30 539 040;
в) 487 704 580; е) 6 980 000 000.

14. Якія трохзначныя лікі можна запісаць, калі 
выкарыстоўваць лічбы 0 і 5? Знайдзіце дзель ад 
дзялення сумы гэтых лікаў на:
а) 2; в) 10; д) 422;
б) 5; г) 211; е) 1055.

15. Укажыце найменшы і найбольшы:
а) чатырохзначныя лікі;
б) шасцізначныя лікі з аднолькавымі лічбамі;
в) пяцізначныя цотныя лікі.

16. Укажыце тры лікі, размешчаныя паміж 
34 215 і 34 521, выкарыстаўшы для запісу толькі 
лічбы 1, 2, 3, 4, 5.
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17. Без пісьмовых вылічэнняў параўнайце зна- 
чэнні выразаў:

а) 60 · 70 і 70 · 60; е) 5500 : 5 і 55 000 : 50;
б) 5470 + 8 і 5486 – 8; ж) 770 · 60 і 769 · 59;
в) 100 : 50 і 100 – 50; з) 33 · 3 і 66 · 2;
г) 777 + 77 і 77 + 777; і) 7 · 66 і 66 · 6;
д) 5999 + 1 і 6000 – 1; к) 875 · 64 і 874 · 65.

18. Вызначыце, якія лікі праўдзяць умову:

а) 2 < k < 7; ж) 26  r  30;
б) 17 > l > 12; з) 19  s  13;
в) m  5; і) 22 < u  23;
г) n  12; к) 26  y  27;
д) 39  p < 43; л) 31  v < 31;
е) 58 < q  60; м) 14 < t < 10.

19. Запішыце лікі, што праўдзяць умову:

а) a < 4; г) 28  d  31;
б) b  4; д) 28  f < 31;
в) 28 < c < 31; е) 28 < k  31.

20. Маса самай буйной марской жывёлы — сіняга 
кіта — можа дасягаць 200 т, а маса самай буй-
ной наземнай жывёлы — саваннага афрыканскага 
слана — 12 т. Запішыце масы гэтых жывёл у:

а) цэнтнерах; б) кілаграмах.

————————
21. Вылічыце вусна, назваўшы папярэдне пара-

дак выканання дзеянняў:

а) 3 + 7 · 8; ж) (17 + 34) : 3;
б) 9 · 6 – 11; з) (43 – 37) · (43 + 37);
в) 7 · 5 · 2; і) (66 + 34) · (25 – 9);
г) 9 · 7 + 1; к) 84 : (13 + 8);
д) 79 – 72 : 9; л) (34 – 23) · 7;
е) (93 – 82) · 9; м) 96 : (9 + 7).
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22. Выканайце дзеянні:

а) 24 + 47 · 10; ж) 8 · (14 + 13);
б) 82 + 54 · 11; з) 923 : (72 – 59);
в) 96 : 6 + 87; і) 3 · (215 + 48);
г) 132 : 11 – 7; к) 2869 : (84 – 65);
д) 85 · 24 – 1322; л) (19 · 47 – 123) : (55 · 2);
е) 957 : 11 + 23; м) (89 · 11 + 17 · 49) : 12.

23. На рысунку 7 паказаны шлях па шашы 
паміж Магілёвам і Гродна і ўказаны ў кіламетрах 
адлегласці ад Беразіно да Магілёва і да Мінска. 
Знайдзіце адлегласць ад Гродна да Мінска, 
улічыўшы, што адлегласць ад Магілёва да Гродна 
складае 470 км.

Рыс. 7

24. Нёман працякае па тэрыторыі Беларусі на 
працягу 459 км. Гэта на 19 км менш, чым па 
тэрыторыі Літвы. Знайдзіце даўжыню Нёмана.

25. Веласіпедыст ехаў 2 г са скорасцю 14 км/г, 
пасля чаго яму засталося яшчэ праехаць 25 км. 
Якую адлегласць трэба было праехаць веласіпе- 
дысту?

∗ ∗ ∗
26. З дапамогай лічбаў 0, 2, 4, 6, 8 запішыце 

самы вялікі і самы малы шасцізначныя лікі, 
улічыўшы, што:

а) кожная з лічбаў выкарыстоўваецца адвольную 
колькасць разоў (нават ні аднаго!);
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б) кожная з лічбаў выкарыстоўваецца, прынамсі, 
адзін раз;
в) лік змяшчае чатыры сотні і чатыры сотні тысяч;
г) у класах адзінак і тысяч лічбы размешчаны па 
нарастанні.

27. Ёсць тры шарыкі — чырвоны, зялёны і сіні — 
і тры скрынкі з надпісамі «чырвоны», «зялёны», «чыр- 
воны або зялёны». Шарыкі па адным паклалі ў скрын- 
кі так, што ні адзін з надпісаў не адпавядае сапраўд- 
насці. Вызначыце, дзе які шарык знаходзіцца.

28. У падручніку 296 старонак. Вызначыце, 
колькі:
а) лічбаў трэба запісаць, каб іх пранумараваць;
б) разоў будзе выкарыстана кожная з лічбаў.

2. Складанне і адніманне 
натуральных лікаў

Лічэнне — гэта працэс называння наступніка 
чарговага натуральнага ліку. Напрыклад, пасля 
ліку 47 мы называем лік 48, пасля ліку 141 — лік 
142. Наступнік большы за папярэдніка на адзінку, 
г. зн. атрыманы дадаваннем да яго адзінкі:

48 = 47 + 1, 142 = 141 + 1.

Каб скласці лікі 7 і 2, можна да ліку 7 двойчы 
прылічыць па адзінцы:

7 + 2 = (7 + 1) + 1 = 8 + 1 = 9.

Лікі a і b, што складваюць, называюць 
складаемымі, а вынік складання — сумай. Вы-
раз a + b таксама называюць сумай.

Адніманне ёсць дзеянне, адваротнае складан-
ню. Адніманнем знаходзяць невядомае складаемае 
a або b па вядомых суме c і другім складаемым.
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Рыс. 8

Лік, ад якога аднімаюць, называюць памяншае-
мым, лік, які аднімаюць, — аднімаемым, а вынік 
аднімання — рознасцю. Выразы c – a і c – b так-
сама называюць рознасцямі.

Для складання і аднімання натуральных лікаў 
распрацаваны прыёмы, у якіх выкарыстоўваецца 
разрадны склад лікаў (рыс. 8).

У прыведзеным прыкладзе на складанне сума ў 
кожным разрадзе не выходзіла за яго межы. А калі 
ў якім-небудзь разрадзе атрымаецца сума, боль-
шая за 9, то ў самім разрадзе запісваецца лічба 
адзінак, а колькасць поўных дзясяткаў улічваецца 
ў наступным разрадзе (рыс. 9).

Рыс. 9
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Пры выкананні аднімання можа так 
здарыцца, што якое-небудзь разрад-
нае складаемае памяншаемага будзе 
меншым за адпаведнае складаемае 
аднімаемага. Тады даводзіцца раздраб-
няць адзінку больш высокага разраду 
(рыс. 10).

Рознасць лікаў паказвае, на колькі 
першы лік большы за другі або на 
колькі другі лік меншы за першы.

Складанне можна праверыць адніманнем: калі 
ад сумы адняць адно са складаемых, атрымаец- 
ца другое складаемае.

Адніманне можна праверыць складаннем або 
адніманнем:

калі да рознасці дадаць аднімаемае, атрыма-
ецца памяншаемае;

калі ад памяншаемага адняць рознасць, 
атрымаецца аднімаемае.

Дзеянні складання і аднімання маюць шэ-
раг уласцівасцей (гл. табліцу), якія дазваляюць 
спрасціць вылічэнні.

Дадаванне і адніманне нуля
Адніманне самога ліку

a + 0 = a; a – 0 = a; a – a = 0
Дадаванне нуля і адніманне нуля не змяняюць лік

Адніманне самога ліку мае вынікам лік 0

Перамяшчальная ўласцівасць
a + b = b + a

Перастаўленне складаемых суму не змяняе

Спалучальная ўласцівасць
(a + b) + c = a + (b + c)

Змяненне расстаноўкі дужак суму не змяняе

Рыс. 10
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1. Як называюць лікі, што складваюць, і вынік скла-
дання?
2. Як называюць лік, ад якога аднімаюць; лік, які 
аднімаюць; вынік аднімання?
3. Растлумачце на прыкладзе, як слупком складваюць 
мнагазначныя лікі; аднімаюць мнагазначныя лікі.
4. Як устанавіць, на колькі адзін лік большы за другі?
5. Як знайсці: складаемае па вядомых суме і адным 
складаемым; аднімаемае па вядомых рознасці і памян- 
шаемым; памяншаемае па вядомых рознасці і адні- 
маемым?
6. Пры якой умове можна выканаць складанне; адні- 
манне?
7. Як праверыць складанне? Як адніманне праверыць 
складаннем; адніманнем?
8. Сфармулюйце ўласцівасці нуля пры складанні і 
адніманні.
9. Сфармулюйце перамяшчальную ўласцівасць складан-
ня і запішыце яе з дапамогай літар.
10. Сфармулюйце спалучальную ўласцівасць складання 
і запішыце яе з дапамогай літар.

29. Перамяшчальная і спалучальная ўласцівасці 
складання могуць аблегчыць вылічэнні:

34 + 470 = 470 + 34 = 470 + 30 + 4 = 500 + 4 = 504;
420 + 17 + 80 = (420 + 80) + 17 = 500 + 17 = 517.

Выкарыстаўшы гэта, вылічыце вусна:

а) 55 + 980; г) 931+ 787 + 69; 
б) 229 + 1800; д) 22 + 76 + 24 + 18;
в) 37 + 45+ 55; е) 57 + 23 + 143 + 12.

30. Спалучальную ўласцівасць складання мож-
на сфармуляваць правіламі: каб да сумы двух 
лікаў дадаць трэці лік, можна да аднаго са скла-
даемых дадаць суму двух іншых, або каб да ліку 
дадаць суму двух лікаў, можна да гэтага ліку 
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дадаць адзін з іх і да атрыманай сумы дадаць 
другі. Выкарыстаўшы гэта, вылічыце вусна:

а) (39 + 27) + 13; г) 238 + (783 + 162);
б) 72 + (128 + 293); д) 321 + (189 + 79);
в) (37 + 49) + 163; е) (222 + 188) + 278.

31. Вы ведаеце наступнае правіла: каб адняць 
суму ад ліку, можна спачатку адняць ад гэтага 
ліку адно складаемае і затым ад атрыманай 
рознасці — другое складаемае:

a – (b + c) = (a – b) – c = (a – c) – b.

Выкарыстаўшы гэта, вылічыце вусна:

а) 23 – (3 + 6); г) 931 – (151 + 131);
б) 79 – (15 + 19); д) 1022 – (115 + 122);
в) 237 – (37 + 110); е) 2357 – (517 + 457).

32. Вы ведаеце наступнае правіла: каб ад сумы 
адняць лік, можна яго адняць ад аднаго са скла-
даемых і да атрыманай рознасці дадаць другое 
складаемае:

(a + b) – c = (a – c) + b; (a + b) – c = (b – c) + a.

Выкарыстаўшы гэта, вылічыце вусна:

а) (45 + 17) – 7; г) (931 + 217) – 132;
б) (545 + 38) – 145; д) (1022 + 147) – 922;
в) (345 + 17) – 343; е) (2357 + 178) – 79.

33. Вызначыце, як, выкарыстаўшы кожны з 
лікаў 2, 3, 4, 6 не больш чым адзін раз, запоўніць 
клеткі так, каб праўдзілася роўнасць:

а)  –  –  = 0; е)  +  +  = 9;
б)  +  –  = 4; ж)  +  –  = 3;
в)  +  –  = 8; з)  +  –  = 7; 
г)  +  –  = 1; і)  +  +  = 11;
д)  –  +  = 5; к)  –  –  = 1.
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34. Укажыце, па якой — гарызантальнай або 
вертыкальнай — межавай лініі трэба раздзяліць 
табліцу, каб сумы лікаў у кожнай з атрыманых 
частак былі роўныя:

а) 7 3 в) 5 7 9

5 9 2 6 11

б) 13 26 г) 11 13 29

25 14 15 17 21

35. Запішыце вынік трохразовага прымянення 
да дадзенага ліку ўказанага дзеяння:

а) 17 + 7 ...
 

; г) 50 11−
 

...; ж) 81 3:
 

... ;

б) 5 11+
 

...; д) 4 3· ...
 

; з) 64 2:
 

...;

в) 24 6−
 

...; е) 7 2. ...
 

; і) 54 3:
 

... .

36. Запішыце лік, да якога тры разы прымянілі 
ўказанае дзеянне і атрымалі ўказаны лік:

а) ... + 6 30
 

; г) ... −13 7
 

; ж) ...:10 6
 

;

б) ... + 10 77
 

; д) ....10 7000
 

; з) ...:2 88


;

в) ... − 8 7
 

; е) ....2 64


; і) ...:3 11


.

37. Улічыўшы, што розныя значкі абазначаюць 
розныя лічбы, а аднолькавыя значкі — адноль-
кавыя лічбы, замяніце значкі лічбамі так, каб 
праўдзілася роўнасць:

а) 2 : 4 = ; г) 3 :  = 7;
б) 9 + 8 = 3 ; д) 2  +  = 8;
в) 5 · 1  = 6 ; е)  +  = .
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38. Выканайце складанне з тлумачэннем:

а) 19 + 108; е) 45 623 + 305;
б) 230 + 110; ж) 200 500 + 3675;
в) 565 + 303; з) 45 000 + 7079;
г) 123 + 45 562; і) 456 123 012 + 0;
д) 9058 + 201; к) 0 + s.

39. Вылічыце:

а) 13 195 + 187 331;
б) 5 007 897 + 17 894 957;
в) 256 789 + 258 473;
г) 56 047 834 + 39 572;
д) 204 753 + 884 667;
е) 569 257 759 + 284 696 352.

40. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 1996 + 36 + 34; д) 23 + 980 + 1799;
б) 7 + 63 + 9102; е) 62 + 538 + 1997;
в) 96 + 5453 + 84; ж) 4504 +487 + 7931;
г) 6897 + 79 + 705; з) 653 + 94 + 3508.

41. Вылічыце найбольш зручным спосабам:

а) 237 + 953 + 763; д) 432 + 968 + 668;
б) 855 + 445 + 355 + 145; е) 254 + 2546 + 1746;
в) 2897 + 856 + 103 + 44; ж) 643 + 43 + 957;
г) 8009 + 699 + 301 + 401; з) 884 + 7584 + 116.

42. Аднавіце прыклад:

а) +
43082
*****
*7293

; в) +
43*8*
**6*7

*27253

;

б) +
***3*
835*7
*8725

; г) +
1**8*
*62*7

*15253

.
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43. Знайдзіце суму лікаў:

а) 146 798, 95, 57 681, 9504;
б) 5709, 968, 97 235, 64, 458 009;
в) 56, 135 876, 358, 860 235, 5214;
г) 276, 62 309, 7838, 4007, 930 445.

44. Знайдзіце значэнне выразу 392 797 + x, улі- 
чыўшы, што значэнне зменнай x роўнае:

а) 84; в)7403; д) 609 355;
б) 265; г) 27 204; е) 3 589 904.

45. Як зменіцца сума двух складаемых, калі:

а) адно са складаемых павялічыць на 9, другое — 
на 16;
б) адно са складаемых павялічыць на 28, другое 
паменшыць на 12;
в) адно са складаемых павялічыць на 36, другое 
паменшыць на 42;
г) адно са складаемых паменшыць на 37, другое — 
на 26?

46. Без вылічэнняў замяніце зорачку адным са 
знакаў =, < або > так, каб атрымалася праўдзівае 
сцверджанне:

а) 47 + 24 ∗ 47 + 25;
б) 345 + 97 ∗ 345 + 96;
в) 785 + 123 ∗ 900 + 123;
г) 23 + 47 ∗ 24 + 48;
д) 56 + 467 ∗ 460 + 50;
е) 478 + 342 ∗ 340 + 480;
ж) 4568 + 256 ∗ 3999 – 11;
з) 9508 – 247 ∗ 9508 + 247;
і) 81 409 + 31 564 ∗ 64 918 + 31 564;
к) 56 489 + 2501 ∗ 2500 + 56 492.
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47. Выканайце вусна адніманне:

а) 358 – 151; ж) 456 789 – 435 769;
б) 869 – 423; з) 18 987 – 8988;
в) 745 – 246; і) 852 456 –851 066;
г) 558 – 481; к) 29 877 – 19 878;
д) 6709 – 0; л) 558 514 – 469 224;
е) 79 765 – 69 665; м) 293 451 – 174 152.

48. Знайдзіце:

а) рознасць, калі памяншаемае роўнае 85, аднімае- 
мае — 37;
б) аднімаемае, калі памяншаемае роўнае 85, роз-
насць — 37;
в) памяншаемае, калі аднімаемае роўнае 29, роз-
насць — 57.

49. Знайдзіце рознасць і ў першых пяці прыкла-
дах выканайце праверку складаннем, у астатніх — 
адніманнем:

а) 1589 – 993; е) 365 856 – 277 967;
б) 4858 – 1689; ж) 140 296 – 99 499;
в) 9852 – 888; з) 3 080 904 – 781 957;
г) 250 406 – 147 537; і) 15 003 426 – 13 859;
д) 143 156 – 98 774;  к) 40 123 544 – 21 144 556.

50. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 46 044 – 585 – 93;
б) 98 746 – 952 – 805;
в) 86 925 – 7967 – 9969;
г) 52 007 – 1095 – 3946;
д) 2105 – 456 – 361 – 99;
е) 5040 – 773 – 378 – 999;
ж) 8105 – 1387 – 766 – 499;
з) 54 595 – 3569 – 2158 – 958.
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51. Вылічыце найбольш зручным спосабам:

а) 84 – (14 + 19); е) (836 + 123) – 656;
б) 442 – (244 + 52); ж) 6198 – (2198 + 1250);
в) 953 – (167 + 76); з) 9027 – (5076 + 3427);
г) (557 + 264) – 337; і) 7806 – (2173 + 3433);
д) (675 + 198) – 148; к) 9013 – (113 + 5290).

52. Аднавіце прыклад:

а) +
**6*
773

**0*9

; в) +
4*72*
*4*03

*025*2

;

б) –
**5*4

773
9*0*

; г) –
4**3
*76*

*37

.

53. Янка прачытаў аповесць за два дні. За першы 
дзень ён прачытаў 52 старонкі, гэта на 8 старонак 
больш, чым за другі дзень. Колькі старонак змяшчае  
аповесць? Складзіце і рашыце адваротную задачу.

54. Беседзь працякае па Расіі і Беларусі, і яе 
даўжыня роўная 261 км. Знайдзіце даўжыню 
Беседзі па тэрыторыі нашай краіны, улічыўшы, 
што яна на 109 км большая за даўжыню па 
тэрыторыі Расіі.

Умову задачы можна выявіць рысункам (гл. фор- 
зац 2).

Ураўняем адрэзкі, што выяўляюць даўжыні 
Беседзі па Беларусі і па Расіі, для чаго павялічым 
лік 261 км на 109 км. Знойдзеная сума 370 км 
выяўляе падвоеную даўжыню Беседзі па Бела- 
русі. Таму даўжыня Беседзі па Беларусі роўная 
370 км : 2, г. зн. 185 км.

55. Адлегласць па шашы ад Ваўкавыска да 
Баранавіч праз Слонім складае 110 км, прычым 
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ад Слоніма да Ваўкавыска на 2 км больш, чым 
да Баранавіч. Знайдзіце адлегласці ад Слоніма да 
Ваўкавыска і да Баранавіч.

—————
56. Стораны трохвугольніка маюць даўжыні 

65 см, 4 дм 7 см і 530 мм. Знайдзіце перыметр 
трохвугольніка. Параўнайце даўжыню кожнай 
стараны трохвугольніка з сумай даўжынь дзвюх 
іншых старон.

57. Трэба абгарадзіць прамавугольны дачны 
ўчастак даўжынёй 37 м і шырынёй 27 м. Знайдзіце 
даўжыню агароджы.

58. Акула ў даўжыню можа дасягаць 20 м, кіт 
можа быць на 13 м даўжэйшы, кракадзіл — на 25 м 
карацейшы за кіта, а анаконда — на 2 м даўжэйшая 
за кракадзіла. Якія даўжыні маюць названыя жы- 
вёлы? Запішыце іх па спаданні даўжынь.

59. Знайдзіце, пры якім значэнні a праўдзіцца 
роўнасць:

а) 672 + a = 683; ж) 91 · a = 36 946;
б) 896 − a = 879; з) a · 21 = 10 143;
в) a + 437 = 496; і) 2720 : a = 32;
г) a – 726 = 5090;  к) a : 86 = 407;
д) 786 + a = 1663; л) a · 68 = 13 872;
е) a – 647 = 4545; м) a : 72 = 5256.

60. Выканайце дзеянне:

а) 274 м + 347 м; ж) 68 см : 4;
б) 562 м − 39 дм; з) 4 км : 25;
в) 2 м 4 см + 4 дм; і) 3 км 600 м : 12 м;
г) 2 м − 4 дм 5 см; к) 1 м 6 см : 4;
д) 22 м · 5; л) 2 м : 40 мм;
е) 3 м 5 дм · 4; м) 2 м 8 см : 4 мм.
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61. З лікаў, што праўдзяць няроўнасць

178  y < 220,
запішыце тыя, што:
а) заканчваюцца лічбай 8;
б) заканчваюцца лічбай 0;
в) дзеляцца на 10;
г) меншыя за 182.

* * *
62. Улічыўшы, што розныя знакі абазначаюць 

розныя лічбы, а аднолькавыя знакі — аднолькавыя 
лічбы, замяніце іх лічбамі так, каб праўдзіліся  
ўсе роўнасці, зашыфраваныя на рысунку:

а) 11, а; б) 11, б; в) 11, в.

а б в

Рыс. 11

63. Лікі ад 1 да 9 пастаўце ў квадрацікі так, 
каб праўдзіліся ўсе няроўнасці (рыс. 12, а). Ад-
шукайце яшчэ адно рашэнне задачы для рысун- 
ка 12, а. Колькі ўсяго рашэнняў мае задача для 
рысунка 12, б? Які адзін знак няроўнасці на ры-
сунку 12, б трэба замяніць на адваротны, каб но-
вая задача мела адно рашэнне?

 а б

Рыс. 12
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64. Тры сінія і тры чырвоныя шарыкі расклалі 
па два ў тры скрынкі з надпісамі «два сінія», «два 
чырвоныя» і «сіні і чырвоны». У адну скрынку 
паклалі два сінія шарыкі, яшчэ ў адну — два 
чырвоныя, а шарыкі, што засталіся, паклалі ў трэ- 
цюю скрынку. Аказалася, што ні адзін з надпісаў 
не адпавядае сапраўднасці. Якім чынам могуць 
быць размеркаваны шарыкі? Ці можна, узяўшы 
адзін шарык з якой-небудзь скрынкі, сказаць, 
якія шарыкі дзе ляжаць?

3. Прамая і яе часткі
Уяўленне пра пункт дае след дотыку завостра-

нага алоўка да паперы (рыс. 13). Пункты абазнача-
юць вялікімі лацінскімі літарамі. На рысунку 14 
паказаны тры пункты: A, B, C.

 Рыс. 13 Рыс. 14

Нарысуем у сшытку два пункты M і N і злу-
чым іх з дапамогай лінейкі (рыс. 15). Атрымаем 
адрэзак. Яго можна называць MN або NM. Самі 
пункты M і N называюцца канцамі адрэзка MN.

Рыс. 15
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Любыя два пункты можна злучыць толькі 
адным адрэзкам.

Нарысуем адрэзак PQ. Фігура, што атрымаец-
ца, калі прадаўжаць яго неабмежавана за пункт 
Q, называецца праменем. На рысунку 16 паказа-
ны адрэзак PQ і прамені PQ і QP.

Пункт P называюць пачаткам праменя PQ. 
Пры абазначэнні праменя першым запісваюць 
яго пачатак, а потым літару, якая абазначае які-
небудзь іншы пункт праменя.

Прамень мае пачатак і не мае канца.
Калі адрэзак PQ неабмежавана прадаўжаць у 

абодва бакі — як за пункт P, так і за пункт Q, — 
атрымаецца фігура, якую называюць прамой. На 
рысунку 17 паказана прамая PQ. Яе можна на-
зваць і QP.

Прамая не мае ні пачатку, ні канца.
Праз два пункты можна правесці толькі ад-

ну прамую.
Любы пункт прамой раздзяляе яе на два 

прамені.

Рыс. 16

Рыс. 17
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На рысунку 18 пункт A раздзяляе прамую MN на 
супрацьлеглыя прамені AM і AN. Пункт A з’яўля- 
ецца пачаткам кожнага з праменяў AM і AN.

Прамую можна атрымаць згінаннем ліста папе-
ры або тугім нацягваннем вяроўкі.

На рысунку 19 пункты E і F злучаны адрэз-
кам. Пункты A, E, F ляжаць на адрэзку EF, а 
пункты L, P, T не ляжаць на гэтым адрэзку. Пун-
кты A, E, F ляжаць на прамені EF, а пункты A, 
E, F, T — на прамені FE. Пункты A, E, F, T ля-
жаць на прамой EF, а пункты A, P, L — на пра-
мой PL. Пункт A ляжыць паміж пунктамі E і F. 
Пункт L не ляжыць паміж пунктамі E і F, ён 
знаходзіцца па-за адрэзкам EF. Пункт E ля-
жыць паміж пунктамі A і T, а пункт A — паміж 
пунктамі P і L.

Пункты, прамыя, адрэзкі, прамені размя- 
шчаюцца на плоскасці. Уяўленне пра плоскасць 
даюць паверхні стала, аконнага шкла, замёрзлай 
паверхні вадаёма. Гэтыя паверхні маюць межы.  
А плоскасць бязмежная ва ўсіх кірунках. Мы ры-
суем фігуры на «кавалках» плоскасці — на лісце 
ў сшытку, на школьнай дошцы.

Рыс. 18

Рыс. 19
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1. Як абазначаюць пункт; адрэзак, што злучае пункты 
A і B? Назавіце канцы гэтага адрэзка.
2. Колькі адрэзкаў злучаюць два пункты?
3. Як абазначаюць прамень; прамую?
4. Ці мае канцы прамая; прамень?
5. Колькі праменяў вызначаюць два пункты; колькі 
прамых?
6. Назавіце прыклады плоскіх паверхняў.

65. Адзначце ў сшытку пункты P і Q. Пабудуйце 
прамую PQ. На адрэзку PQ адзначце пункты A і B. 
Запішыце:

а) адрэзкі, на якія пункт A раздзяліў адрэзак PQ;
б) усе адрэзкі, на якія пункты A і B раздзялілі 
адрэзак PQ;
в) усе прамыя, што вызначаюцца пунктамі P, Q, 
A і B;
г) усе прамені, што вызначаюцца пунктамі P, Q, 
A і B;
д) усе адрэзкі, што вызначаюцца пунктамі P, Q, 
A і B.

66. Па рысунку 20 назавіце пункты, што ля-
жаць на:

а) адрэзку RP; адрэзку BQ; адрэзку ER;
б) прамені MQ; прамені PC; прамені EM; праме- 
ні EQ;
в) прамой RN; прамой AB; прамой CD; прамой CN.

Рыс. 20
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67. Па рысунку 20 з дапамогай лінейкі вызна-
чыце, на якіх прамых, што задаюцца пунктамі 
«зоркі», ляжыць пункт:

а) F; б) T; в) S.

68. Па рысунку 20:

а) назавіце пункты, якія ляжаць паміж пунктамі 
R і P; E і Q; A і C;
б) назавіце пункты, паміж якімі ляжыць пункт 
E; P; C; D;
в) вызначыце, ці ёсць пункты, якія ляжаць паміж 
пунктамі A і B.

69. Па рысунку 20, выкарыстаўшы, калі трэ-
ба, лінейку, вызначыце, паміж якімі пунктамі 
ляжыць пункт:

а) Q; б) S; в) C; г) F; д) D.

70. Нарысуйце прамую і адзначце на ёй тры пун-
кты A, B, C. Запішыце ўсе магчымыя абазначэнні 
гэтай прамой. Колькі іх?

71. На колькі частак раздзяляецца плоскасць:

а) адной прамой;
б) дзвюма перасякальнымі прамымі;
в) дзвюма паралельнымі прамымі?

72. Колькі плоскіх паверхняў мае:

а) куб (рыс. 21, а);
б) цыліндр (рыс. 21, б);
в) конус (рыс. 21, в);
г) шар (рыс. 21, г);
д) трохвугольная піраміда (рыс. 21, д);
е) чатырохвугольная піраміда (рыс. 21, е);
ж) прамавугольны паралелепіпед (рыс. 21, ж);
з) пяцівугольная прызма (рыс. 21, з)?
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а б в г д

 е ж з

73. Колькім плоскім паверхням належыць 
пункт:

а) A на рысунку 21, а;
б) B на рысунку 21, д;
в) G на рысунку 21, д;
г) C на рысунку 21, е;
д) D на рысунку 21, е;
е) E на рысунку 21, ж;
ж) F на рысунку 21, ж;
з) H на рысунку 21, з;
і) K на рысунку 21, з?

74. Адзначце ў сшытку чатыры пункты так, 
каб яны вызначалі толькі адну прамую. Ці можна 
чатыры пункты выбраць так, каб яны вызначалі 
толькі дзве прамыя; тры прамыя? Колькі прамых 
могуць вызначаць чатыры пункты?

75. Антон знайшоў 45 падбярозавікаў і бара- 
вікоў, прычым падбярозавікаў аказалася ў ча-
тыры разы больш. Колькі тых і другіх грыбоў 
знайшоў Антон?

Умову задачы можна выявіць рысункам (гл. фор- 
зац 1).

Рыс. 21
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Прымем колькасць знойдзеных баравікоў 
у якасці долі. Тады колькасць знойдзеных 
падбярозавікаў складзе 4 долі, а колькасць усіх 
грыбоў — 1 + 4, г. зн. 5 долей. Таму велічыня 
долі роўная 45 : 5, г. зн. 9 грыбам. Гэта азна-
чае, што Антон знайшоў 9 баравікоў. Колькасць 
падбярозавікаў роўная 9 · 4, г. зн. 36.

76. У турыстычны паход адправіліся 20 чала-
век, з якіх дарослыя складалі пятую долю. Колькі 
дзяцей удзельнічалі ў паходзе?

—————
77. Без вылічэнняў знайдзіце прыклады з па- 

мылкамі:

а) 567 + 333 = 901; г) 638 – 1215 = 1853;
б) 2756 + 954 = 4210;  д) 4317 – 837 = 3482;
в) 7583 + 619 = 9202; е) 3548 – 2245 = 1302.

78. Колькі адзінак трэба дадаць да ліку 36, каб 
атрымаць лік:

а) 40; в) 100; д) 114; ж) 221;
б) 70; г) 128; е) 206; з) 425?

79. Вылічыце:

а) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 25 + 80;
б) 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 60;
в) 123 + 321 + 312 + 213 + 132 + 231;
г) 907 + 1200 + 93 + 659 + 107 + 344;
д) 219 + 581 + 578 + 3081 + 919 + 1200.

80. Замяніце зорачку на адзін са знакаў =,  
< або > так, каб атрымалася праўдзівая роўнасць 
або няроўнасць:

а) 9000 кг ∗ 9 т;
б) 7 т 520 кг ∗ 75 200 кг;
в) 350 кг ∗ 3 ц;
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г) 8 кг 39 г ∗ 8 кг 93 г;
д) 32 кг ∗ 32 000 000 мг;
е) 225 980 г ∗ 2 ц.

81. Як зменіцца сума двух складаемых, калі:

а) адно са складаемых павялічыць на 2080, другое 
паменшыць на 1200;
б) адно са складаемых паменшыць на 3248, дру-
гое павялічыць на 1222;
в) адно са складаемых павялічыць на 2589, дру-
гое — на 3857; 
г) адно са складаемых паменшыць на 3964, дру-
гое — на 2672?

82. Знайдзіце лік a, улічыўшы, што:

а) ён на 124 большы за лік 461;
б) лік 587 на 412 большы за яго;
в) ён на 124 меншы за лік 461; 
г) лік 587 на 412 меншы за яго;
д) ён у 3 разы большы за лік 27;
е) лік 121 у 11 разоў большы за яго;
ж) ён у 3 разы меншы за лік 27;
з) лік 12 у 6 разоў меншы за яго.

83. Знайдзіце, якое дзеянне тры разы прымянілі 
да дадзенага ліку, у выніку якога атрымалі да- 
дзены лік:

а) 6 21+ + =?... ?
    ; д) 1 27.?....?  = ;

б) 0 33+ + =?... ?
    ; е) 2 128.?....?  = ;

в) 36 0− − =?... ?
    ; ж) 108 4:? :?...  = ;

г) 26 5− − =?... ?
    ; з) 108 108:? :?...  = .

84. 20 верасня дзень доўжыцца 12 г 21 мін, а  
20 кастрычніка — на 2 г 7 мін менш. Якая працяг- 
ласць ночы 20 кастрычніка?
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85. Цягнік Магілёў — Мінск ідзе праз Асіповічы. 
Ад Магілёва да Асіповіч цягнік ідзе 3 г, што на 
адну гадзіну больш за час, які неабходны яму на 
шлях ад Асіповіч да Мінска. Які час затрачвае 
цягнік на шлях ад Магілёва да Мінска?

86. Возера Салонец, што ва Ушацкім раёне, 
збірае ваду з 1850 га, а суседняе возера Расна — 
з 570 га. Якая супольная плошча вадазбору азёр 
Салонец і Расна?

87. Шлях па шашы з Беразіно да Талачына 
праз Бобр складае 94 км, а праз Барысаў і Бобр — 
137 км (рыс. 22). Знайдзіце шлях ад Беразіно да 
Бобра.

* * *
88. Колькі панядзелкаў можа быць у:

а) студзені;
б) лютым;
в) сакавіку;
г) студзені, лютым і сакавіку разам?

89. Паміж лічбамі запісу «1 2 3 4 5 6 7 8 9» 
у пэўных месцах трэба паставіць знакі «+» або 
«−» так, каб у выніку атрымаўся выраз са зна-
чэннем 100. Колькімі спосабамі вы можаце гэта 
зрабіць?

Рыс. 22
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90. Сустрэліся тры сябры — спявак Белавус, ма-
стак Руды і паэт Чарняк. «Цікава, што ў аднаго з 
нас валасы светлыя, у другога чорныя, а ў трэцяга 
рудыя», — сказаў чорнавалосы. «Але ні ў кога ко-
лер валасоў не адпавядае прозвішчу», — адказаў 
яму Руды. Якога колеру валасы спевака?

4. Велічыні
Велічыні адыгрываюць важную ролю ў паўся- 

дзённым жыцці. Імі мы карыстаемся пры апісанні 
розных прадметаў і з’яў. Вы ведаеце розныя 
велічыні — кошт, масу, час, даўжыню і інш.

Вымярэнне велічыні патрабуе выбару адпавед-
най адзінкі.

Адзінкай кошту ў нашай краіне з’яўляецца 
беларускі рубель.

Для вымярэння масы выкарыстоўваюць розныя 
адзінкі — тону (т), цэнтнер (ц), кілаграм (кг), 
грам (г), міліграм (мг). Сувязі паміж імі паказаны 
на форзацы 1.

Адзінкамі вымярэння часу з’яўляюцца тысяча- 
годдзе, стагоддзе (ст.), год (г.), месяц, тыдзень, суткі 
(сут), гадзіна (г), мінута (мін), секунда (с). Сувязі 
паміж адзінкамі часу паказаны на форзацы 1.

Даўжыня ёсць велічыня, якая дазваляе параў- 
ноўваць адрэзкі.

Два адрэзкі называюць роўнымі, калі іх можна 
сумясціць накладаннем.

Нарысаваныя адрэзкі можна параўнаць з да-
памогай цыркуля. На рысунку 23 адрэзак MN 
роўны адрэзку PQ, але не роўны адрэзку PS.

Роўнасць адрэзкаў MN і PQ выражаюць запісам 
MN = PQ.
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На рысунку 23 адрэзак PQ ёсць частка адрэзка 
PS, ён карацейшы за адрэзак PS. Пішуць: PQ < PS. 
Адрэзак MN таксама карацейшы за адрэзак PS. 
Можна яшчэ сказаць, што адрэзак PS даўжэйшы 
за адрэзак MN. Запісваюць: PS > MN. З дапа-
могай цыркуля пераканайцеся, што адрэзак PQ 
даўжэйшы за адрэзак QS.

З адрэзкаў утвараецца ломаная. У ёй канец па-
пярэдняга адрэзка супадае з пачаткам наступнага 
адрэзка. Адрэзкі, з якіх складаецца ломаная, на-
зываюцца звёнамі ломанай. На рысунку 24 пака-
зана ломаная ABCDE.

Даўжыня ломанай роўная суме даўжынь яе 
звёнаў.

З пункта K у пункт L можна патрапіць рознымі 
шляхамі, частка якіх на рысунку 25 паказана роз- 

Рыс. 24 Рыс. 25

Рыс. 23
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нымі лініямі. Ваш жыццёвы вопыт падказвае, што 
адрэзак карацейшы за любую іншую лінію, што 
злучае яго канцы. Таму шлях па адрэзку KL ёсць 
найкарацейшы шлях з пункта K у пункт L. Гэты 
шлях выражае адлегласць паміж пунктамі K і L.

Даўжыня адрэзка выражае адлегласць паміж 
яго канцамі.

Даўжыню вымяраюць у кіламетрах (км), ме-
трах (м), дэцыметрах (дм), сантыметрах (см), 
міліметрах (мм). На форзацы 1 паказаны сувязі 
паміж адзінкамі даўжыні.

Велічыні маюць шэраг агульных уласцівасцей, 
якія для масы і даўжыні прыведзены на форзацы 2.

1. Якія адзінкі масы вы ведаеце? Як яны звязаны паміж 
сабой?
2. Якія адзінкі часу вы ведаеце? Як яны звязаны паміж 
сабой?
3. Якія адрэзкі называюцца роўнымі? Як абазначаецца 
роўнасць адрэзкаў AB і CD?
4. Як вы разумееце сцверджанні: «Адрэзак AB карацей-
шы за адрэзак CD», «Адрэзак AB даўжэйшы за адрэзак 
MN»? Як сімвалічна запісваюць гэтыя сцверджанні?
5. Якія адзінкі даўжыні вы ведаеце? Як яны звязаны 
паміж сабой?
6. Якія ўласцівасці даўжыні вы ведаеце?
7. Чым адрозніваецца адрэзак ад іншых ліній, што злу-
чаюць яго канцы?
8. Як утвараецца ломаная і чаму роўная яе даўжыня?

91. Выкарыстаўшы адзін са знакаў =, <, >,  
або , параўнайце прамежкі часу:

а) 2 г 25 с і 150 c;
б) 3 дні і 75 г;
в) 3 гады 7 дзён і 1102 дні;
г) 150 дзён і 5 месяцаў;
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д) 3 месяцы 10 дзён і 102 дні;
е) 10 гадоў і 3653 дні;
ж) 28 дзён і 1 месяц;
з) 2 месяцы і 59 дзён.

92. Параўнайце велічыні:

а) 53 дм і 5365 мм;
б) 5 км 35 м і 5350 м;
в) 84 м 6 дм 7 см і 84 670 мм;
г) 6 т 59 кг і 74 ц;
д) 40 025 г і 4 ц;
е) 2 ц 71 кг і 2070 кг.

93. Выразіце ў кілаграмах:

а) 3000 г; в) 13 т 1 ц;
б) 27 т 4 кг; г) 17 т 70 кг.

94. Выразіце ў грамах:

а) 9 кг; в) 2 т 95 кг;
б) 5 кг 35 г; г) 5000 мг.

95. Выразіце ў кілаграмах і грамах:

а) 4009 г; в) 2 т 4085 г;
б) 11 117 г; г) 5 670 000 мг.

96. Выканайце дзеянне:

а) 1 т 5 ц + 6 ц; д) 7 т 4 ц · 5;
б) 4 т 15 ц – 2 т 9 ц; е) 62 ц 36 кг · 7;
в) 4 кг 150 г + 6 кг 850 г; ж) 7 ц : 25;
г) 85 г 675 мг – 37 г 750 мг; з) 27 кг : 18 г.

97. Выканайце дзеянне:

а) 5 сут 16 г + 15 г; д) 45 мін · 14;
б) 13 г 25 мін + 145 мін; е) 54 с · 42;
в) 1 г 15 мін – 55 мін; ж) 14 г : 15 с;
г) 2 г 10 мін – 85 мін; з) 1 г 10 с : 35.
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98. Выкарыстаўшы рысунак 26, 
у сшытку:

а) запішыце роўныя адрэзкі, знай- 
шоўшы іх з дапамогай цыркуля;
б) пабудуйце адрэзкі, роўныя 
адрэзкам AB, AC, BD, BO, AO.

99. Пабудуйце адрэзак, роў- 
ны:

а) 1 см; в) 44 мм;
б) 3 см; г) 105 мм.

100. На рысунку 26 вымерайце адрэзак AB.  
З дапамогай цыркуля і лінейкі пабудуйце ў сшыт-
ку адрэзак EF, роўны AB. Чаму роўная даўжыня 
адрэзка EF?

101. Выкарыстаўшы рысунак 27, у сшытку за- 
пішыце ў сантыметрах і міліметрах даўжыні ўсіх 
адрэзкаў, якія большыя за 2 см.

102. Па рысунку 28 вызначыце адлегласць 
паміж пунктамі:

а) U і V; б) V і W; в) W і U.

Параўнайце адлегласць паміж пунктамі U і W 
з даўжынёй ломанай UVW.

103. Пункты E, F, G, H размешчаны так, як на 
рысунку 27, прычым EG = 5 м, FH = 6 м, FG = 2 м. 
Знайдзіце даўжыні адрэзкаў EF, GH, EH.

Рыс. 26

Рыс. 28Рыс. 27
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104. Назавіце звёны і знайдзіце даўжыню ло-
манай, выяўленай на рысунку:

а) 29, а; б) 29, б.

105. Выразіце ў сантыметрах:

а) 4 дм 7 см; в) 120 мм;
б) 47 дм 9 см; г) 13 м 7 дм.

106. Выразіце ў дэцыметрах і сантыметрах:

а) 255 см; в) 4 м 3 дм;
б) 32 м; г) 1700 мм.

107. Выразіце ў метрах:

а) 47 300 см; в) 6800 дм;
б) 2 км 100 м; г) 93 млн мм.

108. Выразіце ў кіламетрах:

а) 370 тыс. м; в) 44 млрд см;
б) 802 млн дм; г) 2 млрд мм.

109. Выканайце дзеянні:

а) 4 м 5 дм + 12 м 8 дм;
б) 2 см 7 мм + 6 см 8 мм;
в) 4 км 300 м + 6 км 800 м;
г) 9 см 7 мм + 1 дм 3 мм;
д) 5 дм 3 см – 3 дм 2 см;
е) 3 см 3 мм – 2 см 9 мм;
ж) 5 км 300 м · 3;

Рыс. 29

а б
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з) 4 дм 6 см · 2;
і) 8 см 6 мм · 4;
к) 27 м 25 см · 4;
л) 15 см 5 мм : 5;
м) 5 км 400 м : 8.

110. Колькасць старонак кнігі, якія прачытала 
Аня, на 30 меншая за колькасць яшчэ не прачыта- 
ных старонак. Знайдзіце, колькі старонак застало- 
ся прачытаць, улі чыўшы, што гэтая колькасць ад- 
носіцца да колькасці прачытаных старонак як 5 : 3.

Умову задачы можна выявіць рысункам (гл. фор- 
зац 1).

Адносіна 5 : 3 паказвае, што калі прыняць коль-
касць прачытаных старонак роўнай 3 долям, то 
колькасць непрачытаных старонак складзе 5 такіх 
долей. Таму колькасць прачытаных старонак на  
5 – 3, г. зн. на 2 долі меншая, і гэтыя 2 долі скла-
даюць 30 с. Таму велічыня долі роўная 30 с. : 2,  
г. зн. 15 с. Значыць, колькасць старонак, якія за-
сталося прачытаць, роўная 15 с. · 5, г. зн. 75 с.

111. а) Азёры Урада і Чорная Урада з Ушацкай 
групы азёр разам займаюць 200 га, прычым пло- 
шча другога возера ў 3 разы меншая. Знайдзіце 
паасобныя плошчы азёр.

б) З аднаго пункта ў адным кірунку выехалі 
адначасова веласіпедыст і матацыкліст, скорасці 
якіх адносяцца, як 3 : 13. Знайдзіце гэтыя 
скорасці, улічыўшы, што за 2 г матацыкліст 
праехаў на 100 км больш.

112. Першы і другі токары за адзін і той час 
вырабілі 60 і 20 дэталей адпаведна. Знайдзіце 
іх прадукцыйнасць працы, улічыўшы, што за 
гадзіну яны разам вырабляюць 20 дэталей.
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Умову задачы можна выявіць табліцай (гл. фор- 
зац 3).

Абодва токары разам вырабілі 60 дэт. + 20 дэт., 
г. зн. 80 дэт. Па ўмове іх супольная прадукцый-
насць роўная 20 дэт./г і яны працавалі аднолька-
вы час. Таму гэты час роўны 80 дэт. : 20 дэт./г,  
г. зн. 4 г. Значыць, прадукцыйнасць першага токара 
роўная 60 дэт. : 4 г, г. зн. 15 дэт./г, а прадукцый-
насць другога — 20 дэт. : 4 г, г. зн. 5 дэт./г.

113. Токар працаваў над заказам два дні з адной 
і той жа прадукцыйнасцю і ў першы дзень вырабіў 
104 дэталі, а ў другі — 65 дэталей. Знайдзіце час 
работы токара над заказам у першы і другі дні, 
улічыўшы, што ўсяго ён працаваў 13 г.

—————
114. Вылічыце значэнні выразаў і замяніце 

зорачку знакам =, < або > так, каб атрымалася 
праўдзівае сцверджанне:

а) 963 + 35 003 + 98 ∗ 21 789 + 14 275;
б) 46 789 − 29 908 ∗ 16 881 + 27 907;
в) 30 521 + 90 860 ∗ 117 648 : 43;
г) 4800 : 32 + 205 000 : 50 ∗ 522 · 27;
д) 559 · 23 ∗ 8575 + 3626;
е) (567 − 96) · 15 ∗ 8049 − (1234 − 29).

115. Аднавіце прапушчаныя лічбы:

а) +
7**9
*41*

*6007

; в) +
***0*

43*1
10682

;

б) +
8*7**
*9*89
10019

; г) +
3*5
6**

**92

.
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116. Багдану трэба прачытаць кнігу, у якой 
196 старонак. За першы дзень ён прачытаў 53 ста- 
ронкі, за другі — 47. Колькі старонак засталося 
прачытаць Багдану?

117. Поўсвіж, Доўгае, Задняе — азёры ў 
Лепельскім раёне. Плошча Поўсвіжа 41 га. Пло- 
шча Доўгага на 28 га большая, а плошча Задняга 
на 15 га меншая за гэтую плошчу. Якая суполь-
ная плошча гэтых азёр? Складзіце і рашыце ад-
варотныя задачы.

* * *
118. Сума двух лікаў роўная 51. Меншы лік 

можна атрымаць, калі закрэсліць у большым ад-
ну лічбу. Знайдзіце гэтыя лікі.

119. Перад спаборніцтвамі па плаванні чатыры 
ўдзельнікі далі інтэрв'ю. Алесь сказаў: «Я буду 
першым», Багдан: «Я не буду апошнім», Віталь: 
«Я не буду ні першым, ні апошнім», Глеб: «Я буду 
апошнім». Пасля заплыву высветлілася, што 
толькі адзін з удзельнікаў быў недакладным. Хто 
памыліўся?

120. Машына прайшла 50 000 км. Пры гэтым 
чатыры яе колы і адно запасное знасіліся адноль-
кава. Якую адлегласць праехала кожнае кола?

5. каардынатны прамень. 
акругленне лікаў

Паглядзім уважліва на лінейку, якой вымяра-
юць адрэзкі (гл. рыс. 15). На ёй мы бачым рыскі, 
што знаходзяцца на аднолькавых адлегласцях 
адна ад адной. Каля некаторых рысак напісаны 
лікі.
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Прамежкі паміж рыскамі называюць дзяленнямі. 
Даўжыню дзялення называюць яго цаной. Цана 
дзялення на паказанай лінейцы — 1 мм.

Усе дзяленні лінейкі разам з напісанымі лікамі 
ўтвараюць шкалу.

Шкалы маюць і іншыя вымяральныя прылады. 
На рысунку 30 — пакаёвы тэрмометр. Яго шка-
ла змяшчае 55 дзяленняў, цана аднаго дзялення 
роўная 1 °C.

Шкалы могуць мець розную форму. На ры-
сунку 31 паказаны спідометр. На яго шкале на 
прамежку ад 0 км/г да 20 км/г змяшчаюцца  
4 дзяленні. Таму аднаму дзяленню шкалы адпа-
вядае 20 км/г : 4, г. зн. 5 км/г. Значыць, цана 
дзялення шкалы спідометра роўная 5 км/г.

Нарысуем прамень Ox, і яго пачатак O пазначым 
лікам 0 (рыс. 32). Адзначым на прамені Ox пэўны 
пункт E і пазначым яго лікам 1. Атрымалі адрэ- 
зак OE, яго даўжыня прымаецца роўнай адзінцы. 
Такі адрэзак называюць адзінкавым адрэзкам.

Рыс. 30 Рыс. 31
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Адкладзём на прамені OX ад пункта E адзін- 
кавы адрэзак. Атрымаем пункт P, пазначым яго 
лікам 2. Паўторым гэта яшчэ раз, атрымаем 
пункт Q, які пазначым лікам 3. Потым атрымаем 
пункт R, пазначаны лікам 4. Гэты працэс можна 
паўтарыць неабмежавана многа разоў. У выніку 
атрымаецца бясконцая шкала. Яе называюць ка-
ардынатным праменем, а пункт O — пачаткам 
адліку.

Натуральны лік выяўляецца пэўным пунк- 
там каардынатнага праменя. Напрыклад, лік 3 
выяўляецца пунктам Q. Гавораць, што лік 3 з’яўля- 
ецца ка ардынатай пункта Q, або пункт Q мае  
каардынату 3. Гэта запісваюць: Q (3).

Каардыната пункта паказвае адлегласць ад 
гэтага пункта да пачатку каардынат, вымера-
ную адзінкавым адрэзкам.

Па рысунку 32 бачым, што Z (10), таму адле-
гласць паміж пунктамі O і Z роўная 10, або адрэ-
зак OZ мае даўжыню 10.

Каардынатны прамень выкарыстоўваецца для 
нагляднага выяўлення лікавых звестак дыягра- 
мамі.

Прыклад 1. Выявім лінейнай дыяграмай звесткі 
пра найбуйнейшыя прытокі Віліі, прыведзеныя  
ў табліцы.

Рыс. 32
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Прыток Даўжыня, l

Ашмянка 105 км

Сэрвач 85 км

Уша 75 км

Нарач 75 км

Ілія 62 км

Страча 59 км

Дзвінаса 54 км

Будзем 1 км даўжыні ракі паказваць адрэзкам 
у 1 мм. Атрымаем рысунак 33.

Рыс. 33

Прыклад 2. У прыкладзе 1 сказана, што даўжы- 
ня ракі Іліі роўная 62 км. Параўнаем лік з гэта-
га паведамлення з лікам паведамлення «У слове 
Мсціслаў 8 літар». Пра лік 8 з другога паведамлен- 
ня можна сказаць, што ён дакладны, слова Мсці- 
слаў запісваецца васьмю літарамі, а не якой-небудзь 
іншай іх колькасцю. Лік 62 — набліжаны, ён 
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атрыманы ў выніку акруглення да кіламетраў,  
г. зн. замены сапраўднай даўжыні Іліі найбліжэй- 
шым лікам, які складаецца з тысяч метраў.

Прыклад 3. Акруглім лік 365 100 да тысяч. Ён 
знаходзіцца паміж круглымі тысячамі 365 000 і 
366 000. Лік 365 100 адрозніваецца ад ліку 365 000 
на 100, а ад ліку 366 000 — на 900 (рыс. 34). Таму лік 
365 100 бліжэй да круглага ліку 365 000. Значыць, 
вынікам акруглення з’яўляецца лік 365 000.

Рыс. 34

Дадзены лік і вынік акруглення набліжана 
роўныя. Гэта запісваюць з дапамогай знака ≈:

365 100 ≈ 365 000.

Нулі ў канцы ліку, атрыманыя ў выніку акру-
глення, указваюць толькі на разраднасць ліку і 
не азначаюць, што ў гэтых разрадах па 0 адзінак. 
Таму часта гэтыя нулі замяняюць скарачэннямі 
слоў звычайнай мовы:

365 100 ≈ 365 тыс.

Прыклад 4. Акруглім лік 6576 да соцень, г. зн. 
заменім яго найбліжэйшым лікам, што складаец-
ца з соцень. Лік 6576 знаходзіцца паміж круглымі 
сотнямі 6500 і 6600 і адрозніваецца ад іх адпавед-
на на 76 і на 24 (рыс. 35), г. зн. лік 6576 бліжэй 
да круглага ліку 6600:

6576 ≈ 66 соцень.

Рыс. 35
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Прыклад 5. Акруглім лік 365 да дзясяткаў. Лік 
365 знаходзіцца паміж круглымі дзясяткамі 360 і 
370, ад якіх ён аднолькава адрозніваецца (рыс. 36). 
У такім выпадку дамовіліся браць большы з круг- 
лых лікаў: 365 ≈ 370.

Пры запісах вынікаў акруглення да мільёнаў і 
мільярдаў існуюць скарачэнні «млн» і «млрд»:

79 123 997 = 79 000 000 ≈ 79 млн;
122 568 330 980 = 123 000 000 000 ≈ 123 млрд.

Разгледжаныя прыклады дазваляюць сфарму-
ляваць правіла акруглення лікаў:

Каб акругліць лік да пэўнага разраду, трэба:
знайсці лічбу, што стаіць першай пасля раз- �
раду, да якога праводзіцца акругленне;
калі гэта лічба  � 0, 1, 2, 3 або 4, то яе і ўсе 
лічбы пасля яе замяніць нулямі;
калі гэта лічба  � 5, 6, 7, 8 або 9, то яе і ўсе 
лічбы пасля яе замяніць нулямі, а лічбу пе-
рад ёй павялічыць на адзінку.
Прыклад 6. Выявім слупковай дыяграмай 

звесткі пра насельніцтва найбуйнейшых гарадоў 
Беларусі на пачатак 2013 г.

Горад Мінск Гомель Віцебск Магілёў

Колькасць 
жыхароў,
тыс. чал.

1 886 508 367 363

Горад Гродна Брэст Бабруйск Баранавічы

Колькасць 
жыхароў,
тыс. чал.

347 321 217 170

Рыс. 36
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Звесткі гэтай табліцы набліжаныя, акругленні 
праведзены з дакладнасцю да тысяч. Нарысуем пры-
леглыя або блізкія адзін да аднаго прамавугольнікі 
аднолькавай шырыні. Вышыні прамавугольнікаў 
адпавядаюць дадзеным лікам, пры гэтым 17 тыс. 
жыхароў будзем паказваць прамавугольнікам вы-
шынёй 1 мм. Тады вышынямі прамавугольнікаў 
дыяграмы будуць адрэзкі роўныя 111 мм, 30 мм, 
22 мм, 21 мм, 20 мм, 19 мм, 13 мм, 10 мм. Звярніце 
ўвагу на тое, што пры вызначэнні даўжынь 
адрэзкаў мы акруглілі лікі табліцы да дзясяткаў 
тысяч. Шырыню кожнага прамавугольніка возь-
мем роўнай 10 мм. Атрыманая ў выніку дыяграма 
паказана на рысунку 37.

Рыс. 37

1. Што такое дзяленне шкалы? Што называецца цаной 
дзялення?
2. Назавіце вымяральныя прылады са шкаламі; без 
шкал.
3. Як атрымаць каардынатны прамень? Які яго пункт 
называюць пачаткам адліку і які яго адрэзак называ-
юць адзінкавым?
4. Што паказвае каардыната пункта каардынатнага пра- 
меня?
5. Як пабудаваць лінейную дыяграму?
6. Як пабудаваць слупковую дыяграму?
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7. Прывядзіце прыклады дакладных лікаў; набліжаных 
лікаў.
8. Што азначае: «акругліць лік да соцень; да тысяч; да 
мільёнаў»?
9. Ад якой лічбы ліку залежыць вынік яго акруглення?
10. Сфармулюйце правіла акруглення.

121. Вызначыце цану дзялення 
цыферблата гадзінніка, выяўленага 
на рысунку 38. Колькі гадзін ён па-
казвае?

122. Якую тэмпературу паказвае 
пакаёвы тэрмометр на рысунку 30? 
Якую тэмпературу будзе паказваць гэ- 
ты тэрмометр, калі тэмпература па- 
высіцца на 7 °С; панізіцца на 13 °С?

123. Якая цана дзялення шкалы спідометра, 
што на рысунку 31? Якую скорасць ён паказвае? 
Якую скорасць будзе паказваць гэты спідометр, 
калі яго стрэлка зрушыцца на адно дзяленне 
ўправа; на два дзяленні ўлева?

124. Нарысуйце ў сшытку адрэзак даўжынёй 
15 см. Адзін канец яго пазначце лікам 0, другі — 
лікам 15. Раздзяліце яго рыскамі на 5 долей. Па- 
значце кожную рыску лікам. Атрымалася шкала. 
Адзначце на шкале лікі 1, 8, 11, 13.

125. Выявіце дарогу ад Доўска да Слаўгарада 
(рыс. 39) у выглядзе шкалы з цаной дзялен-
ня 6 км. Пакажыце на гэтай шкале становішча 
веласіпедыста, што едзе са Слаўгарада са скорас-
цю 16 км/г, у канцы кожнай гадзіны.

126. Акругліце лік так, каб адзначаныя коле-
рам лічбы былі заменены нулямі, і адкажыце, да 
якога разраду акругляецца лік:

Рыс. 38
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а) 34 905; д) 90 500; і) 890 503;
б) 5684; е) 67 167; к) 6 098 507;
в) 7800; ж) 678 996; л) 8 452 002;
г) 67 094; з) 231 539; м) 9 949 090.

127. Высветліце, да якога разраду правялі акру-
гленне, і патлумачце, ці правільна яго выканалі:
а) 3589 ≈ 3600; е) 590 095 ≈ 590 000;
б) 3550 ≈ 3500; ж) 590 095 ≈ 590 100;
в) 5001 ≈ 10 000; з) 590 095 ≈ 591 000;
г) 66 001 ≈ 66 010; і) 445 903 ≈ 440 000;
д) 56 387 ≈ 56 000; к) 752 392 ≈ 700 000.

128. З дакладнасцю да кілаграма акругліце 
адзінкі масы, якія выкарыстоўваліся ў Вялікім 
княстве Літоўскім, улічыўшы, што:
а) беркавец = 74 960 г; г) камень = 14 993 г;
б) кантар = 37 782 г; д) вока = 1120 г;
в) пундзель = 9370 г; е) фунт = 374 820 мг.

129. Акругліце з дакладнасцю да кіламетра:
а) 552 м; д) 26 978 м;
б) 239 м; е) 265 499 м;
в) 1025 м; ж) 22 135 дм;
г) 756 м; з) 1 030 545 см.

Рыс. 39
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130. Акругліце з дакладнасцю да цэнтнера і да 
тоны:

а) 1025 кг; е) 25 701 кг;
б) 2498 кг; ж) 34 505 кг;
в) 847 кг; з) 5 422 500 г;
г) 149 кг; і) 4 505 000 г;
д) 89 кг; к) 32 605 500 г.

131. Акругліце лік 21 356 спачатку да дзясят- 
каў, вынік да соцень, новы вынік да тысяч. За-
тым акругліце дадзены лік адразу да тысяч. 
Параўнайце вынікі. Ці заўсёды вынік паступо-
вага паслядоўнага акруглення супадае з вынікам 
акруглення адразу да патрэбнага разраду?

132. Па рысунку 40 вызначыце і запішыце ка-
ардынату пункта:

а) N; в) M; д) R; ж) T;
б) P; г) Q; е) S; з) V.

133. На рысунку 41 знайдзіце пункт з каарды-
натай:

а) 30; в) 75; д) 92; ж) 84;
б) 60; г) 15; е) 43; з) 8.

134. Нарысуйце ў сшытку каардынатны прамень, 
узяўшы ў якасці адзінкавага адрэзка даўжыню  
адной клеткі. Адзначце на гэтым прамені лікі:

а) 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15;
б) 0; 4; 8; 12; 16; 20.

Рыс. 40

Рыс. 41
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135. Пабудуйце каардынатны прамень і адзнач- 
це на ім пункты:

а) K (0), L (1), M (4), N (6), P (8), Q (12), узяўшы 
адзінкавы адрэзак роўным 1 см; 
б) A (0), B (1), C (2), D (3), E (4), F (6), узяўшы 
адзінкавы адрэзак роўным тром клеткам сшытка.

136. Знайдзіце адлегласць паміж пунктамі:

а) A (10) і B (7); в) A (105) і B (95);
б) A (4) і B (11); г) A (10) і B (10).

137. Па слупковай дыяграме, што на рысун- 
ку 42, вызначыце, да якога ўзросту могуць дажы- 
ваць некаторыя дрэвы, што растуць у нашых  
лясах.

138. Розныя віды дыназаўраў, што жылі ў даўнія 
часы, дасягалі наступных даўжынь: апатазаўр — 
20 м, дыпладок — 25 м, тарбазаўр — 10 м, ты- 
раназаўр — 15 м, анкілазаўр — 9 м. На рысунку 43 
выяўлена частка дыяграмы. Вымерайце адрэзкі 

Рыс. 42
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і знайдзіце, якую даўжыню выяўляе адрэзак 
даўжынёй 1 мм. Закончыце пабудову дыяграмы.

139. Карыстаючыся лінейнай дыяграмай, 
выяўленай на рысунку 44, запішыце даўжыні бе-
рагавых ліній мацерыкоў (без астравоў).

140. Рака Маства працякае па тэрыторыі 
Украіны і Беларусі. Яе працягласць па Беларусі 
на 12 км меншая за працягласць па Украіне і 
адносіцца да працягласці ўсёй ракі як 20 : 43. 
Знайдзіце даўжыню Маствы.

141. Плошчы азёр Плюсы і Ільжа ў Браслаўскім 
раёне адносяцца як 22 : 3, і разам яны складаюць 
175 га. Знайдзіце паасобныя плошчы азёр.

142. Веласіпедысты ў 7 г выехалі з Гродна і 
спыніліся на адпачынак, праехаўшы 14 км пасля 
Острына. Праз 2 г яны зноў рушылі ў дарогу з ра-

Рыс. 43

Рыс. 44
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нейшай скорасцю і ў 17 г былі ў Радуні (рыс. 45). 
Знайдзіце час руху веласіпедыстаў да адпачынку.

—————
143. У ліку 5 712 968 403 выкрасліце пяць 

лічбаў так, каб утвораны пяцізначны лік быў:

а) найбольшым з магчымых;
б) найменшым з магчымых.

144. Складзіце задачу, якая рашаецца выразам:

а) 24 + (24 – 5); б) 78 · 3 – 46 · 4.

145. Вылічыце:

а) 256 305 – (155 739 – 45 786);
б) 256 305 – 155 739 – 45 786;
в) 543 024 – (183 045 + 37 900);
г) 543 024 – 183 045 + 37 900.

146. Калі сабралі ўраджай ячменю з двух палёў 
плошчамі 137 га і 209 га, то аказалася, што 
ўраджайнасць на першым полі на 4 ц/га большая. 
Вызначыце, на колькі:

а) большым быў бы ўраджай з другога поля, калі 
б яго ўраджайнасць была роўнай ураджайнасці 
першага поля;
б) меншым быў бы ўраджай з першага поля, калі 
б яго ўраджайнасць была роўнай ураджайнасці 
другога поля.

Рыс. 45
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147. Вызначыце ў тонах з гектара ўраджайнасць 
капусты, улічыўшы, што на кожныя дзве расліны 
адводзіцца 1 м2 зямлі, а сярэдняя маса качана 
складае 3 кг.

148. З першага і другога палёў, плошчы якіх 
разам складаюць 80 га, сабралі ячменю адпаведна 
2520 ц і 840 ц. Знайдзіце плошчы палёў, улічыўшы, 
што ўраджайнасці аказаліся аднолькавымі.

* * *
149. Нумар пражы вызначаецца колькасцю 

маткоў па 1000 м у 1 кг пражы. Вызначыце:

а) якім будзе нумар пражы, калі 4000 м яе ва-
жаць 200 г;
б) якой даўжыні будзе нітка той самай масы з 
нумарам 30;
в) колькі важыць нітка даўжынёй 3000 м з ну-
марам 60.

150. Адлегласць паміж вёскамі Грамакі і Дзіў- 
нава 3 км. У Грамаках ёсць 50 школьнікаў,  
а ў Дзіўнаве — 100. У якім месцы трэба пабуда-
ваць школу, каб адлегласць, якую праходзяць усе 
школьнікі, была найменшай?

151. Дзеці склалі з кубікаў такую фігуру, што 
калі паглядзець на яе спераду, то бачна 10 кубікаў, 
а калі збоку, — 7 (рыс. 46). Якая найбольшая 
колькасць кубікаў магла быць выкарыстана для 
такой фігуры? Якая найменшая? Колькі кубікаў 

Рыс. 46
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можа змяшчаць гэтая фігура? Адказ запішыце 
двайной няроўнасцю.

6. тэкставыя задачы з адной велічынёй
Вывучэнне матэматыкі непарыўна звязана з 

рашэннем тэкставых задач.
Тэкставая задача апісвае пэўны аб’ект або з’яву. 

У гэтым апісанні абавязкова выкарыстоўваецца, 
прынамсі, адна велічыня, даюцца некаторыя 
значэнні велічынь або вынік іх рознаснага ці 
кратнага параўнання і абавязкова ставіцца па-
трабаванне знайсці іншыя значэнні або указаць 
вынік параўнання гэтых значэнняў. Такім чынам, 
любая задача складаецца з умовы і пытання. Па-
трабаванне Рашыце задачу азначае знайсці адказ 
на пытанне задачы, выкарыстаўшы яе ўмову і, 
магчыма, іншую агульнавядомую інфармацыю пра 
аб’екты з умовы задачы.

Найпрасцейшымі задачамі з’яўляюцца задачы 
з адной велічынёй. Вы ўжо рашалі такія задачы. 
Зараз падсумуем вашы ўяўленні пра спосабы ра-
шэння такіх задач.

Задача 1. Па стане на 1 лютага 2012 г. у Барана- 
вічах і Пінску разам было 304 тыс. жыхароў. 
Знайдзіце колькасці жыхароў кожнага з гэ-
тых гарадоў, улічыўшы, што жыхароў Пінска  
на 36 тыс. чалавек менш.

Умова задачы выкарыстоўвае велічыню Коль-
касць насельніцтва. Пра два значэнні гэтай 
велічыні — колькасць насельніцтва Баранавіч і 
колькасць насельніцтва Пінска — вядома іх сума, 
роўная 304 тыс. жыхароў, і гэтыя два значэнні 
параўнаны рознасна — насельніцтва Пінска мен-
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шае на 36 тыс. чалавек. Гэтыя дзве ўмовы можна 
наглядна выявіць рысункам-схемай 47.

Задачы, у якіх дадзены сума і рознасць значэнняў 
пэўнай велічыні, рашаюцца ўраўнаваннем гэтых 
значэнняў да аднаго з іх.

Ураўнуем колькасці жыхароў Баранавіч і Пін- 
ска, напрыклад, да колькасці жыхароў Пінска,  
г. зн. колькасць жыхароў Баранавіч паменшым на 
36 тыс. чалавек. Тады на столькі сама паменшыц-
ца і супольная колькасць жыхароў гэтых гарадоў 
і стане роўнай 304 – 36, г. зн. 268 тыс. чал. 
Атрыманы лік выражае падвоеную колькасць 
жыхароў Пінска, таму колькасць жыхароў Пінска 
роўная 268 : 2, г. зн. 134 тыс. чал. Значыць, 
колькасць жыхароў Баранавіч роўная 134 + 36, 
г. зн. 170 тыс. чал.

Задача 2. На рысунку 48 паказана шаша Віль- 
нюс — Полацк. Знайдзіце адлегласці па шашы ад 
Глыбокага да Вільнюса і да Полацка, улічыўшы, 
што яны адносяцца як 19 : 9.

Рыс. 47

Рыс. 48
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Ва ўмове задачы выкарыстана велічыня Даўжы- 
ня. Пра два значэнні гэтай велічыні — даўжыню 
шляху па шашы ад Глыбокага да Вільнюса і даўжы- 
ню шляху па шашы ад Глыбокага да Полацка — 
вядома іх сума, роўная 252 км, і гэтыя два значэнні 
параўнаны кратна — першы шлях адносіцца да 
другога як 19 : 9. Гэтыя дзве ўмовы можна нагляд-
на выявіць рысункам-схемай 49.

Задачы, у якіх дадзена сума двух значэнняў 
пэўнай велічыні, якія параўнаны кратна, раша-
юцца з дапамогай знаходжання велічыні долі.

У адпаведнасці з умовай даўжыню, роўную 
252 км, складаюць 19 + 9, г. зн. 28 долей. Таму 
велічыня долі роўная 252 км : 28, г. зн. 9 км. 
Значыць, адлегласць па шашы да Вільнюса ад 
Глыбокага роўная 9 км · 19, г. зн. 171 км, а да 
Полацка — 9 км · 9, г. зн. 81 км.

Задача 3. Плошча возера Дрывяты (Браслаўскі 
раён) на 21 км2 большая за плошчу возера Ся-
лява (Крупскі раён). Знайдзіце гэтыя плошчы, 
улічыўшы, што яны адносяцца як 12 : 5.

Умова задачы выкарыстоўвае велічыню Плошча. 
Пра два яе значэнні — плошчу возера Дрывяты 
і плошчу Сялявы — вядома іх рознасць, роўная 
21 км2, і гэтыя два значэнні параўнаны крат-
на — першая плошча адносіцца да другой як  
12 : 5. Гэтыя дзве ўмовы можна наглядна выявіць 
рысункам-схемай 50.

Рыс. 49
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Задачы, у якіх дадзена рознасць двух значэнняў 
пэўнай велічыні, што параўнаны кратна, раша- 
юцца з дапамогай знаходжання велічыні долі.

Звернем увагу на тое, што рознасць у 21 км2 
можна выразіць і ў долях, менавіта яна роўная  
12 – 5, г. зн. 7 долям. Значыць, велічыня долі 
роўная 21 км2 : 7, г. зн. 3 км2. Таму плошча 
Дрывятаў роўная 3 км2 · 12, г. зн. 36 км2, а пло- 
шча Сялявы — 3 км2 · 5, г. зн. 15 км2.

1. З якіх частак складаецца тэкст любой задачы?
2. Што азначае патрабаванне Рашыце задачу?

152. Вызначыце, ці з’яўляецца задачай тэкст.

а) У Навагрудскім раёне знаходзіцца возера 
Свіцязь. Яно займае плошчу ў 224 га і змяшчае 
7840 млн л вады. У возеры растуць лабелія Дорт- 
мана і палушнік азёрны, якія занесены ў Чырво-
ную кнігу.
б) З Оршы ў Мсціслаў можна ехаць праз Горкі 
(рыс. 51). Калі першы веласіпедыст выедзе са 

Рыс. 50

Рыс. 51
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Мсціслава і будзе ехаць са скорасцю 16 км/г,  
а другі — праз гадзіну пасля гэтага з Оршы і бу- 
дзе ехаць са скорасцю 15 км/г, то другі сустрэне 
першага праз 3 г, праехаўшы пасля Горак 4 км. 
Знайдзіце адлегласці па шашы ад Горак да Оршы 
і да Мсціслава.
в) Калі да ліку, запісанага дзвюма апошнімі 
лічбамі года, у якім вы нарадзіліся, дадаць ваш 
узрост у 2013 г., то атрымаецца лік 13. Як вы 
растлумачыце праўдзівасць гэтага сцверджання?
г) Які лік большы за другі лік на 12 і большы за 
яго ў 3 разы?

153. Знайдзіце два лікі, улічыўшы, што:

а) разам яны складаюць лік 50 і адрозніваюцца 
на 12;
б) разам яны складаюць лік 24, і адзін з іх у 3 разы 
меншы за другі;
в) разам яны складаюць лік 35, і адзін з іх у 4 разы 
большы за другі;
г) разам яны складаюць лік 40 і адносяцца як  
3 : 7;
д) яны адрозніваюцца на 24 лікі, і адзін з іх у 4 разы 
меншы за другі;
е) яны адрозніваюцца на 30 лікаў, і адзін з іх у 4 разы 
большы за другі;
ж) яны адрозніваюцца на 25 лікаў і адносяцца 
як 3 : 8.

154. Вады ў Асвейскім возеры на 39 млрд л  
больш, чым у возеры Езярышча. Знайдзіце гэтыя 
аб’ёмы вады, улічыўшы, што яны адносяцца як 
8 : 5.

155. Прыток Заходняй Дзвіны — рака Каспля 
працякае па тэрыторыі Расіі і Беларусі. Яе бе-



64

ларуская частка на 96 км меншая за расійскую 
і адносіцца да яе як 4 : 29. Знайдзіце даўжыню 
Касплі.

156. Складзіце і рашыце задачу, умова якой 
выяўлена на рысунку:

а) 52; б) 53; в) 54.

Рыс. 52

Рыс. 53

Рыс. 54

—————
157. Вызначыце, як зменіцца здабытак, калі:

а) адзін з яго множнікаў павялічыць у 3 разы;
б) адзін з яго множнікаў паменшыць у 3 разы;
в) адзін з яго множнікаў павялічыць у 3 разы,  
а другі павялічыць у 2 разы;
г) адзін з яго множнікаў павялічыць у 6 разоў,  
а другі паменшыць у 2 разы;
д) адзін з яго множнікаў паменшыць у 3 разы,  
а другі паменшыць у 4 разы.
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158. Вызначыце, як зменіцца дзель, калі:

а) дзеліва павялічыць у 3 разы;
б) дзеліва паменшыць у 3 разы;
в) дзельнік павялічыць у 3 разы;
г) дзельнік паменшыць у 3 разы;
д) дзеліва павялічыць у 8 разоў, а дзельнік павя- 
лічыць у 2 разы;
е) дзеліва паменшыць у 8 разоў, а дзельнік павя- 
лічыць у 2 разы;
ж) дзеліва павялічыць у 8 разоў, а дзельнік па-
меншыць у 2 разы;
з) дзеліва паменшыць у 8 разоў, а дзельнік памен-
шыць у 2 разы;
і) дзеліва павялічыць у 8 разоў, а дзельнік павя- 
лічыць у 8 разоў;
к) дзеліва паменшыць у 8 разоў, а дзельнік па-
меншыць у 8 разоў.

* * *
159. Пры дзяленні пэўнага ліку на 15 і на 13 

атрымліваюцца аднолькавыя дзелі. Пры гэтым 
першае дзяленне выконваецца без астачы, а дру-
гое — з астачай 8. Які лік дзялілі?

160. Да ліку 10 злева і справа трэба прыпісаць 
адну і тую лічбу, каб атрыманы чатырохзначны 
лік быў кратны 12.

161. Вера на 8 гадоў старэйшая за Ніну, а два 
гады таму Ніна была ўтрая маладзейшай за Веру. 
Колькі зараз гадоў Веры?

7. Выраз і яго значэнне
Прыклад 1. Па чыгунцы ад Смальян да Оршы — 

22 км, а да Лепеля — у пяць разоў больш (рыс. 55). 
Знойдзем, колькі кіламетраў ад Лепеля да Оршы. 
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Запішам патрэбныя дзеянні, але не будзем вы-
конваць іх. Ад Лепеля да Смальянаў — 22 · 5 км,  
а да Оршы — (22 + 22 · 5) км. Атрымаўся лікавы 
выраз

22 + 22 · 5.

Калі выканаць усе дзеянні, атрымаецца пэўны 
лік. Яго называюць значэннем лікавага выразу. 
Значэннем выразу 22 + 22 · 5 з’яўляецца лік 132.

Прыклад 2. Знойдзем значэнне выразу

37 – (112 – 17).

Спачатку знаходзім, што рознасць 112 – 17 мае 
значэннем лік 95. Потым трэба знайсці значэнне 
рознасці 37 – 95. Але лік 95 адняць ад ліку 37 
нельга. Гавораць, што выраз 37 – 95 не мае зна-
чэння. Не мае значэння і выраз 37 – (112 – 17).

Выраз не мае значэння, калі якое-небудзь дзе-
янне ў ім нельга выканаць.

Прыклад 3. Білет у краязнаўчы музей для да-
рослага каштуе 6000 р., а для навучэнца — 3000 р. 
Знойдзем, колькі грошай будзе выручана за дзень 
работы музея.

Зразумела, што выручка залежыць ад колькасці 
наведвальнікаў. Няхай к канцу дня музей наве-
дае a дарослых, тады за прададзеныя ім білеты 
будзе выручана 6000 · a р. Калі наведвальнікаў-

Рыс. 55
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навучэнцаў будзе b, то за прададзеныя ім білеты 
выручка складзе 3000 · b р. А ўсяго будзе выруча-
на 6000 · a + 3000 · b р. Атрымаўся выраз

6000 · a + 3000 · b.

Ён змяшчае літары a і b. Калі літары a і b 
замяніць лікамі 49 і 120 адпаведна, атрымаем вы-
раз 6000 · 49 + 3000 · 120, значэнне якога — лік 
654 000. Гэта можна запісаць так:

калі a = 49, b = 120, то 6000 · a + 3000 · b = 654 000.

Значэнні літар a і b змяняюцца з дня ў дзень, 
таму іх называюць зменнымі, а выраз, што змя- 
шчае зменныя, — выразам са зменнымі. Лікі, што 
падстаўляюць замест той ці іншай зменнай, на-
зываюць значэннямі зменнай.

Прыклад 4. Разгледзім выраз a : (b – 3) са 
зменнымі a і b.

Калі a = 20 і b = 7, то a : (b – 3) = 5.
Калі a = 100 і b = 13, то a : (b – 3) = 10.
Калі a = 12 і b = 3, атрымаем лікавы выраз  

12 : (3 – 3), які не мае значэння, бо на нуль дзя- 
ліць нельга.

1. Запішыце лікавы выраз. Якія дзеянні ён змяшчае?
2. Як знайсці значэнне лікавага выразу?
3. Калі гавораць, што выраз не мае значэння?
4. Запішыце выраз са зменнымі. Якія зменныя ён 
змяшчае?
5. Як з выразу са зменнымі атрымаць лікавы выраз?

162. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 1107 – 9 · 123; г) 1001 : (495 : 45);
б) 1258 + 1107 : 9; д) 2853 – 56 · 49;
в) 540 : 12 – 46; е) 12 · 13 + 14 · 15.
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163. Цягнік ішоў з пастаяннай скорасцю 65 км/г. 
Знайдзіце, які шлях прайшоў цягнік за:

а) 2 г; в) 4 г; д) t г;
б) 3 г; г) 7 г; е) k г.

164. Запішыце выраз:

а) з адной зменнай, з якога атрыманы лікавыя 
выразы:

3 · (8 + 3); 3 · (8 + 7); 3 · (8 + 13); 3 · (8 + 20);

б) з дзвюма зменнымі, з якога атрыманы лікавыя 
выразы:

2 · 3 – (2 + 3); 5 · 7 – (5 + 7); 
12 · 9 – (12 + 9); 143 · 12 – (143 + 12).

165. Знайдзіце значэнне выразу:
а) 12 + 3 · t, улічыўшы, што значэнне зменнай t роў- 
нае 3; 5; 8; 12; 57;
б) 108 – l, улічыўшы, што значэнне зменнай l роў- 
нае 99; 10; 101; 36; 72;
в) 335 257 : x пры значэнні зменнай x, роўным 
41; 37; 13; 17; 1; 335 257;
г) (123 – n) + 17 пры значэнні зменнай n, роўным 
0; 24; 31; 49; 123.

166. Знайдзіце значэнне выразу, які зададзены 
схемай, што на рысунку:

а) 56, а; б) 56, б.

а б

Рыс. 56



69

167. Знайдзіце значэнне выразу x + 569 852 + a, 
улічыўшы, што зменныя a і x адпаведна роўныя:

а) 130 529 і 9 382 645;
б) 2 291 735 і 268 759; 
в) 908 088; 8 753 159;
г) 8 007 594 і 3 996 706.

168. На адрэзку AB выбраны пункт T. Знайдзіце 
даўжыню адрэзка AT, улічыў шы, што AB = y дм, 
а TB у два разы карацейшы за AT. Складзіце вы-
раз для рашэння задачы і знайдзіце яго значэнне, 
калі значэнне зменнай y роўнае: 15; 12; 9; 6; 3.

169. Цана сшытка x р., а алоўка — y р. Патлу-
мачце, што азначае выраз:

а) x + y; г) 12 · x – 7 · y;
б) x – y; д) 20 000 – (x + y);
в) 10 · x + 5 · y; е) 50 000 – (10 · x + 5 · y).

170. У табліцы ўказаны значэнні зменных 
p і q. Знайдзіце значэнні выразаў p : q і p · q, 
аформіўшы рашэнне табліцай.

p 15 329 2323 1024 52 417 726

q 15 47 23 64 53 11

171. Адзін токар працаваў 5 г і вырабіў 45 дэ- 
талей, другі працаваў з той самай прадукцыйнас-
цю і вырабіў 90 дэталей. Знайдзіце час работы 
другога токара.

172. Адзін токар працаваў з прадукцыйнасцю 
5 дэталей у гадзіну і вырабіў 40 дэталей, другі 
за такі самы час вырабіў 120 дэталей. Знайдзіце 
прадукцыйнасць працы другога токара.
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—————
173. Аднавіце прыклад:

а) +
*7**5
8*22*

*11009

; в) –
**321
67*4
9*3*

;

б) –
70**
**06
3113

; г) +
*6*2
743*

*2045

.

174. Ломаная STQ утворана адрэзкамі ST і TQ 
з даўжынямі 5 см і 7 см. Якой можа быць адле-
гласць d паміж яе канцамі S і Q? Адказ запішыце 
двайной няроўнасцю.

175. Прысады змяшчаюць 37 дрэў. Пры лічэнні 
ў адным кірунку дваццаць сёмым дрэвам аказала-
ся бяроза. Вызначыце:

а) якой яна будзе пры лічэнні ў адваротным 
кірунку;
б) колькі прамежкаў паміж суседнімі дрэвамі  
ў гэтых прысадах.

176. У майстэрні пашылі 8 аднолькавых паліто 
і некалькі аднолькавых касцюмаў, зрасходаваўшы 
82 м тканіны. На касцюм пайшло 3 м 50 см 
тканіны, а на паліто — на 25 см менш. Колькі 
касцюмаў пашылі ў майстэрні? Складзіце адва-
ротную задачу і рашыце яе.

177. Скорасць руху веласіпедыста складае  
14 км/г, а матацыкліста — у 5 разоў большая. 
Вызначыце:

а) які час спатрэбіцца для таго, каб на матацыкле 
даехаць ад Кобрына да Ваўкавыска (рыс. 57);
б) які час заняла б гэтая паездка на веласіпедзе.
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178. Садавіна на адной шалі 
вагаў ураўнаважаная садавінай 
і гірай на другой шалі (рыс. 58). 
Вызначыце, колькі важыць 1 яб- 
лык, улічыўшы, што садавіна 
разам важыць 780 г.

179. З першага і другога палёў, плошча кожна-
га з якіх роўная 66 га, сабралі ячменю адпаведна 
2970 ц і 2310 ц. Знайдзіце ўраджайнасці першага 
і другога палёў, улічыўшы, што разам яны скла-
даюць 80 ц/га.

* * *
180. Колькі панядзелкаў можа быць:

а) у чэрвені;
б) у ліпені;
в) у жніўні;
г) у чэрвені, ліпені і жніўні разам?

181. Дзеці гулялі ў сышчыкаў і падлічылі, што 
з тых машын, якія праехалі міма, было: 12 машын 
маркі «Форд», 13 — цёмных колераў, 14 — везлі 
пасажыраў, у 15 машынах за рулём былі мужчы-
ны. Вызначыце, якой магла быць:

а) найменшая колькасць машын;
б) найбольшая колькасць машын.

182. У гульню «Назаві 100» гуляюць удвух. Пер-
шы называе лік ад 1 да 9, другі дадае да названага 

Рыс. 57

Рыс. 58
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свой лік ад 1 да 9 і называе суму, першы да назва-
най сумы дадае свой лік ад 1 да 9 і г. д. Выйграе 
той, хто першым атрымае 100. Як выйграць?

8. акружнасць, круг, вугал
Акружнасць рысуюць з дапамогай цыркуля 

(рыс. 59). Пункт, у якім мацавала ся ножка з ігол- 
кай, называецца цэнтрам акружнасці. На рысун-
ку 59 — гэта пункт O.

Адрэзак, што злучае цэнтр 
акружнасці з якім-небудзь яе 
пунктам, называецца радыусам. 
На рысунку 60 адрэзак KL ёсць 
радыус.

Усе радыусы акружнасці 
роўныя адзін аднаму, бо іх 
даўжыні роўныя адлегласці 
паміж ножкамі цыркуля.

Усе пункты акружнасці роўна- 
адлеглыя ад яе цэнтра.

Канцы A і B адрэзка AB на рысунку 61 нале-
жаць акружнасці. Такі адрэзак называецца хор-
дай.

Хорда CD на рысунку 61 праходзіць праз цэнтр 
Q акружнасці. Такую хорду называюць дыяме-
трам. Дыяметр акружнасці складаецца з двух 
радыусаў.

CD = QC + QD = 2 · QC = 2 · QD.

Дыяметр акружнасці ў два разы даўжэйшы 
за радыус.

Усе дыяметры акружнасці роўныя адзін ад-
наму.

Рыс. 59
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Адзначым на акружнасці два пункты A і B 
(рыс. 62). Гэтыя пункты раздзялілі акружнасць 
на дзве часткі, кожную з якіх называюць дугой. 
На рысунку 63 яны паказаны лініямі рознага ко-
леру. Пункты A і B называюць канцамі дуг.

Акружнасць вылучае з плоскасці фігуру, якую 
называюць кругам (рыс. 64). Акружнасць — мяжа 
круга. Цэнтр круга, яго радыус, хорда, дыяметр — 
тыя самыя, што і ў адпаведнай акружнасці.

Калі ў крузе правесці два яго радыусы OA і OB, 
яны вылучаць з круга яго частку, якая называ-
ецца сектарам (рыс. 65). Другая частка круга — 
таксама сектар.

Два прамені AB і AC з агульным пачаткам A 
раздзяляюць плоскасць на дзве часткі (рыс. 66). 
Кожная з іх ёсць вугал. Іншы раз, каб указаць 
вугал, які разглядаецца, яго адзначаюць дугой.

Вуглом называюць частку плоскасці, абмежа-
ваную двума праменямі, што выходзяць з адна-
го пункта. Самі прамені называюць старанамі  

Рыс. 60 Рыс. 61 Рыс. 62 Рыс. 63

Рыс. 64 Рыс. 65 Рыс. 66
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вугла, а пункт, з якога яны вы-
ходзяць, — вяршыняй вугла.

На рысунку 67 пункт E — 
вяршыня, а прамені EF і EG — 
стораны вугла FEG. Гэты вугал 
можна назваць і GEF. Іншы раз 
вугал называюць адной літарай, 
што абазначае яго вяршыню. За-
мест слова вугал пры абазначэнні 
пішуць знак ∠.

На рысунку 68 супрацьлеглыя прамені OA і OB 
утвараюць прамую лінію. Вугал AOB, утвораны 
такімі праменямі, называецца разгорнутым. Такую 
іх назву тлумачыць рысунак 69: разгорнуты вугал 
ёсць вынік разгортвання «звычайнага» вугла.

Вуглы, як і адрэзкі, можна параўноўваць. Два 
вуглы называюць роўнымі, калі пры накладанні 
іх можна сумясціць.

Вуглы на рысунку 70 роўныя: ∠ ABC = ∠ DEF.
На рысунку 71 вугал PQA складае частку вуг-

ла PQR. Таму вугал PQA меншы за вугал PQR,  
а вугал PQR большы за вугал PQA.

Вуглы вымяраюць транспарцірам (рыс. 72). 
Шкала транспарціра размешчана на паўакружнасці, 
цэнтр якой пазначаны штрыхом. Паўакружнасць 
раздзелена рыс камі на 180 долей. Калі праз гэтыя 
рыскі правесці з цэнтра прамені, то крайнія з іх 

Рыс. 67

Рыс. 68 Рыс. 69
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утвораць разгорнуты вугал, які будзе раздзелены 
на 180 роўных вуглоў-градусаў.

Градусам называюць 
1

180
 долю разгорнутага 

вугла. Градус абазначаюць знакам °. Зразумела, 
што разгорнуты вугал роўны 180°.

Каб вымераць дадзены вугал (рыс. 73), трэба:
транспарцір накласці на вугал так, каб вяр- �
шыня вугла супала з цэнтрам транспарціра, 
а адна старана вугла прайшла праз пачатак 
адліку на шкале, г. зн. праз нулявое дзяленне 
транспарціра;
счытаць велічыню вугла ў градусах, на якую  �
ўказвае другая старана вугла.
Па рысунку 73 бачна, што велічыня вугла KLM 

роўная 50°. Пішуць:

∠ KLM = 50°.

Рыс. 70 Рыс. 71

Рыс. 72 Рыс. 73
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Велічыню вугла ў градусах называюць градус-
най мерай вугла.

З дапамогай транспарціра можна будаваць вуг- 
лы, зададзеныя сваёй градуснай мерай.

Каб пабудаваць вугал дадзенай градуснай ме-
ры, трэба:

правесці адвольна прамень AB — адну са ста- �
рон вугла;
накласці транспарцір так, каб цэнтр яго  �
паўакружнасці сумясціўся з пачаткам А пра-
меня AB, а сам прамень прайшоў праз нулявое 
дзяленне шкалы;
на шкале знайсці рыску з патрэбнай градус- �
най мерай і каля яе адзначыць пункт C;
нарысаваць прамень AC — другую старану   �
вугла.
На рысунку 74 паказана пабудаванне вугла 

BAC велічынёй у 110°.
Складзём ліст паперы папалам, а затым разгор-

нем яго (рыс. 75). Лінія згіну ўтварыла з ніжнім 
краем ліста два роўныя вуглы, г. зн. лінія згіну 
раздзяліла разгорнуты вугал папалам.

Рыс. 74
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Прамым вуглом называюць палавіну разгорну-
тага вугла.

Прамы вугал можна пабудаваць з дапамо-
гай навугольніка (рыс. 76) або рысавальнага 
трохвугольніка (рыс. 77).

Велічыня прамога вугла роўная 90°.
Вугал, меншы за прамы, называюць вострым 

(рыс. 78).
Велічыня вострага вугла меншая за 90°.
Вугал, большы за прамы, але меншы за разгор-

нуты, называюць тупым (рыс. 79).
Велічыня тупога вугла большая за 90°.

1. Якой прыладай будуюць акружнасць? Апішыце, як 
гэта робяць. Якія яшчэ дзеянні выконваюць з дапамо-
гай цыркуля?

Рыс. 75

Рыс. 76

Рыс. 77 Рыс. 78 Рыс. 79
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2. Якую ўласцівасць маюць усе пункты акружнасці?
3. Які адрэзак называюць радыусам акружнасці (круга)?
4. Якую ўласцівасць маюць радыусы акружнасці?
5. Які адрэзак называюць хордай?
6. Якую хорду называюць дыяметрам? Якая сувязь 
паміж дыяметрам і радыусам? Якую ўласцівасць маюць 
дыяметры акружнасці?
7. Што называюць кругам? Як звязаны круг і акруж-
насць?
8. Якую частку круга называюць сектарам?
9. Што называюць вуглом? Як яго абазначаюць?
10. Які вугал называецца разгорнутым?
11. Якія вуглы называюць роўнымі?
12. Які вугал называюць градусам?
13. Чаму роўная велічыня разгорнутага вугла?
14. Як вымераць вугал транспарцірам?
15. Як пабудаваць вугал па яго градуснай меры?
16. Які вугал называецца прамым? Якая яго велічыня?
17. Які вугал называецца вострым? Якая яго велічыня?
18. Які вугал называецца тупым? Якая яго велічыня?

183. Адзначце пункт T. Пабудуйце акружнасць 
з цэнтрам T. Вымерайце радыус акружнасці. Без 
вымярэння вызначыце яе дыяметр.

184. Нарысуйце круг з цэнтрам G і радыусам 
35 мм. Адзначце пункт P на акружнасці і пункт 
D па-за кругам. Вымерайце адлегласці GP і GD. 
Параўнайце іх. Што можна сказаць пра адлегласці 
ад цэнтра да пункта на мяжы круга і ад цэнтра 
круга да пункта па-за кругам?

185. Нарысуйце адрэзак AB даўжынёй 6 см 
і дзве акружнасці з цэнтрамі ў пунктах A і B і 
радыусамі 45 мм і 50 мм адпаведна. Абазначце 
літарамі M і N пункты перасячэння акружнасцей 
з адрэзкам AB. Знайдзіце даўжыні адрэзкаў AM, 
MN, NB.
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186. Акружнасці з радыусамі 30 мм і 45 мм да-
тыкаюцца адна да адной, г. зн. маюць адзіны агуль-
ны пункт (рыс. 80). Знайдзіце адлегласць паміж іх 
цэнтрамі.

187. Нарысуйце адрэзак AB і акружнасці з 
цэнтрамі ў пунктах A і B так, каб яны датыкаліся 
адна да адной. Колькімі спосабамі гэта можна 
зрабіць?

188. Нарысуйце акружнасць і адзначце на ёй 
тры пункты X, Y, Z.

а) Запішыце ўсе дугі, на якія раздзялілі акруж-
насць гэтыя пункты.
б) Колькі ўсяго розных дуг з канцамі ў пунктах 
X, Y, Z атрымалася? Запішыце іх.
в) Колькі ўсяго хордаў вызначаюць гэтыя пун-
кты? Запішыце іх.

189. Нарысуйце дзве акружнасці з цэнтрамі S 
і T так, каб яны перасякаліся. Пункты перася-
чэння акружнасцей абазначце K і M. Пабудуйце 
сектары KSM і KTM. Пазначце па два пункты, 
якія належаць:

а) абодвум сектарам;
б) толькі сектару KSM;
в) толькі сектару KTM;
г) хаця б аднаму з сектараў.

190. Нарысуйце адрэзак AB, роўны 65 мм. 
Знайдзіце пункты, адлеглыя на 40 мм ад пункта 
A і на 50 мм ад пункта B. Колькі іх?

Рыс. 80
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191. Па рысунку 81 назавіце пункты, якія:

а) належаць вуглу MON;
б) не належаць вуглу MON;
в) ляжаць унутры вугла MON;
г) ляжаць на старанах вугла MON.

192. На рысунку 82, а прамені OK і OL супа-
даюць. Будзем паварочваць прамень OK вакол 
пункта O, пакуль ён не супадзе з праменем OL 
(рыс. 82, б). Прамень OK апіша вугал KOL, які 
называюць поўным.

Выкарыстаўшы рысунак 83, дакажыце, што 
велічыня поўнага вугла роўная 360°.

193. Выкарыстаўшы форзац 2, сфармулюйце 
агульныя ўласцівасці градуснай меры вугла. Кан-
крэтызуйце гэтыя ўласцівасці, выкарыстаўшы 
рысункі 84, а і 84, б.

194. Нарысуйце вугал з вяршыняй A. На яго ста-
ранах выберыце пункты B і C. На адрэзку BC ад-

а

б

Рыс. 81

Рыс. 83

Рыс. 82
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значце пункт D. Правядзіце прамень AD. Запішыце 
ўсе ўтвораныя вуглы.

195. Нарысуйце чатыры прамені AB, AC, AD, 
AE. Запішыце 6 вуглоў, старанамі якіх з’яўляюцца 
гэтыя прамені. На колькі частак гэтыя прамені 
разбілі плоскасць?

196. Прамені OA і OB раздзяляюць разгорнуты 
вугал POQ на роўныя вуглы. Знайдзіце градусныя 
меры вуглоў AOP, AOQ, AOB, POB.

197. Знайдзіце цану дзялення шкалы транспар- 
ціра, паказанага на рысунку 85. Вымерайце на 
рысунку 20 вугал з вяршыняй:

а) R; б) P; в) N.

 а б

Рыс. 84

Рыс. 85
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198. Вымерайце вуглы, паказаныя на рысун- 
ку 86.

199. На рысунку 87 пабудаваны адрэзак PQ 
даўжынёй 28 мм і акружнасці з цэнтрамі P і Q і 
радыусамі 19 мм і 14 мм адпаведна. Акружнасці 
перасякаюцца ў пунктах R і S. Знайдзіце стораны:

а) трохвугольніка PQR;
б) чатырохвугольніка PRQS.

200. Пабудуйце трохвугольнік са старанамі a, b 
і c і вымерайце яго найбольшы вугал, улічыўшы, 
што адрэзкі a, b і c адпаведна роўныя:

а) 3 см, 4 см і 5 см;
б) 3 см, 4 см і 6 см;
в) 5 см, 6 см і 7 см.

Рыс. 86

Рыс. 87
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201. Нарысуйце ў сшытку трохвугольнік, выме-
райце яго вуглы і знайдзіце іх суму.

202. Прамень BD раздзяляе вугал ABC на дзве 
часткі, прычым ∠ ABC = 139°, ∠ ABD = 37°. 
Знайдзіце вугал DBC.

203. Вымерайце на рысунку 88 усе вуглы са 
стараной SK. Як пасля гэтага без вымярэнняў вы-
значыць велічыні ўсіх вуглоў са стараной SB?

204. Нарысуйце разгорнуты вугал ASD і пра-
мень SE. Вымерайце вугал ASE. Знайдзіце вугал 
ESD.

205. Нарысуйце разгорнуты вугал і раздзяліце 
яго з дапамогай транспарціра:

а) на 3 роўныя вуглы;
б) на 5 роўных вуглоў.

206. Пабудуйце вугал велічынёй:

а) 10°; в) 90°; д) 135°;
б) 60°; г) 93°; е) 174°.

Абазначце пабудаваны вугал і зрабіце адпавед-
ны запіс.

207. Трэцяя доля вугла роўная 18°. Знайдзіце 
сам вугал.

208. Вымерайце ўсе вуглы на рысунку 89. 
Зрабіце вывад.

Рыс. 88 Рыс. 89
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209. Які вугал утвараюць гадзінная і мінутная 
стрэлкі гадзінніка ў:
а) 3 г; в) 2 г; д) 3 г 30 мін;
б) 6 г; г) 7 г; е) 15 г 45 мін?

210. Колькі разоў у прамежак часу ад 5 да 11 г 
гадзінная і мінутная стрэлкі цыферблатнага 
гадзінніка ўтвораць разгорнуты вугал?

211. Токар вырабіў 48 дэталей, а яго вучань — 
96 дэталей. Знайдзіце паасобныя прадукцыйнасці 
токара і вучня, улічыўшы, што час работы токара 
ў 4 разы меншы, а разам токар і вучань за гадзіну 
вырабляюць 18 дэталей.

Умову задачы выявім кароткім запісам (гл. фор- 
зац 3).

Ураўнуем час работы токара да часу работы вуч-
ня, г. зн. час работы токара павялічым у 4 разы. 
Тады і выкананая токарам работа павялічыцца  
ў 4 разы і стане роўнай 48 дэт. · 4, г. зн.  
192 дэт. Значыць, разам токар і вучань вырабілі б 
192 дэт. + 96 дэт., г. зн. 288 дэт. Паколькі ця-
пер час работы токара і вучня адзін і той і іх 
супольная прадукцыйнасць роўная 18 дэт./г, то 
час работы вучня роўны 288 дэт. : 18 дэт./г, г. зн.  
16 г, а час работы токара — 16 г : 4, г. зн. 4 г. 
Тады прадукцыйнасць вучня роўная 96 дэт. : 16 г, 
г. зн. 6 дэт./г, а прадукцыйнасць токара —  
48 дэт. : 4 г, г. зн. 12 дэт./г.

212. Токар вырабіў 45 дэталей, а яго вучань — 
25 дэталей. Знайдзіце прадукцыйнасць токара і 
вучня, улічыўшы, што прадукцыйнасць токара у 
3 разы большая, а час яго работы разам з часам 
работы вучня складае 8 г.
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—————
213. Святло распаўсюджваецца са скорасцю 

300 000 км/с і праходзіць адлегласць ад Сонца да 
Зямлі за 8 мін 20 с, а да Марса — за 12 мін 40 с. 
Знайдзіце адлегласці ад Сонца да Зямлі і да Марса.

214. З кожных 100 кг макулатуры вырабляюць 
75 кг паперы. Колькі сшыткаў будзе выраблена 
з 36 кг макулатуры, калі 10 сшыткаў важаць 
270 г? Складзіце і рашыце адваротную задачу.

215. На схеме, што на рысунку 90, паказа-
на судачыненне паміж сярэднімі працягласцямі 
жыцця бусла, голуба, жаваранка, зязюлі і савы. 
Знайдзіце гэтыя працягласці.

216. Са 100 г морквы можна атрымаць 14 мг 
правітаміну А і вітаміну C, прычым правітаміну 
A на 4 мг больш, чым вітаміну C. Колькі трэба 
морквы, каб атрымаць 18 г правітаміну A?

217. Веласіпедыст са Смілавіч і пешаход з Па- 
плавоў (рыс. 91) адначасова пачалі рухацца на-
сустрач адзін аднаму са скарасцямі 17 км/г  
і 4 км/г адпаведна. Калі яны сустрэліся, то аказала-
ся, што веласіпедыст праехаў 51 км. Знайдзіце:

а) шлях, які прайшоў пешаход;

Рыс. 90
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б) на колькі шлях, які засталося прайсці пеша-
ходу да Чэрвеня, большы за пройдзены ім шлях.

* * *
218. У колькі разоў лесвіца на шосты паверх 

даўжэйшая за лесвіцу на другі паверх?
219. Знайдзіце ўсе пяцізначныя лікі, у якіх 

кожная лічба большая за суму лічбаў з ніжэйшых 
разрадаў. Прачытайце гэтыя лікі.

220. Як круг трыма прамымі раздзяліць на 4, 5, 
6, 7 частак?

9. Сумежныя і вертыкальныя вуглы
Разгорнуты вугал ABC адвольна падзелім пра-

менем BK на два вуглы ABK і CBK (рыс. 92).  
У іх адна старана BK агульная, а дзве іншыя — 
BA і BC утвараюць прамую лінію. Такія вуглы на-
зываюць сумежнымі. Вугал ABK сумежны з вуг- 
лом CBK, а вугал CBK сумежны з вуглом ABK.

Сумежныя вуглы разам складаюць 180°.
Няхай ёсць сумежныя вуглы KLM і NLM  

(рыс. 93). Разам яны складаюць разгорнуты вугал 
KLN, велічыня якога роўная 180°. Таму

∠ KLM + ∠ NLM = 180°.

Рыс. 91

Рыс. 92 Рыс. 93
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Каб пабудаваць вугал, сумежны з дадзеным ву-
глом EFG (рыс. 94, а), можна прадоўжыць лінію 
за вяршыню F, або старану EF (рыс. 94, б), або 
старану GF (рыс. 94, в).

Няхай ёсць вугал MKN (рыс. 95, а). Прадоўжым 
яго стораны за вяршыню K. Утварыўся новы вугал 
PKQ, вертыкальны вуглу MKN (рыс. 95, б). Сто-
раны любога з вертыкальных вуглоў MKN і PKQ 
з’яўляюцца працягамі старон другога вугла.

На рысунку 95, б вертыкальныя не толькі ву-
глы MKN і PKQ, але і вуглы NKP і MKQ.

Вертыкальныя вуглы роўныя.

Рыс. 94

 а б

 в

 а б

Рыс. 95
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Няхай ёсць вертыкальныя вуглы AOC і BOD 
(рыс. 96, а). Першы з іх дапаўняецца вуглом AOD 
да разгорнутага вугла COD (рыс. 96, б), другі — 
гэтым самым вуглом да вугла BOA (рыс. 96, в). 
Адкінуўшы ад роўных вуглоў COD і BOA іх агуль-
ную частку — вугал AOD, атрымаем роўныя ву-
глы AOC і BOD.

Пабудуем прамую AB і выбе-
рам на ёй пэўны пункт Q (рыс. 
97). Праз яго правядзём прамую 
CD так, каб вугал AQC быў пра-
мым. Такія прамыя называюць 
перпендыкулярнымі.

Вугал BQC таксама прамы, бо 
ён сумежны з прамым вуглом 
AQC. Цяпер звернем увагу на тое, 
што вуглы BQD і AQD вертыкаль-

ныя прамым вуглам AQC і BQC, таму яны такса-
ма прамыя. Атрымалі, што перпендыкулярныя 
прамыя AB і CD пры сваім перасячэнні ўтвараюць 
чатыры прамыя вуглы.

1. Якія вуглы называюцца сумежнымі?
2. Сфармулюйце ўласцівасць сумежных вуглоў.
3. Як пабудаваць вугал, сумежны дадзенаму?
4. Якія вуглы называюцца вертыкальнымі?
5. Сфармулюйце ўласцівасць вертыкальных вуглоў.
6. Як пабудаваць вертыкальныя вуглы?
7. Як пабудаваць перпендыкулярныя прамыя?

Рыс. 96

а б в

Рыс. 97
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а б в г

221. Два радыусы акружнасці вызначаюць два 
вуглы. Улічыўшы дадзеную велічыню незафарба-
ванага вугла, знайдзіце велічыню зафарбаванага 
вугла на рысунку:

а) 98, а; б) 98, б; в) 98, в; г) 98, г.

222. Вуглы, вызначаныя трыма радыусамі ад-
ной акружнасці, роўныя адзін аднаму. Якая іх 
велічыня?

223. Нарысуйце сектар з радыусам 5 см і ву-
глом у:

а) 90°; б) 45°; в) 180°; г) 225°.

224. Знайдзіце і пабудуйце сумежныя вуглы, 
адзін з якіх:
а) роўны 27°;
б) на 36° большы за другі.

225. Вугал у 23° павялічылі ў 3 разы. Як змяніў- 
ся сумежны з ім вугал?

226. Знайдзіце сумежныя вуглы, адзін з якіх:

а) складае трэцюю долю другога;
б) адносіцца да другога як 7 : 5.

227. Вугал BCD роўны 26°. Прадоўжыце яго 
стораны за вяршыню C. Знайдзіце велічыні кож-
нага з утвораных вуглоў.

Рыс. 98
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228. На прамой AB узяты пункт C, і з яго па 
адзін бок ад прамой AB праведзены прамені CD 
і CE так, што ∠ BCE = ∠ ACD = 42° (рыс. 99). 
Знайдзіце вугал DCE.

229. На прамой PQ узяты пункт O, і з яго пра-
ведзены прамень OS пад вуглом 66° (рыс. 100). 
Прамень OR адсякае ад вугла SOQ трэцюю долю. 
Знайдзіце велічыню вугла POR.

230. Прамыя AB і CD перасякаюцца ў пункце 
Q, і вугал AQD роўны 70°. Знайдзіце велічыні 
астатніх вуглоў.

231. Знайдзіце велічыні кожнага з чатырох 
вуглоў, што ўзніклі пры перасячэнні дзвюх пра-
мых, улічыўшы, што:

а) сума двух з гэтых вуглоў роўная 26°;
б) адзін з гэтых вуглоў у 5 разоў большы за другі;
в) сума трох вуглоў роўная 276°.

232. Выкарыстаўшы навуголь- 
нік, знайдзіце пары перпендыку-
лярных прамых на рысунку 101.

233. Алег прачытаў кнігу, у 
якой змешчаны дзве аповесці. 
Першая з іх займае 108, а дру-
гая — 180 старонак. Вызначыце, 
колькі дзён чытаў Алег кожную 

Рыс. 100Рыс. 99

Рыс. 101
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аповесць, улічыўшы, што другую аповесць ён 
чытаў на 4 дні даўжэй і кожны дзень прачытваў 
адну і тую ж колькасць старонак.

Умову задачы выявім кароткім запісам (гл. фор- 
зац 3).

Паколькі скорасць чытання адна і тая ж, то дру-
гую аповесць Алег чытаў на 4 дні даўжэй з-за таго, 
што яна змяшчае на 180 – 108, г. зн. на 72 ста- 
ронкі больш. Значыць, скорасць чытання роўная  
72 : 4, г. зн. 18 старонак у дзень. Таму першую  
аповесць Алег прачытаў за 108 : 18, г. зн. за 6 дзён, 
а другую — за 180 : 18, г. зн. за 10 дзён.

234. Максім прачытаў дзве аповесці, затраціўшы 
на кожную з іх адну і тую ж колькасць дзён. Першая 
аповесць займае 192 старонкі, другая — 168 ста- 
ронак. Вызначыце, па колькі старонак у дзень чытаў 
Максім другую аповесць, улічыўшы, што першую 
частку ён чытаў хутчэй на 3 старонкі ў дзень.

—————
235. Прыкідкай вызначыце лічбу, замест якой 

запісана зорачка:
а) 536 · 21 = ∗1 256;
б) 95 · 125 = ∗1 875;
в) 377 · 981 = ∗69 837;
г) 2004 · 9997 = ∗0 033 988;
д) 25 101 · 2102 = ∗52 762 302;
е) 231 · 44 = ∗0 164.

236. Вызначыце, якім пунктам каардынатнай 
прамой (рыс. 102) выяўляецца лік:
а) 100; в) 180; д) 520; ж) 680;
б) 340; г) 760; е) 980; з) 1100.

Рыс. 102
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237. Вылічыце найбольш зручным спосабам:

а) 32 456 – (2456 + 5238);
б) 94 231 – (58 231 – 14 749);
в) 56 804 + 36 541 – 12 804;
г) 74 503 + 52 471 – 17 470.

238. Аднавіце прыклад:

а) –
3**4*
*43*2
12097

; в) –
2*4*
*246
*0*9

;

б) –
***0*

43*1
10682

; г) +
*2*
2*2

*000

.

239. Скорасць палёту чмяля меншая за ско-
расць палёту асы ў 3 разы, або на 100 м/мін. 
Знайдзіце гэтыя скорасці.

240. Скорасць палёту страказы большая за ско-
расць палёту пакаёвай мухі на 260 м/мін і за 
скорасць палёту беляна-капусніка на 220 м/мін. 
Знайдзіце скорасці палёту гэтых насякомых, 
улічыўшы, што падвоеная скорасць палёту беляна 
на 70 м/мін меншая за скорасць палёту страказы.

241. Колькі трэба ўзяць медзі і цынку, каб 
утварыць 1236 г латуні, у якой медзі ўтрая больш, 
чым цынку?

242. У коз, якія ёсць у аднаго гаспадара, 
столькі сама ног, колькі іх ёсць у 20 курэй. Вы-
значыце, колькі ў гаспадара коз.

243. З Маларыты ў Мухавец адзін веласіпедыст, 
які ехаў са скорасцю 21 км/г, даехаў за 2 г. Другі 
веласіпедыст, які ехаў з Мухаўца, даехаў да Ма-
ларыты за 3 г. Вызначыце:
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а) шлях ад Мухаўца да Маларыты;
б) праз які час сустрэліся б веласіпедысты, калі б 
яны выехалі адначасова насустрач адзін аднаму 
адзін з Мухаўца, а другі з Маларыты.

* * *
244. Знайдзіце ўсе чатырохзначныя лікі, у якіх 

кожная лічба большая за суму лічбаў з вышэй-
шых разрадаў.

245. Трое рыбакоў маюць агульную лодку, і ў 
кожнага ёсць свой замок і ключ да яго. Як прыма-
цаваць лодку да берага, каб кожны з рыбакоў мог ёю 
карыстацца, адкрыўшы адзін замок сваім ключом?

246. Тры панядзелкі ў месяцы прыпалі на цот-
ныя чыслы. Які дзень тыдня быў 19 чысла гэтага 
месяца?

10. Формула
Вы ўжо неаднаразова сустракаліся з формуламі. 

Формуламі былі запісаны ўласцівасці складання 
натуральных лікаў:

a + b = b + a;
a + (b + c) = (a + b) + c;

a + b > a.

Формулай можна выразіць залежнасць паміж 
велічынямі.

Прыклад 1. Скорасць веласіпедыста — 17 км/г. 
Шляхі ў кіламетрах, якія ён праедзе за 2 г, 3 г, 
4 г, запішуцца выразамі: 17 · 2; 17 · 3; 17 · 4. 
Наогул, шлях s, пакрыты веласіпедыстам за час t, 
можна знайсці па формуле s = 17 · t. Замяніўшы 
17 адвольнай скорасцю v, атрымаем агульную 
формулу шляху:

s = v · t.
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Можна заўважыць, што формула атрымліваецца 
з двух выразаў, калі іх злучыць знакам роўнасці 
або няроўнасці.

Прыклад 2. Вы ведаеце, што перыметр трох- 
вугольніка, г. зн. сума яго старон (рыс. 103), вы-
ражаецца формулай:

PАВС = AB + BC + CA.

Зразумела, што гэты перыметр трохвугольніка мо-
жа мець самыя розныя значэнні. Знойдзем суму вуг- 
лоў трохвугольніка. Атрымалася 180° (гл. рыс. 103). 
Гэтая ўласцівасць вуглоў трохвугольніка была 
адкрыта ў глыбокай старажытнасці.

Сума вуглоў трохвугольніка роўная 180°.

∠ A + ∠ B + ∠ C = 180°.

Важныя формулы іншы раз запісваюць праві- 
лам. Напрыклад, формулу s = v · t выражаюць такім 
правілам: каб знайсці шлях, трэба скорасць па- 
множыць на час.

Прыклад 3. Кніга каштуе 21 000 р. Знойдзем 
кошт p пакупкі 2 кніг; 3 кніг; n кніг. Атрымаем:

p = 21 000 · 2 р., p = 21 000 · 3 р., 
p = 21 000 · n р.

Рыс. 103
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Замяніўшы 21 000 адвольнай цаной k, атрыма-
ем формулу кошту пакупкі:

p = kn.

Прыклад 4. Каб адправіць тэлеграму, трэба 
заплаціць 860 р. за паслугу і яшчэ па 430 р. за 
кожнае слова. Таму кошт p тэлеграмы, якая скла-
даецца з n слоў, выразіцца формулай

p = 860 + 430 · n.

Знойдзем колькасць слоў у тэлеграме, за якую 
заплацілі 12 040 р.

Выкарыстаўшы формулу кошту тэлеграмы, 
атрымаем:

12 040 = 860 + 430 · n.
Знойдзем, колькі рублёў заплацілі за n слоў:

430 · n = 12 040 – 860; 430 · n = 11 180.

Цяпер можна знайсці колькасць слоў у тэле-
граме:

n = 11 180 : 4300; n = 26.

Адказ. Тэлеграма змяшчала 26 слоў.

1. Прывядзіце прыклады формул-уласцівасцей.
2. Прывядзіце прыклады формул-залежнасцей.
3. Як з выразаў утварыць формулу?
4. Запішыце формулу шляху і прачытайце яе як 
правіла.
5. Запішыце формулу перыметра трохвугольніка і пра-
чытайце яе як правіла.
6. Запішыце формулы перыметра і плошчы прама- 
вугольніка і прачытайце іх як правілы.
7. Запішыце ўласцівасць сумы вуглоў трохвугольніка. 
Што ў гэтай формуле азначае кожнае складаемае?
8. Запішыце формулу кошту пакупкі. Растлумачце, што 
азначае ў ёй кожная літара. Прачытайце гэтую формулу 
як правіла.
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247. Вылічыце, выкарыстаўшы формулу кошту 
пакупкі, колькі:

а) каштуе пакупка 9 білетаў на аўтобус, калі адзін 
білет каштуе 26 000 р.;
б) каштуе 1 дзённік, калі за 3 дзённікі заплацілі 
3300 р.;
в) куплена простых алоўкаў, калі пры цане 1300 р. 
за аловак заплацілі за пакупку 10 400 р.

248. Знайдзіце значэнне невядомай зменнай 
залежнасці s = vt шляху s ад скорасці руху v і 
часу t па звестках у адным слупку табліцы:

s 224 км 1887 м 2040 км

v 13 м/с 32 км/г 17 км/с 11 м/с

t 12 с 51 мін d 1 г

а) б) в) г) д)

249. Запішыце формулай, як знайсці колькасць 
N вырабленых дэталей за час t, калі прадукцый-
насць працы роўная p. Знайдзіце:

а) колькасць вырабленых дэталей, калі p = 5 дэт./г 
і t = 8 г;
б) час, калі N = 120 дэт. і p = 15 дэт./г;
в) прадукцыйнасць p, калі N = 84 дэт. і t = 7 г.

250. З адной аўтастанцыі ў адзін і той жа час 
у супрацьлеглых кірунках выехалі два аўтобусы. 
Скорасць аднаго аўтобуса 50 км/г, а другога — 
60 км/г. Якая адлегласць будзе паміж аўтобусамі 
праз b г пасля адпраўлення? Запішыце адказ 
формулай. Спрасціце яго. Што азначае лік 110  
у атрыманай формуле?
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251. З аднаго населенага пункта ў адным кірун- 
ку выйшлі два пешаходы, адзін — са скорасцю  
4 км/г, другі — 6 км/г. Запішыце формулай адле-
гласць паміж імі праз t г? Спрасціце яе. Які сэнс 
мае лік 2 у гэтай формуле?

252. Выразіце t з формулы s = 3 + 5 · t. Знай- 
дзіце значэнне t, калі s роўнае:

а) 8; б) 18; в) 23; г) 48.

253. Два вуглы трохвугольніка роўныя 23° і 47°. 
Чаму роўны трэці вугал трохвугольніка?

254. Вугал K трохвугольніка GKL роўны 
56°, вугал L у 2 разы меншы за яго (рыс. 104). 
Знайдзіце вуглы L і G.

255. Адзін вугал трохвугольніка роўны 116°, 
а два іншыя роўныя паміж сабой (рыс. 105). 
Знайдзіце гэтыя вуглы.

256. Складзіце выраз і знайдзіце яго значэн-
не, улічыўшы, што выраз зададзены схемай, 
выяўленай на рысунку:

а) 106, а; б) 106, б.

257. Пры аднолькавай ураджайнасці сабралі 
ячменю з першага поля 1558 ц, а з другога — 
1330 ц. Знайдзіце плошчы палёў, улічыўшы, што 
яны адрозніваюцца на 6 га.

Рыс. 104 Рыс. 105
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—————
258. Рашыце ўраўненне: 

а) (a – 372) + 927 = 1324;
б) (892 + z) + 3379 = 5372;
в) (5327 – x) + 3133 = 5151;
г) (y + 4797) – 12 312 = 511.

259. Пяць акунёў важаць столькі сама, як і 
2 ляшчы, і лешч цяжэйшы за акуня на 360 г. 
Колькі важыць акунь?

260. Цеплаход уніз па рацэ ідзе са скорасцю 
50 км/г, а ўверх — са скорасцю 40 км/г. Якая 
скорасць цячэння ракі (рыс. 107)?

261. Маторная лодка за 1 г праходзіць па возе-
ры 20 км. Яна ішла па цячэнні Дняпра 2 г. Колькі 
часу спатрэбіцца лодцы на зваротны шлях, калі 
скорасць цячэння ракі 4 км/г?

Рыс. 106

Рыс. 107

a б
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* * *
262. На тры паліцы пастаўлена 25 кніг так, 

што на розных паліцах стаіць розная колькасць 
кніг. Ці можна сцвярджаць, што на адной з паліц 
кніг не менш за 10? Ці можа быць на адной з 
паліц 12 кніг? Ці можна сцвярджаць, што на ад-
ной з паліц не менш за 11 кніг?

263. Тры прамыя — AB, CD, EF — перасякаюц-
ца ў адным пункце O (рыс. 108). Дакажыце, што 
∠ AOC + ∠ FOD + ∠ BOE = 180°. 
Знайдзіце вугал BOE, улічыўшы, 
што ∠ AOC + ∠ FOD = 148°.

264. У класе 30 вучняў. Ці 
можна сцвярджаць, што:

а) прынамсі 5 вучняў нарадзіліся 
ў адзін дзень тыдня;
б) прынамсі 5 вучняў нарадзіліся 
ў аўторак?

11. Задачы з вядомымі здабыткамі 
і адносінай значэнняў аднаго з множнікаў

Вам ужо даводзілася мець справу з задачамі, 
пры рашэнні якіх патрабавалася ўлічваць залеж- 
насці паміж велічынямі, выкарыстанымі ва ўмове 
задачы.

Задача 1. Турыст прайшоў 16 км, а затым пасля 
адпачынку з той самай скорасцю яшчэ 12 км. Знай- 
дзіце час руху турыста да адпачынку і пасля адпа- 
чынку, улічыўшы, што разам гэты час склаў 7 г.

Ва ўмове гэтай задачы выкарыстаны тры велі- 
чыні — шлях s, скорасць v і час t. Пра гэтыя 
велічыні вядома наступнае:

Рыс. 108
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шлях  � s1, пройдзены да адпачынку, роўны 16 км;
шлях  � s2, пройдзены пасля адпачынку, роўны 
12 км;
скорасці  � v1 і v2 руху да адпачынку і пасля  
адпачынку роўныя адна адной, г. зн. v1 = v2, 
або v1 : v2 = 1;
час  � t1 руху да адпачынку разам з часам t2  
руху пасля адпачынку складае 7 г, г. зн.  
t1 + t2 = 7 г.
Наглядна гэтыя звесткі можна выявіць таблі- 

цай:

Рух да адпачынку Рух пасля адпачынку

Шлях 16 км 12 км

Скорасць Адна і тая

Час 7 г

Разам з гэтай інфармацыяй пры рашэнні за-
дачы выкарыстаем і тое, што велічыні s, v і t 
звязаны залежнасцю s = vt.

Разважаць пры рашэнні задачы можна так.
За 7 г турыст прайшоў 16 км + 12 км, г. зн. 

28 км. Па ўмове да адпачынку і пасля адпачынку 
турыст ішоў з адной і той жа скорасцю. Улічыўшы 
гэта і залежнасць s = vt, па вядомых шляху і 
часе знойдзем, што скорасць руху турыста роўная  
28 км : 7 г, г. зн. 4 км/г.

Цяпер знаходзім, што час руху турыста да 
адпачынку роўны 16 км : 4 км/г, г. зн. 4 г,  
а пасля адпачынку — 12 км : 4 км/г, г. зн. 3 г.

Задача 2. Турыст спачатку прайшоў пешшу  
12 км, а затым яшчэ праехаў на веласіпедзе 32 км, 
затраціўшы на ўвесь шлях 5 г. Знайдзіце скорасць 
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руху турыста на веласіпедзе, улічыўшы, што яна 
ў 4 разы большая за скорасць руху пешшу.

Выявім умовы задачы табліцай:

Рух пешшу Рух на веласіпедзе

Шлях 12 км 32 км

Скорасць У 4 разы большая

Час 5 г

Звернем увагу на тое, што задача 2 адрозніваецца  
ад задачы 1 тым, што ў задачы 1 адносіна скарасцей 
была роўная адзінцы, а ў задачы 3 гэтая адносіна 
роўная чатыром. Гэта падказвае спосаб рашэння 
задачы 2 шляхам звядзення яе да задачы 1.

Дапусцім, што скорасць руху турыста на 
веласіпедзе роўная скорасці яго руху пешшу, г. зн. 
паменшым скорасць руху на веласіпедзе ў 4 разы. 
Тады і адпаведны шлях паменшыцца ў 4 разы  
і стане роўным 32 км : 4, г. зн. 8 км. Цяпер  
умова аналагічная ўмове задачы 1. Таму і рашэн-
не пераўтворанай задачы 2 аналагічнае рашэнню 
задачы 1.

1. 12 км + 8 км = 20 км — такім быў бы шлях, 
пройдзены турыстам.

2. 20 км : 5 г = 4 км/г — такая скорасць руху 
турыста пешшу.

3. 4 км/г · 4 = 16 км/г — такая скорасць руху 
турыста на веласіпедзе.

Задача 3. З першага поля сабралі 2964 ц жыта, 
а з другога, плошча якога ў 3 разы меншая, — 
1612 ц. Знайдзіце ўраджайнасць другога поля, 
улічыўшы, што яна на 24 ц/га большая за ўрад- 
жайнасць першага поля.
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Выявім умовы задачы табліцай:

Першае поле Другое поле

Ураджай 2964 ц 1612 ц

Ураджайнасць На 24 ц/га
большая

Плошча У 3 разы
большая

Задача пабудавана на залежнасці m = p•S масы 
ўраджаю ад ураджайнасці p поля і яго плошчы S. 
У ёй, як і ў задачы 2, дадзены паасобныя значэнні 
здабытку m і адносіна значэнняў аднаго з множні- 
каў S. Але ў задачы 2 дадзена сума значэнняў другога 
множніка, а ў задачы 3 — рознасць значэнняў 
другога множніка, менавіта p1 – p2 = 24 ц/га. 
Гэта адпаведным чынам адбіваецца на метадзе 
рашэння, але асноўная ідэя застаецца ранейшай.

Ураўнуем плошчу першага поля да плошчы 
другога, г. зн. плошчу першага поля паменшым 
у 3 разы. Тады і ўраджай з першага поля 
паменшыцца ў 3 разы і стане роўным 2964 ц : 3, 
г. зн. 988 ц.

Ураджай другога поля большы на 1612 ц – 988 ц, 
г. зн. на 624 ц, з-за таго, што яго ўраджайнасць 
большая на 24 ц/га. Значыць, плошча другога 
поля роўная 624 ц : 24 ц/га, г. зн. 26 га. Тады 
ўраджайнасць другога поля роўная 1612 ц : 26 га, 
г. зн. 62 ц/га.

1. Як зменіцца здабытак a залежнасці a = bc, калі адзін 
з множнікаў b або c паменшыць у 2 разы; павялічыць 
у 3 разы?
2. Як зменіцца множнік b, калі пры нязменным здабыт-
ку bc другі множнік с паменшыць у 2 разы; павялічыць 
у 3 разы?
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265. Ёсць дзве каробкі цукерак, у першай з іх 
48 цукерак, у другой — 30 цукерак. Знайдзіце 
колькасць цукерак у адным радзе першай і другой 
каробак, улічыўшы, што разам гэтыя колькасці 
даюць 18, а радоў цукерак у першай каробцы ў 
2 разы больш.

266. Ёсць дзве каробкі цукерак, у першай з іх 
24 цукеркі, у другой — 36 цукерак. Знайдзіце 
колькасць радоў цукерак у першай і другой ка-
робках, улічыўшы, што разам гэтыя колькасці 
даюць 7, а цукерак у адным радзе першай каробкі 
ў 2 разы менш.

267. З двух палёў аднолькавай плошчы сабралі 
ячменю з першага — 1040 ц, а з другога — 962 ц. 
Знайдзіце ўраджайнасці палёў, улічыўшы, што яны 
адрозніваюцца на 3 ц/га.

268. Адрэзак AB пунктам E 
падзелены папалам, і на атры-
маных частках AE і BE пабу-
даваны прамавугольнікі AEFG 
і BEDC з плошчамі 56 см2 і 
84 см2 адпаведна (рыс. 109). 
Знайдзіце даўжыню адрэзка AB, 
улічыўшы, што няроўныя сто-
раны прамавугольнікаў адроз- 
ніваюцца на 4 см.

—————
269. Запішыце формулу, якая звязвае прой- 

дзены шлях s, скорасць v і час руху t. Скажыце, 
як знайсці:
а) пройдзены шлях, калі вядомы скорасць і час 
руху;
б) скорасць руху, калі вядомы пройдзены шлях  
і час руху;

Рыс. 109
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в) час руху, калі вядомы пройдзены шлях і ско-
расць руху.

270. Запішыце формулу, якая звязвае масу m 
сабранага ўраджаю, ураджайнасць p поля і яго 
плошчу S. Скажыце, як знайсці:
а) масу сабранага ўраджаю, калі вядомы ўраджай- 
насць поля і яго плошча;
б) ураджайнасць поля, калі вядомы маса сабрана-
га ўраджаю і плошча поля;
в) плошчу поля, калі вядомы маса сабранага 
ўраджаю і ўраджайнасць поля.

271. Укажыце, як зменіцца здабытак, калі 
адзін з множнікаў:
а) павялічыць у 3 разы;
б) паменшыць у 2 разы;
в) павялічыць у 3 разы, а другі павялічыць  
у 2 разы;
г) павялічыць у 6 разоў, а другі паменшыць  
у 3 разы;
д) паменшыць у 3 разы; а другі паменшыць  
у 2 разы.

* * *
272. Знайка, Шпунцік і Пончык зайшлі ў ка-

вярню Кветкавага горада. Знайка за каву, кекс і 
булачку заплаціў 40 грошаў, Шпунцік за каву, 
тры кексы і сем булачак — 1 талер і 26 грошаў. 
Знайдзіце, колькі заплаціў Пончык за каву, ча-
тыры кексы і дзесяць булачак, улічыўшы, што 
талер роўны 100 грошам.

273. Пеця нарадзіўся 1 студзеня. У гэтым ме-
сяцы было чатыры пятніцы і чатыры панядзелкі. 
У які дзень тыдня нарадзіўся Пеця?

274. Знайдзіце найбольшы шасцізначны лік, у 
якім кожная наступная лічба, пачынаючы з трэ-
цяй, роўная суме дзвюх папярэдніх лічбаў.
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12. Множанне і дзяленне натуральных лікаў
Прыклад 1. У школьную бібліятэку прывезлі 6 

упаковак падручнікаў па 10 падручнікаў у кож-
най. Каб знайсці, колькі падручнікаў прывезлі ў 
бібліятэку, трэба вылічыць суму шасці складае-
мых, кожнае з якіх роўнае 10.

Наогул, a · b азначае суму b складаемых, кож-
нае з якіх роўнае a:

a b a a⋅ = + + +... a
  

.
        b складаемых

Прыведзенае азначэнне асэнсаванае, калі скла-
даемых не менш за 2. Яно дапаўняецца наступнымі 
пагадненнямі:

a · 1 = a; a · 0 = 0.
Дзеянне знаходжання сумы аднолькавых скла-

даемых называецца множаннем. Выраз a · b і 
яго значэнне называюць здабыткам, лікі a і b — 
множнікамі, першы множнік a называюць яшчэ 
множывам.

Дзяленне ёсць дзеянне, адваротнае множанню. 
Дзяленнем знаходзяць невядомы множнік па вя-
домых здабытку і іншым множніку.

Паколькі, напрыклад, 6 · 4 = 24, то 24 : 6 = 4  
і 24 : 4 = 6.

Лік, які дзеляць, называюць дзелівам. Лік, на 
які дзеляць, называюць дзельнікам. Вынік дзя-
лення называюць дзеллю.

II Натуральныя лікі: 
множанне і дзяленне

раздзел
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Дзель лікаў паказвае, у колькі разоў першы 
лік большы за другі, або ў колькі разоў другі лік 
меншы за першы.

Паколькі множанне і дзяленне — узаемна ад-
варотныя дзеянні, то дзяленне можна праверыць 
множаннем, а множанне — дзяленнем.

Калі дзель памножым на дзельнік, атрыма-
ем дзеліва.

Калі здабытак падзелім на адзін з множнікаў, 
атрымаем другі множнік.

Дзяленне можна праверыць і дзяленнем.
Калі дзеліва падзелім на дзель, атрымаем 

дзельнік.
Дзеянні множання і дзялення маюць шэраг 

уласцівасцей (гл. табл. 1 і 2).
Табліца 1

Перамяшчальная ўласцівасць
a · b = b · a

Перастаўленне множнікаў здабытак не змяняе

Спалучальная ўласцівасць
(a · b) · c = a · (b · c)

Змяненне расстаноўкі дужак здабытак не змяняе

Размеркавальная ўласцівасць
(a + b) · c = ac + bc; a · (b + c) = ab + ac

Каб памножыць суму на лік, можна на гэты лік 
памножыць кожнае складаемае 
і атрыманыя здабыткі скласці

(a – b) · c = ac – bc; a · (b – c) = ab – ac;
(a + b) : c = a : c + b : c; (a – b) : c = a : c – b : c

Асноўная ўласцівасць дзелі
(a · с) : (b · с) = a : b = (a : с) : (b : с)

Дзель не зменіцца, калі дзеліва і дзельнік памножыць 
або падзяліць на адзін і той не роўны нулю лік
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Табліца 2
Множанне і дзяленне нуля

0 · a = 0; 0 : a = 0
Множанне і дзяленне нуля мае вынікам лік 0

Множанне і дзяленне на нуль
a · 0 = 0

Множанне на нуль мае вынікам лік 0
Выраз a : 0 не мае значэння

Роўнасць нулю здабытку
Калі здабытак роўны нулю, то роўны нулю 

прынамсі адзін з множнікаў

Множанне і дзяленне на адзінку
a · 1 = a; a : 1 = a

Множанне і дзяленне на адзінку мае вынікам сам лік

Дзяленне на сам лік
a : a = 1

Дзяленне на сам лік мае вынікам лік 1

Уласцівасці дзеянняў дазваляюць увесці пагад- 
ненні пра спрашчэнне напісання выразаў (гл. 
табл. 3).

Табліца 3

Пагадненне
Дадзеныя выразы → Выніковыя выразы

Не пісаць знак множання перад дужкай
 3 · (2 – y),  3(2 – y),
 (2 + 31) · (23 – 17) 

→
 (2 + 31)(23 – 17)

Не пісаць знак множання перад літарным множнікам
5 · x, a · x → 5x, ax

У здабытках з лікавым множнікам 
гэты множнік запісваць першым

a · 3, b · 7 · c  →  3a, 7bc

Не пісаць дужкі ў выразах толькі 
са складаннем або множаннем

 (a + b) + с, a + (b + с),  a + b + с,
 (ab)с, a(bс) 

→
 abс
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Пасля прымянення размеркавальных уласці- 
васцей множання да выразаў (a + b)c, (a – b)c 
атрымаем выразы ac + bc, ac – bc адпаведна, якія 
не маюць дужак. Такую замену аднаго выразу 
другім называюць раскрыццём дужак.

Прыклад 2. Раскрыем дужкі ў выразе (17a – 8) ×  
× 2c. Атрымаем:

(17a – 8) · 2c = 17a · 2c – 8 · 2c = 34ac – 16c.

Пераставіўшы ў роўнасцях (a + b)c = ac + bc і 
(a – b)c = ac – bc левую і правую часткі, атрыма-
ем роўнасці

ac + bc = (a + b)c і (a – b)c = ac – bc.

Замену выразаў ac + bc і ac – bc выразамі  
(a + b)c і (a – b)c адпаведна называюць вынясен-
нем агульнага множніка за дужкі.

Вынясенне множніка за дужкі выкарыстоўваюць 
пры вылічэннях і спрашчэннях выразаў.

Прыклад 3.
а) 14 · 17 + 6 · 17 = (14 + 6) · 17 = 20 · 17 = 340;
б) 15x + 21x = (15 + 21)x = 36x.

Звычайна прамежкавыя запісы не робяць і 
пішуць адразу вынік:

59q – 47q = 12q; 13s + 18s – 21s = 10s.

Для множання і дзялення натуральных лікаў 
распрацаваны прыёмы, якія выкарыстоўваюць 
разрадны склад лікаў (рыс. 110 і 111).

Для кантролю правільнасці выканання мно-
жання мэтазгодна зрабіць прыкідку. Напрыклад, 
77548 · 399 ≈ 80 000 · 400 = 32 000 000. Бачым, 
што дакладны здабытак павінен набліжацца да  
32 мільёнаў. Параўнанне з вынікам 30 941 652 
паказвае, што гэта не так.
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Перад дзяленнем для кантролю мэтазгодна 
прыкінуць колькасць лічбаў у дзелі. Для гэтага 
ў дзеліве вылучаем групу лічбаў, з якой пачына-
ецца дзяленне. Гэтая група і кожная лічба пасля 
яе ўнясуць у дзель па адной лічбе. Напрыклад, 
дзель 2 987 014 : 308 змяшчае 4 лічбы, бо дзя-
ленне пачынаецца з групы 2987, пасля якой ёсць 
яшчэ 3 лічбы.

1. Што азначае патрабаванне Натуральны лік a памно-
жыць на натуральны лік b?
2. Як абазначаецца множанне адвольнага натуральнага 
ліку на лік 1; на лік 0?
3. Якое дзеянне называецца множаннем і як называюц-
ца лікі, што множацца, і вынік множання?
4. Якое дзеянне называецца дзяленнем і як называюцца 
кампаненты дзялення і яго вынік?
5. Як даведацца, у колькі разоў адзін лік большы за 
другі?

Рыс. 110
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Рыс. 111
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6. Як можна праверыць множанне; дзяленне?
7. Сфармулюйце ўласцівасць дзялення ліку на нуль; на 
адзінку; на самога сябе.
8. Сфармулюйце ўласцівасць дзялення нуля.
9. Сфармулюйце перамяшчальную ўласцівасць множан-
ня і запішыце яе з дапамогай зменных.
10. Сфармулюйце спалучальную ўласцівасць множання 
і запішыце яе з дапамогай зменных.
11. У якіх выпадках можна апускаць знак множання?
12. Сфармулюйце размеркавальную ўласцівасць мно-
жання ў дачыненні да складання; да аднімання.
13. Сфармулюйце ўласцівасць дзялення сумы на лік; 
рознасці на лік.
14. Сфармулюйце асноўную ўласцівасць дзелі.
15. Якое дзеянне называюць раскрыццём дужак; выня-
сеннем агульнага множніка за дужкі?
16. Як зменіцца дзель, калі дзельнік павялічыць у m ра- 
зоў; паменшыць у n разоў?
17. Як зменіцца дзель, калі дзеліва павялічыць у p ра- 
зоў; паменшыць у q разоў?
18. Раскажыце на прыкладзе, як пісьмова множаць на- 
туральныя лікі; як пісьмова адзін натуральны лік дзе-
ляць на другі?
19. Як  памножыць  натуральны  лік  на  разрадную 
адзінку?
20. Як множацца лікі з нулямі на канцы?
21. У якім выпадку пры пісьмовым дзяленні ў дзелі 
запісваецца лічба 0?
22. Як вызначыць колькасць лічбаў дзелі?

275. Рашыце задачу.

а) Кожны з 24 вучняў здаў класнаму кіраўніку  
4 тыс. р. для наведвання тэатра. Знайдзіце, колькі 
ўсяго грошай сабраў класны кіраўнік.
б) Класны кіраўнік сабраў з 20 вучняў 70 тыс. р. 
для наведвання тэатра. Знайдзіце, колькі грошай 
здаў кожны вучань.
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в) Кожны вучань здаў класнаму кіраўніку 3500 р. 
для наведвання тэатра. Знайдзіце колькасць 
вучняў класа, улічыўшы, што ўсяго было сабра-
на 105 тыс. р.

276. Рашыце задачу.

а) З поля плошчай 90 га сабралі 3240 ц жыта. 
Вызначыце ўраджайнасць жыта на гэтым полі.
б) Калі сабралі жыта з поля плошчай 50 га, то 
ўраджайнасць аказалася роўнай 24 ц/га. Знайдзіце 
сабраны ўраджай.
в) З поля сабралі 2170 ц жыта. Знайдзіце плошчу 
поля, улічыўшы, што ўраджайнасць аказалася 
роўнай 31 ц/га.

277. Знайдзіце колькасць квадратаў, на якія 
раздзелена фігура на рысунку:

а) 112, а; в) 112, в; д) 112, д;
б) 112, б; г) 112, г; е) 112, е.

278. Знайдзіце здабытак:

а) 3 · 347; г) 85 · 994; ж) 67 · 1274;
б) 9 · 564; д) 16 · 251; з) 732 · 4507;
в) 7 · 3407; е) 82 · 9710; і) 397 · 286.

279. Выяўленне ліку здабыткам не менш двух 
адрозных ад адзінкі множнікаў называюць раскла-
даннем ліку на множнікі. Напрыклад, лік 30 мож-
на раскласці на множнікі рознымі спосабамі:

30 = 2 · 15 = 3 · 10 = 5 · 6 = 2 · 3 · 5.

 а б г е

  д

 в
Рыс. 112
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Раскладзіце на множнікі лік:
а) 51; в) 42; д) 125; ж) 210;
б) 35; г) 12; е) 36; з) 180.

280. Адрэзак MN раздзелены на 12 адрэзкаў, 
кожны з якіх мае даўжыню 6 см. Якая даўжыня 
адрэзка MN?

281. Адна старана прамавугольніка роўная 19 м, 
а другая — на 6 м карацейшая. Чаму роўная 
плошча прамавугольніка?

282. Вадзім у 3 разы старэйшы за сваю сястру 
і ў 3 разы маладзейшы за бацьку. Колькі гадоў 
Вадзіму і яго бацьку, калі сястры 5 гадоў?

283. За секунду рака Уздзянка ў сярэднім улівае 
ў раку Усу 2 тыс. л вады. Знайдзіце, колькі вады 
ўносіць Уздзянка ў раку Усу за:
а) 1 мін; в) 1 г; д) 1 сут;
б) 30 мін; г) 5 г; е) 3 сут.

284. Знайдзіце значэнне выразу 5l, улічыўшы, 
што l = 3; 10; 0; 11; 1.

285. Перамяшчальная і спалучальная ўласці- 
васці множання даюць магчымасць пры множанні 
некалькіх лікаў аб’ядноўваць іх такім чынам, каб 
было зручна множыць:

20 · 23 · 50 = (20 · 50) · 23 = 1000 · 23 = 23 000,
125 · 15 · 8 · 6 = (125 · 8) · (15 · 6) = 1000 · 90 = 90 000.

Знайдзіце здабытак:
а) 97 · 50 · 20; г) 16 · 625 · 777;
б) 40 · 72 · 25; д) 125 · 150 · 8 · 40;
в) 8 · 129 · 125; е) 24 · 15 · 125 · 12.

286. Знайдзіце здабытак, выбраўшы найбольш 
зручны парадак вылічэнняў:
а) 318 · 50 · 40; в) 80 · 25 · 43;
б) 125 · 72 · 8; г) 16 · 110 · 125.
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287. Перамяшчальная і спалучальная ўласці- 
васці множання дазваляюць спрашчаць літарныя 
выразы: 60ac · 2b = (60 · 2)(ac · b) = 120abc.

Спрасціце выраз:

а) 2m · 6n; в) 7rs · 6t · 2; д) 9 · 6p · 2q;
б) 8c · 25d; г) ac · 6b · 20d; е) a · 11c · 12e.

288. Замяніце зорачку такім выразам, каб атры- 
маная роўнасць выражала пэўную размеркаваль-
ную ўласцівасць:
а) (72 + 14) · 9 = ∗; д) ∗ = 49 · 8 + 79 · 8;
б) 12 · (78 + 83) = ∗; е) ∗ = 23 · 56 + 23 · 56;
в) (22 – 17) · 56 = ∗; ж) ∗ = 72 · 42 – 38 · 42;
г) 23 · (77 – 42) = ∗; з) ∗ = 13 · 67 – 13 · 56.

289. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 45 · 36 + 55 · 36; в) 102 · 873 + 27 · 102;
б) 51 · 136 – 21 · 136; г) 252 · 78 – 250 · 78.

290. Раскрыйце дужкі:

а) 31(4 – z); г) 9(e – 10 – k);
б) 5(b + c + d); д) (3x – 6y + 9z)a;
в) (5 – 25y)8; е) c(12 + g – 67h).

291. Спрасціце выраз:

а) 7z + 5z; в) 86q – 45q; д) 56l + 44l – 50l;
б) f + 99f; г) 18k – k;  е) 9u + 11u – 20u.

292. Рашыце ўраўненне:

а) 13a – 5a = 88; г) 23x + 24x = 540;
б) 5z + 21z = 520; д) 98z – 78w = 2000;
в) k + 2k + 3k = 336; е) 9l – 6l – 2l = 128.

293. Знайдзіце, пры якім значэнні зменнай:

а) выраз 5d меншы за выраз 9d на 24;
б) сума выразаў 23c і 32c роўная 715;
в) рознасць выразаў 123k і 120k роўная 555;
г) выраз 10f у 2 разы меншы за 1020.
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294. Вынесіце агульны множнік за дужкі:

а) 2a + 2b; в) 10a + 8b;  д) 6a + 7a;
б) 9x – 18; г) 5x – 3xy; е) 12x – 4xy.

295. Палата і Сосніца — прытокі Заходняй 
Дзвіны. За секунду першая рака ў сярэднім 
уносіць у Заходнюю Дзвіну 4800 л вады, дру-
гая — 2800 л. Колькі вады ўносяць у Заходнюю 
Дзвіну гэтыя рэкі разам за:

а) 1 мін; б) 50 мін; в) 1 г?

Задачу рашыце двума спосабамі. Адказ запішы- 
це ў тысячах літраў.

296. Не выконваючы множання, запішыце па 
нарастанні здабыткі: 135 · 53; 127 · 248; 138 · 264; 
134 · 248; 127 · 242; 125 · 235; 137 · 265.

297. Вылічыце:

а) 5600 · 56 800; г) 121 000 · 5600;
б) 720 · 408 000; д) 40 700 · 809 000;
в) 93 000 · 460 000; е) 84 010 · 50 600.

298. Знайдзіце здабытак:

а) 5 · 603; г) 50 200 · 70 702;
б) 509 · 304; д) 20 504 · 106;
в) 25 · 540; е) 123 · 406 406.

299. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 56 · 8 · 121; г) 21 · 9 · 905;
б) 11 · 22 · 333; д) 36 · 91 · 520;
в) 8 · 91 · 252; е) 51 · 76 · 943.

300. Вылічыце:

а) 11 · 13 · 17; г) 131 · 137 · 139;
б) 41 · 43 · 47; д) 1009 · 1013 · 1019;
в) 101 · 103 · 107; е) 1031 · 1033 · 1038.
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301. Зрабіце прыкідку акругленнем множнікаў 
да найвышэйшага разраду. Параўнайце дакладны 
здабытак з вынікам прыкідкі:

а) 11 · 97; г) 13 · 101; ж) 211 · 953;
б) 47 · 53; д) 31 · 719; з) 547 · 467;
в) 19 · 59; е) 43 · 967; і) 378 · 315.

302. Аднавіце прыклад:

а) 
× 324

**

+
2916
*2**
6*5*

; в) 
× *2*

57

+
*2*8

*****
*****

; д) 
× **3

5*

+
**6

*****
1*67*

;

б) 
× *23

**

+
*0*2

***1*
*****

; г) 
× ***

23

+
7*2

****
**7*

; е) 
× 737

***

+
****

*****
****4

.

303. Рашыце задачу.

а) На занятках па фізкультуры 12 дзяўчынак пя-
тага класа былі раздзелены на роўныя групы па 
4 дзяўчынкі ў групе. Знайдзіце колькасць утво-
раных груп.
б) На занятках па фізкультуры 18 хлопчыкаў 
пятага класа былі раздзелены на 6 роўных груп. 
Знайдзіце колькасць хлопчыкаў у групе.
в) Зіна і Антон раздзялілі 15 тыс. р. у адносіне  
2 : 1. Знайдзіце, колькі грошай атрымаў кожны.

304. Знайдзіце:

а) палавіну ліку 10; 50; 224; 234;
б) трэць ліку 12; 60; 390; 123;
в) чвэрць ліку 16; 40; 480; 380;
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г) дзясятую долю ліку 10; 120; 2000;
д) пятую долю ліку 15; 100; 550; 465;
е) сёмую долю ліку 21; 70; 777; 749.

305. Знайдзіце, пры якім значэнні зменнай 
праўдзіцца роўнасць:
а) 17x = 6001; г) v · 78 = 15 834;
б) 157z = 15 229; д) 93u = 32 178;
в) y · 67 = 4489; е) 129w = 17 802.

306. Вылічыце:

а) 7995 : 65; е) 25 449 : 51;
б) 55 083 : 61; ж) 11 285 : 37;
в) 2904 : 66; з) 21 631 : 97;
г) 11 094 : 43; і) 14 535 : 19;
д) 5311 : 47; к) 42 366 :138.

307. Праверце,  ці  правільна  выканана  дзя- 
ленне:

а) 22 104 : 72 = 307; г) 85 260 : 98 = 920;
б) 9717 : 79 = 123; д) 9894 : 97 = 12;
в) 8736 : 78 = 117; е) 73 217 : 211 = 337.

308. На рысунку 113, а шакаладка падзеле-
на на 4 долі, і адна з долей паказвае вынік дзя-
лення. Калі павялічыць дзеліва ў 3 разы, г. зн. 
падзяліць 3 шакаладкі на 4 долі (рыс. 113, б), 
вынік дзялення таксама павялічыцца ў 3 разы. 
Разгляд рысункаў 113, а і б у адваротным парад-
ку паказвае, што памяншэнне дзеліва ў 3 разы 
вядзе да памяншэння выніку дзялення ў 3 разы.

Калі дзеліва a павялічыць (паменшыць) у 
пэўную колькасць разоў, то і дзель павялічыцца 
(паменшыцца) у столькі сама разоў:

(аc) : b = (a : b)c,
(a : c) : b = (a : b) : c.
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Выкарыстаўшы гэтую ўласцівасць, знайдзіце 
вынік дзялення:

а) 150 002 : 419, калі 450 006 : 419 = 1074;
б) 450 205 : 12 863, калі 90 041 : 12 863 = 7;
в) 100 184 : 1789, калі 14 312 : 1789 = 8.

309. Рысункі 114, а і б ілюструюць наступную 
ўласцівасць дзялення:

Калі дзельнік паменшыць (павялічыць) у пэў- 
ную колькасць разоў, то дзель павялічыцца (па-
меншыцца) у столькі сама разоў:

a : (b : c) = (a : b)c,
a : (bc) = (a : b) : c.

Рыс. 113

 а

 б
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Выкарыстаўшы гэтую ўласцівасць, знайдзіце 
вынік дзялення:

а) 100 260 : 1114, калі 100 260 : 557 = 180;
б) 100 395 : 11 155, калі 100 395 : 2231 = 45;
в) 450 240 : 14 070, калі 450 240 : 28 140 = 16.

310. Асноўная ўласцівасць дзелі дазваляе ў 
дзеліве і ў дзельніку адкідваць па аднолькавай 
колькасці канцавых нулёў:

50 000 : 25 000 = 50 : 25 = 2; 
137 000 : 200 = 1370 : 2 = 685.

Выкарыстаўшы гэта, выканайце вусна дзяленне:

а) 26 000 : 13 000; в) 200 000 : 2500;
б) 1 250 000 : 250 000; г) 720 000 : 200.

Рыс. 114

 а

 б
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311. Выкарыстаўшы асноўную ўласцівасць 
дзелі, выканайце вусна дзяленне:

а) 2120 : 20; в) 777 700 : 700;
б) 2500 : 50; г) 725 000 : 25 000.

312. Ланцужок роўнасцей (аb) : c = (a : c)b = (b : c)a 
можна словамі прачытаць як правіла: «Каб 
падзяліць здабытак на лік, можна на гэты лік 
падзяліць адзін з множнікаў і вынік памножыць 
на другі множнік». Выкарыстаўшы гэтае правіла, 
вылічыце найбольш зручным спосабам:

а) (3 · 17) : 3; е) (547 · 8844) : 44;
б) (9 · 17) : 3; ж) (160 · 512) : 32;
в) (98 · 786) : 49; з) (73 · 288) : 48;
г) (98 · 766) : 383; і) (2323 · 708) : 23;
д) (24 · 231) : 8; к) (3417 · 29) : 17.

313. Ліст кардону плошчай 600 см2 разлінавалі 
на 5 аднолькавых палосак, а затым кожную па-

лоску раздзялілі на 8 роўных 
частак (рыс. 115). Патлумач-
це сэнс выразаў (600 : 5) : 8 і 
600 : (5 · 8) і зрабіце вывад пра 
іх значэнні. Якую ўласцівасць 
ілюструе гэта задача?

314. Прачытайце ўласцівасць a : (bc) = (a : b) : c = 
= (a : c) : b словамі і выкарыстайце яе для най-
больш зручнага выканання дзялення:

а) 555 : 15; г) 546 : 26; ж) (570 : 2) : 5;
б) 434 : 14; д) 8680 : 140; з) (440 : 5) : 4;
в) 3605 : 35; е) 1281 : 21; і) (7800 : 25) : 4.

315. Выкарыстаўшы ўласцівасці множання 
і дзялення, знайдзіце найбольш зручны спосаб 
вылічэнняў:

Рыс. 115
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а) 3450 : (345 : 69); е) 67 800 : 113 : 6;
б) 888 : (222 : 74); ж) 23 023 : (77 · 23);
в) 874 : (437 : 23); з) 27 931 : (31 · 53);
г) 33 000 : 40 : 25; і) 274 137 : (29 · 137);
д) 13 200 : 55 : 8; к) 52 059 : (37 · 201).

316. Знайдзіце невядомы множнік, дзеліва або 
дзельнік, калі:

а) здабытак роўны 97 470, а адзін множнік — 513;
б) дзель роўная 403, а дзеліва — 124 124;
в) дзель роўная 447, а дзельнік — 177;
г) дзельнік роўны 317, а дзель — 1109;
д) дзеліва роўнае 1 449 420, а дзель — 357;
е) здабытак трох множнікаў роўны 87 557 993, 
першы множнік —1009, другі — 811.

317. Вылічыце вусна:

а) 23 · 10; в) 900 · 100; д) 50 · 2000;
б) 57 · 100; г) 878 · 1000; е) 25 · 4000.

318. Вылічыце вусна:

а) 340 · 20; в) 19 · 200; д) 500 · 3000;
б) 15 · 300; г) 80 · 3000; е) 2500 · 4000.

319. Выканайце дзеянне:

а) 13 092 · 7053 і вынік праверце дзяленнем на 
другі множнік;
б) 333 667 · 2331 і вынік праверце дзяленнем на 
першы множнік;
в) 67 896 789 : 5329 і вынік праверце множан-
нем;
г) 12 341 234 : 45 041 і вынік праверце дзяленнем.

320. Знайдзіце значэнне выразу:

а) 215 534 : r пры значэнні зменнай r, роўным 2; 
11; 22; 97; 101; 194; 1067; 1111; 9797;
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б) 36 583 099 : s пры значэнні зменнай s, роўным 
7; 17; 119; 173; 1211; 1777; 2941; 12 439; 20 587; 
30 209; 307 421.

321. Ёсць 108 алоўкаў і каробкі для іх пака-
вання па 12 алоўкаў і па 6 алоўкаў. Вызначыце 
колькасці тых і другіх каробак, улічыўшы, што 
гэтыя колькасці аднолькавыя.

Умову задачы выявім табліцай:

Каробкі 
першага віду

Каробкі 
другога віду

Усяго алоўкаў 108
Алоўкаў у каробцы 12 6
Каробак Аднолькава

Паколькі колькасці каробак першага і другога 
віду аднолькавыя, то з гэтых каробак можна 
ўтварыць пэўную колькасць пар. Адна такая пара 
змяшчае 12 + 6, г. зн. 18 алоўкаў. А паколькі ў 
каробках усяго ёсць 108 алоўкаў, то пар каробак 
ёсць 108 : 18, г. зн. 6. Інакш колькасць каробак 
першага і колькасць каробак другога віду роўная 
шасці кожная (гл. форзац 4).

322. Ёсць 7 каробак простых алоўкаў і 9 каро-
бак каляровых алоўкаў, у якіх разам 96 алоўкаў. 
Вызначыце колькасць алоўкаў у тых і другіх ка-
робках, улічыўшы, што яна адна і тая.

—————
323. Спрасціце выраз:

а) (230 + x) – 31; е) (f – 23) – 113;
б) 73 + (122 + k); ж) 59 – (33 + і);
в) (67 – a) + 22; з) 539 – (39 – j);
г) (d – 96) + 100; і) 433 + (67 – l);
д) (e – 704) + 121; к) 803 – (а – 63).
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324. За гадзіну канец мінутнай стрэлкі гадзін- 
ніка праходзіць 12 см. Знайдзіце ў дэцыметрах і 
сантыметрах шлях, які пройдзе канец мінутнай 
стрэлкі за:

а) 2 г; в) 15 мін; д) 3 г 30 мін;

б) 30 мін; г) 
1

3
 г; е) 2 г 20 мін.

325. Рака Каспля працякае па тэрыторыі Расіі 
і Беларусі. Яе працягласць па Беларусі на 116 км 
меншая і адносіцца да працягласці па Расіі як 
5 : 34. Знайдзіце працягласць Касплі па Расіі і 
Беларусі.

326. Калі гаспадыня купіць 5 м тканіны, то ў яе 
застанецца 297 тыс. р., а калі 9 м гэтай самай 
тканіны, то 17 тыс. р. Колькі каштуе метр гэтай 
тканіны?

327. Адзін вучань за 2 алоўкі і 5 сшыткаў 
заплаціў 1020 р., другі за 2 алоўкі і 12 сшыткаў — 
2000 р. Якая цана сшытка і цана алоўка?

328. Лодка па возеры рухаецца са скорасцю  
12 км/г. Колькі часу ёй спатрэбіцца, каб адплыць 
па рацэ на 70 км і вярнуцца назад, калі бервяно 
па раце праплывае за гадзіну 2 км?

329. Бронза, з якой вырабляюць шасцерні, 
складаецца з 22 долей медзі, 2 долей алюмінію і 
1 долі жалеза. Колькі кілаграмаў кожнага рэчыва 
трэба ўзяць, каб атрымаць 500 кг такой бронзы?

330. У марожаным змяшчаецца 7 долей вады, 
2 долі тлушчу і 2 долі цукру. Колькі трэба ўзяць 
цукру, каб вырабіць 91 ц 30 кг марожанага?
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331. Са 100 кг пшаніцы атрымана 95 кг 
пшанічных шматкоў і 5 кг вотруб’я. Колькі шматкоў 
і вотруб’я можна атрымаць з 320 кг пшаніцы?

332. Перыметр трохвугольніка роўны 154 мм. 
Адна з яго старон на 29 мм меншая за другую, 
а разам з трэцяй складае 93 мм. Вызначыце  

стораны трохвугольніка. Які гэта 
трохвугольнік?

333. Стораны AB і BD трох- 
вугольніка ABD роўныя. Перыметры 
трохвугольнікаў ACD і BCD роўныя 
адпаведна 53 см і 34 см (рыс. 116). 
Знайдзіце даўжыню адрэзка AD.

334. Адзін вугал трохвугольніка ўтрая большы 
за другі і на 30° большы за трэці вугал. Вызначыце 
вуглы трохвугольніка. Які гэта трохвугольнік?

335. Ад каровы за год надаілі 6730 л малака.  
З кожных 100 л малака гэтай каровы атрымліваец- 
ца 3 кг 850 г масла. Колькі масла можна было б 
вырабіць з гадавога ўдою гэтай каровы?

336. За 7 дзён Дзяніс павінен быў прачытаць 
84 старонкі кнігі. Але кожны дзень ён звыш нор-
мы чытаў па 2 старонкі. За колькі дзён Дзяніс 
закончыў чытаць кнігу?

337. З поля плошчай 12 га планавалі сабраць 
300 ц ячменю, але ўраджайнасць аказалася на 
2 ц/га меншай, чым чакалася. Колькі ячменю 
сабралі з гэтага поля?

338. Асноўнай адзінкай масы ў нашых продкаў 
быў фунт, роўны прыкладна 375 г. Больш буйнымі 
адзінкамі былі камень і беркавец: 1 камень 

Рыс. 116
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роўны 40 фунтам; 1 беркавец — 5 камяням. Колькі 
кілаграмаў у камені і колькі ў беркаўцы?

339. Паляўнічы за 3 г прайшоў 12 км. Якую 
адлегласць ён пройдзе за 5 г?

340. Агульная плошча двух зямельных участкаў 
прамавугольнай формы з агульнай стараной у 35 м 
роўная 3850 м2. Адзін з участкаў мае старану 75 м. 
Знайдзіце невядомую старану другога ўчастка.

341. Разгорнуты вугал раздзелены на некалькі 
долей, 8 з якіх складаюць 48°. Вызначыце:

а) на колькі долей раздзелены разгорнуты вугал;

б) якая велічыня вугла, што змяшчае 10 такіх 
долей.

342. На квадрат EFGH накладзены такі самы 
квадрат ІSKL так, што стораны ІL і ІS прахо- 
дзяць праз вяршыні G і H, а старана ІL утварае 
са стараной HG вугал у 60° (рыс. 117). Знайдзіце 
ўсе вуглы многавугольнікаў GHLKS і EFGІH.

343. Адрэзак MN пунктам A раздзелены 
так, што яго частка AM у 3 разы большая за 
частку AN. На адрэзках AM і AN пабудаваны 
прамавугольнікі AMPQ і ANST з плошчамі 90 см2 
і 45 см2 адпаведна (рыс. 118). Знайдзіце даўжыню 

Рыс. 117 Рыс. 118
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адрэзка MN, улічыўшы, што стораны AQ і AT 
прамавугольнікаў адрозніваюцца на 3 см.

Умову задачы выявім кароткім запісам (гл. 
форзац 3).

Ураўняем першыя вымярэнні прамавугольнікаў. 
Напрыклад, зробім вымярэн не AM прамавугольніка 
AMPQ роўным вымярэнню AN прамавугольніка 
ANST, г. зн. паменшым вымярэнне AM у 3 разы. 
Гэта прывядзе да памяншэння плошчы прамаву-
гольніка AMPQ таксама ў 3 разы: 90 см2 : 3 = 30 см2. 
Адрозненне гэтай плошчы ад плошчы прама- 
вугольніка ANST на 45 см2 – 30 см2, г. зн. на 15 см2, 
выклікана тым, што другое вымярэнне AT прама- 
вугольніка ANST на 3 см большае. Таму першае 
яго вымярэнне роўнае 15 см2 : 3 см, г. зн. 5 см. 
Цяпер можна знайсці вымярэнне AM і затым 
даўжыню ўсяго адрэзка MN: 5 см · 3 = 15 см; 
5 см + 15 см = 20 см.

344. З першага поля пшаніцы сабралі 518 ц, а з 
другога, плошча якога ў 4 разы большая, — 1904 ц. 
Знайдзіце ўраджайнасць палёў, улічыўшы, што 
ўраджайнасць першага поля на 3 ц/га большая.

345. З першага поля сабралі ячменю 546 ц,  
а з другога, плошча якога на 9 га меншая, сабралі 
пшаніцы 1071 ц. Знайдзіце ўраджайнасць палёў, 
улічыўшы, што ўраджайнасць другога поля ў 3 разы 
большая.

* * *
346. З якой колькасці трохзначных лікаў вы- 

крэсліваннем адной лічбы можна атрымаць лік 52?

347. Запішыце лік 52 здабыткам некалькіх 
множнікаў, каб сума іх была роўнай 19.
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348. Вожык за ноч з’еў трох мышак і яшчэ 
палавіну здабычы. Якая здабыча вожыка?

13. Ураўненне
Вам ужо даводзілася рашаць ураўненні.
Прыклад 1. Разгледзім ураўненне 21 + t = 79. 

Гэта ўраўненне — роўнасць са зменнай t. Пры 
адных значэннях t гэта роўнасць праўдзівая,  
а пры другіх непраўдзівая. Напрыклад, пры  
t = 7 атрымліваецца непраўдзівая роўнасць  
21 + 7 = 79, а пры t = 58 — праўдзівая роўнасць 
21 + 58 = 79.

Ураўненне ёсць роўнасць са зменнай.
Значэнне зменнай, пры якім з ураўнення атрым- 

ліваецца праўдзівая роўнасць, называюць кора-
нем ураўнення.

Прыклад 2. Разгледзім ураўненне 2 · (1 – x) = 
= 2 – 2 · x. Лікі 0 і 1 з’яўляюцца яго каранямі, бо 
роўнасці 2 · (1 – 0) = 2 – 2 · 0 і 2 · (1 – 1) = 2 – 2 · 1 
праўдзівыя. Пры іншых натуральных значэннях 
зменнай x рознасць 1 – x не мае значэння. Зна-
чыць, ураўненне 2 · (1 – x) = 2 – 2 · x мае два 
карані — лікі 0 і 1.

Ёсць ураўненні, якія маюць і больш каранёў. 
Каранёў ураўненне можа не мець зусім.

Прыклад 3. Ураўненне a + 15 = 5 не мае каранёў. 
Сапраўды, калі замяніць зменную a тым ці 
іншым натуральным лікам або нулём, сума a + 15 
будзе не меншай за 15. Значыць, яна не можа 
стаць роўнай 5.

Рашыць ураўненне азначае знайсці ўсе карані 
ўраўнення або пераканацца, што ўраўненне не 
мае каранёў.
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Пры рашэнні ўраўненняў выкарыстоўваюць 
сувязі паміж кампанентамі таго ці іншага дзеян-
ня і яго вынікам (гл. табл. 4).

Табліца 4

 Ураўненне Рашэнне
Правіла

q + 68 = 73
Па сэнсе аднімання:

q = 73 – 68; q = 5

Каб знайсці невядомае складаемае, трэба 
ад сумы адняць вядомае складаемае

y – 408 = 101
Па сэнсе аднімання:

y = 101 + 408; y = 509

Каб знайсці невядомае памяншаемае, трэба 
да рознасці дадаць аднімаемае

987 – l = 327
Па сэнсе аднімання:

l = 987 – 327; l = 660

Каб знайсці невядомае аднімаемае, трэба 
ад памяншаемага адняць рознасць

13a = 65
Па сэнсе дзялення:
a = 65 : 13; a = 5

Каб знайсці невядомы множнік, трэба 
здабытак падзяліць на вядомы множнік

b : 16 = 4
Па сэнсе дзялення:
b = 4 · 16; b = 64

Каб знайсці невядомае дзеліва, трэба 
дзельнік памножыць на дзель

99 : c = 33
Па сэнсе дзялення:
c = 99 : 33; c = 3

Каб знайсці невядомы дзельнік, трэба 
дзеліва падзяліць на дзель
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Упэўніцца ў тым, з’яўляецца ці не пэўны лік 
коранем ураўнення, можна пра веркай. Для гэ-
тага трэба замяніць зменную ўраўнення гэтым 
лікам, і калі атрымаец ца праўдзівая роўнасць, 
то лік з’яўляецца коранем ураўнення, а калі 
непраўдзівая, то не з’яўляецца.

Лік 5 ёсць корань ураўнення q + 68 = 73, бо 
роўнасць 5 + 68 = 73 праўдзівая.

Прыклад 4. Рашым ураўненне 7t – 54 = 30.
Спачатку знойдзем невядомае памяншаемае:

7t = 30 + 54; 7t = 84.

Цяпер можна знайсці невядомы множнік t:

t = 84 : 7; t = 12.

Прыклад 5. Рашым ураўненне 210 : y : 7 = 6 
(рыс. 119).

1. Якую роўнасць называюць ураўненнем?
2. Які лік называюць коранем ураўнення?
3. Што азначае патрабаванне Рашыце ўраўненне?
4. Як праверыць, ці з’яўляецца пэўны лік коранем да- 
дзенага ўраўнення?
5. Як знайсці невядомае складаемае?
6. Як знайсці невядомае памяншаемае?
7. Як знайсці невядомае аднімаемае?

Рыс. 119
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8. Як знайсці невядомы множнік?
9. Як знайсці невядомы дзельнік?
10. Як знайсці невядомае дзеліва?

349. Устанавіце, які з лікаў 5; 7 або 9 праўдзіць 
ураўненне:

а) d + 24 = 33; г) 5x – 20 = x;
б) 3n + 39 = 60; д) (m + 13) : 2 = m + 2;
в) 6p – 18 = 12; е) y · y – 18y + 81 = 0.

350. Рашыце ўраўненне:

а) a + 12 = 22; г) d – 42 = 58;
б) 27 – b = 11; д) q + 11 + 9 = 27;
в) 27 + c = 101; е) 12 + p – 5 = 10.

351. Рашыце ўраўненне:

а) (x + 307) – 459 = 687;
б) (y + 39) + 907 = 5009;
в) (589 + x) – 106 = 812;
г) (5009 + y) + 39 = 9907;
д) 409 – (x – 106) = 312;
е) 25 504 + (y + 39) = 91 907;
ж) 893 + (325 – x) = 1206;
з) 5172 + (483 + y) = 8243.

352. Рашыце ўраўненне, калі магчыма, рознымі 
спосабамі:

а) 241 – (p – 72) = 111; г) (r + 171) – 121 = 89;
б) 231 – (m + 56) = 17; д) (288 – w) – 32 = 135;
в) 127 + (f – 83) = 313; е) (x – 335) – 173 = 16.

353. Аднавіце ўраўненне, улічыўшы, што яго 
корань — лік 97:

а) 707 – g = ∗ – 437; г) 534 + (∗ – x) = 919;
б) 454 + y = 870 – ∗; д) 787 + (∗ + a) – 54 = 937;
в) t + ∗ = 897 + 906; е) (288 – w) – ∗ = 135.
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354. Рашыце ўраўненне:

а) 3z = 33; е) 1500 : s = 300;
б) t · 5 = 1000; ж) b : 20 = 50;
в) 420l = 8400; з) 3600 : c = 180;
г) a · 10 = 1230; і) d : 25 = 80;
д) 8b = 8888; к) 81 072 : х =72.

355. Знайдзіце корань ураўнення:

а) 10c + 20 = 100; ж) 10z – 280 = 470;
б) 7x + 7 = 84; з) 3m : 120 = 15;
в) d · 12 – 9 = 51; і) (n – 3) : 7 = 17;
г) (a + 2) · 6 = 420; к) 3r – 40 = 50;
д) 95 + 5y = 120; л) d : 6 – 5 = 9;
е) 12b + 16 = 160; м) (30 + i) : 8 – 16 = 24.

356. Выпрабаваннем адназначных лікаў знай- 
дзіце карані ўраўнення:

а) 2x + 1 = x + 4; г) t · t · t + 2t = 3 · t · t;
б) y · y + 12 = 8y; д) m · m = 5m;
в) 4a + 6 = 5a + 3; е) n + 2 = 2 + n.

357. Рашыце ўраўненне, склаўшы яго па схе-
ме, прыведзенай на рысунку:

а) 120, а; б) 120, б; в) 120, в; г) 120, г.

—————
358. Віхра — правы прыток Сажа — мае 

даўжыню 158 км, прычым яе працягласць па на-
шай краіне на 78 км меншая за працягласць па 
Расіі. Якая працягласць Віхры па Беларусі?

359. 5 мяхоў бульбы і 3 мяхі збожжа важаць 
402 кг, а 9 мяхоў бульбы і 3 мяхі збожжа —  
594 кг. Колькі важаць мех бульбы і мех збожжа 
паасобку?



132

360. Пабудуйце вугал A велічынёй 40° і на яго 
старанах адкладзіце адрэзкі AB і AC даўжынямі  
4 см і 6 см адпаведна. Злучыце адрэзкам пун-
кты B і C. Вы нарысавалі трохвугольнік ABC 
са старанамі AB = 4 см, AC = 6 см і вуглом A 
паміж імі ў 40°. Знайдзіце два іншыя вуглы 
трохвугольніка і яго перыметр.

361. Знайдзіце вымярэннем невядомыя вуглы і 
перыметр трохвугольніка CDE, у якога ∠ C = 110°, 
CD = 5 см і CE = 7 см.

362. Два вуглы трохвугольніка 
роўныя і большыя на 24° за трэці 
вугал. Знайдзіце гэтыя вуглы і 
пабудуйце трохвугольнік з такімі 
вугламі.

363. На рысунку 121 вымерай- 
це большы вугал і знайдзіце велі- 
чыні іншых вуглоў, улічыўшы, 
што яны роўныя адзін аднаму.

Рыс. 120

 а б

 в г

Рыс. 121
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364. Нарысуйце вугал ZAX, роўны 125°. 
Правядзіце прамень AY так, каб вугал XAY быў 
роўны 55°. Вылічыце вугал ZAY. Колькі рашэнняў 
мае задача?

365. Нарысуйце трохвугольнік са стараной  
AB = 6 см і вугламі CAB = 40° і CBA = 60°. 
Пачніце з пабудавання стараны AB, а потым да-
будуйце да яе патрэбныя вуглы. Знайдзіце трэці 
вугал трохвугольніка і яго перыметр.

366. Выкарыстаўшы схему, што на рысунку 122, 
знайдзіце, які лік атрымаецца на яе выхадзе, калі 
на ўваход пададзены лік:

а) 2; в) 3342; д) 5349; ж) 3297;
б) 47; г) 2298; е) 3349; з) 3296.

367. Выкарыстаўшы схему, што на рысунку 122, 
знайдзіце, які лік трэба падаць на ўваход машы-
ны, каб на яе выхадзе быў атрыманы лік:

а) 320; в) 4104; д) 45 670;
б) 544; г) 4097; е) 7670.

Рыс. 122
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368. Света прачытала кнігу, у якой 120 старо-
нак, а Ягор — кнігу, у якой 84 старонкі, прычым 
сваю кнігу Ягор чытаў на 2 дні даўжэй. Знайдзіце 
скорасці, з якімі кожны з дзяцей чытаў кнігу, 
улічыўшы, што скорасць чытання Светы была ў  
2 разы большай.

369. Федзя прачытаў аповесць, якая займае  
189 старонак кнігі, а Зіна — аповесць, якая зай-
мае 91 старонку, прычым сваю аповесць Зіна чы-
тала на 4 дні даўжэй. Знайдзіце скорасці, з якімі 
кожны з дзяцей чытаў кнігу, улічыўшы, што ско-
расць чытання Зіны была ў 3 разы меншай.

370. З двух палёў аднолькавай плошчы ра- 
зам сабралі 3600 ц ячменю. Вызначыце, колькі 
ячменю сабралі з кожнага поля, улічыўшы, што 
ўраджайнасць палёў роўная 38 ц/га і 42 ц/га.

371. З двух палёў плошчай 15 га і 25 га ра- 
зам сабралі 1640 ц аўса. Вызначыце, колькі 
аўса сабралі з кожнага поля, улічыўшы, што 
ўраджайнасць абодвух палёў аднолькавая.

* * *
372. Колькі пятніц можа быць на працягу года; 

на працягу высакоснага года?

373. Колькі бярвён распілавалі, калі атрымалі 
12 кавалкаў пасля 9 распілоўванняў?

374. Ёсць ланцужок з 13 звёнаў, кожнае з якіх 
важыць 1 г. Як, рассекшы толькі адно звяно, 
атрымаць магчымасць з дапамогай утвораных 
частак узважыць на шалевых вагах груз масай  
1 г, 2 г, 3 г, …, 13 г?
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14. Перыметр і плошча фігуры

Замкнёная лінія вылучае з плоскасці яе частку 
(рыс. 123). Замкнёная лінія з’яўляецца мяжой ад-
паведнай геаметрычнай фігуры. Даўжыня мяжы 
фігуры называецца яе перыметрам (рыс. 124).

Мяжой прамавугольніка і квадрата (рыс. 125) 
з’яўляюцца замкнёныя ломаныя, утвораныя іх 
старанамі-адрэзкамі.

У прамавугольніка ёсць дзве пары роўных старон 
(рыс. 126). Сумежныя стораны прамавугольніка 
называюць яго даўжынёй і шырынёй, а разам — 
вымярэннямі (рыс. 127).

Рыс. 123

Рыс. 125

Рыс. 124

Рыс. 126

Рыс. 127
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Калі вымярэнні прамавугольніка абазначыць 
a і b (рыс. 128, а), то яго перыметр P



 можна 
запісаць формулай

P


 = 2(a + b).

У квадрата ўсе стораны роўныя (рыс. 128, б). 
Калі старану квадрата абазначыць a, яго перы-
метр P



 можна выявіць формулай

P


 = 4a.

Прамавугольнікі на рысунку 129 маюць роўныя 
перыметры па 16 см, але розныя плошчы.

Плошчу вымяраюць з дапамогай адзінкавага 
квадрата, г. зн. квадрата, даўжыня стараны яко-
га роўная выбранай адзінцы даўжыні. Вымераць 
плошчу фігуры — азначае знайсці лік, які паказ-
вае, колькі адзінкавых квадратаў змяшчаецца  
ў фігуры.

Рыс. 129

Рыс. 128

 а б
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Адзінкі плошчы атрымліваюць з адзінак даў- 
жыні. Плошчу квадрата са стараной 1 см называ-
юць квадратным сантыметрам і абазначаюць 1 см2 
(рыс. 130). Аналагічна абазначаюцца квадратны 
міліметр (1 мм2), квадратны метр (1 м2), квадрат- 
ны дэцыметр (1 дм2), квадратны кіламетр (1 км2).

Фігура на рысунку 131 складаецца з 11 квад- 
ратаў са стараной 1 см. Таму яе плошча роўная 
11 см2.

Плошчу квадрата са стараной 10 м называюць 
арам, а плошчу квадрата са стараной 100 м — 
гектарам. Ар называюць яшчэ соткай, бо гэта 
сотая доля гектара, роўная 100 м2.

На форзацы 1 паказаны сувязі паміж адзінкамі 
плошчы.

Гектарамі вымяраюць плошчы ў сельскай і ляс-
ной гаспадарках. Плошчы пры сядзібных участкаў 
выражаюць у арах. У квадратных кіламетрах выра- 
жаюць вялікія плошчы — тэрыторыі дзяржаў, ма- 
церыкоў, плошчы акіянаў, азёр, вадазбораў рэк.

Для масы, часу або даўжыні ёсць прылады для 
іх непасрэднага вымярэння, а для непасрэднага 
вымярэння плошчы фігуры такіх прылад няма.

Прамавугольнік на рысунку 132 мае 3 см у шы-
рыню і 7 см у даўжыню. Яго мож на раздзяліць на 
3 паласы, кожная з якіх змяшчае 7 квадратаў са 

Рыс. 130 Рыс. 131
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стараной 1 см. Увесь прамавугольнік змяшчае 7 · 3, 
г. зн. 21 такі квадрат. Таму яго плошча роўная  
21 см2.

Плошча прамавугольніка роўная здабытку 
яго даўжыні і шырыні.

Калі даўжыня прамавугольніка роўная a, а 
шырыня — b (рыс. 133, а), то плошчу S прама- 
вугольніка можна выявіць формулай

S = a · b.
Пры знаходжанні плошчы прамавугольніка 

трэба звяртаць увагу на тое, каб яго стораны былі 
вымераны ў адных лінейных адзінках.

Няхай ёсць квадрат са стараной a (рыс. 133, б). 
Квадрат з’яўляецца прамавугольні кам з роўнымі 

Рыс. 132

Рыс. 133

а б



139

старанамі. Таму па формуле плошчы прамавугольніка 
атрымаем S = a · a.

Здабытак a · a двух роўных множнікаў называ-
юць квадратам ліку a і абазначаюць a2 (рыс. 134). 
Такім чынам,

a2 = a · a.
Напрыклад: 62 = 6 · 6 = 36; 192 = 19 · 19 = 361.
Дзеянне знаходжання квадрата ліку называюць 

узвядзеннем у квадрат.
Цяпер формулу плошчы квадрата можна пера- 

пісаць так:

S = a2.

Плошча квадрата роўная квадрату яго ста-
раны.

Квадраты першых дзесяці натуральных лікаў 
дадзены ў табліцы:

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Мы ўжо ведаем пяць арыфметычных дзеянняў: 
складанне, адніманне, множанне, дзяленне, узвя- 
дзенне ў квадрат. Складанне і адніманне назы-
ваюць дзеяннямі першай ступені, множанне і 
дзяленне — дзеяннямі другой ступені, узвядзенне  
ў квадрат — дзеяннем трэцяй ступені.

Рыс. 134



140

Калі выраз змяшчае дзеянні розных ступеняў, 
то спачатку выконваюць дзеянні ў дужках, по-
тым — дзеянні трэцяй ступені, пасля іх — 
дзеянні другой ступені і, нарэшце, — дзеянні 
першай ступені. Дзеянні адной ступені выкон-
ваюцца ў тым парадку, у якім яны запісаны.

Напрыклад, пры вылічэнні значэння выразу

1097 – 436 : 22 · (1956 – 1947)

спачатку выконваем адніманне ў дужках: 1956 – 
– 1947, затым дзеянне трэцяй ступені — узвя- 
дзенне ў квадрат — 22. Пасля гэтага выконваем 
два дзеянні другой ступені — дзяленне і мно-
жанне — у парадку запісу: спачатку дзяленне 
436 : 22, а потым вынік гэтага дзялення множым 
на вынік аднімання. Нарэшце, выконваем дзе-
янне першай ступені — адніманне: ад ліку 1097 
аднімаем вынік папярэдняга множання. Парадак 
выканання дзеянняў у гэтым выразе наглядна 
паказвае схема, што на рысунку 135.

1) 1945 – 1947 = 9; 4) 109 ⋅ 9 = 981.
2) 22 = 4; 5) 1097 – 981 = 116.
3) 436 : 4 = 109;

1. Які лік называюць перыметрам фігуры?
2. Што называюць даўжынёй і шырынёй прамавуголь- 
ніка; вымярэннямі прамавугольніка?

Рыс. 135
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3. Запішыце формулу перыметра прамавугольніка і па- 
тлумачце сэнс кожнай зменнай.
4. Запішыце формулу перыметра квадрата і патлумачце 
сэнс кожнай зменнай.
5. Якую фігуру называюць адзінкавым квадратам?
6. Што азначае патрабаванне Вымераць плошчу фігуры?
7. Якую плошчу называюць квадратным міліметрам; 
квадратным сантыметрам; квадратным дэцыметрам; 
квадратным метрам; квадратным кіламетрам?
8. Якую плошчу называюць арам; гектарам?
9. Запішыце формулу плошчы прамавугольніка і патлу-
мачце сэнс кожнай зменнай.
10. Што называюць квадратам ліку a?
11. Запішыце формулу плошчы квадрата і патлумачце 
сэнс кожнай зменнай.
12. Назавіце дзеянні першай ступені; другой ступені; 
трэцяй ступені. У якім парадку яны выконваюцца?

375. Фігуры, якія можна сумясціць накладан-
нем, называюць роўнымі. Выкарыстаўшы гэта 
і форзац 2, сфармулюйце агульныя ўласцівасці 
плошчы. Канкрэтызуйце гэтыя ўласцівасці, 
выкарыстаўшы рысункі 136, а і б.

 а

 б

Рыс. 136
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376. Знайдзіце ў міліметрах перыметр і ў ква-
дратных міліметрах плошчу фігуры, выяўленай 
на рысунку:
а) 137, а; б) 137, б; в) 137, в.

377. Знайдзіце ў сантыметрах перыметр і ў ква-
дратных сантыметрах плошчу фігуры, выяўленай 
на рысунку:
а) 138, а; б) 138, б; в) 138, в.

378. Знайдзіце перыметр і плошчу квадрата, 
старана якога роўная:
а) 11 см; в) 340 мм;
б) 33 км; г) 270 дм.

379. Знайдзіце плошчу прамавугольніка са 
старанамі a і b, улічыўшы, што:
а) a = 6 см, b = 7 см;
б) a = 6 дм, b = 7 м;

а б

 в

Рыс. 137
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в) a = 162 см, b = 4 м;
г) a = 2 м, b = 75 дм;
д) a = 68 см, b = 4 см 7 мм;
е) a = 720 м, b  = 2 км.

380. Знайдзіце перыметр і плошчу:
а) квадрата са стараной 34 мм;
б) квадрата са стараной 2 м 60 см;
в) прамавугольніка з вымярэннямі 27 см і 48 см;
г) прамавугольніка з вымярэннямі 7 км 120 м  
і 4 км 540 м.

381. Вызначыце старану квадрата, перыметр 
якога роўны:
а) 20 см; в) 8 км 340 м;
б) 2 м; г) 17 км 225 м.

382. Вызначыце вымярэнні прамавугольніка, 
улічыўшы, што:
а) яны адрозніваюцца на 5 м, а перыметр прама- 
вугольніка роўны 18 м;

Рыс. 138

а в

б
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б) адно з іх у 3 разы большае за другое, а перы-
метр прамавугольніка роўны 56 м;
в) яны адносяцца як 3 : 5, а перыметр прама- 
вугольніка роўны 80 дм;
г) адно з іх на 2 см большае за другое, а плошча 
прамавугольніка роўная 35 см2;
д) адно з іх на 2 см большае за другое, а плошча 
прамавугольніка роўная 24 см2.

383. Знайдзіце перыметр і плошчу фігуры, 
выяўленай на рысунку:

а) 139, а; б) 139, б; в) 139, в.

384. Знайдзіце плошчу фігуры, выяўленай на 
рысунку:
а) 140, а; б) 140, б; в) 140, в.

385. Нарысуйце прамавугольнік MNPQ, даўжы- 
ня якога роўная 12 см, а шырыня ў 2 разы мен-
шая, і знайдзіце яго перыметр і плошчу.

386. Выкарыстаўшы звесткі табліцы, знайдзіце 
плошчу прамавугольніка або невядомае яго вы-
мярэнне.

a 21 см 45 дм 17 м 47 мм 204 см

b 14 см 97 дм 5 м 14 см

S 525 м2 221 м2 1938 дм2

Рыс. 139

а б в



145

387. Замяніце a такім лікам, каб стала праў- 
дзівай роўнасць:

а) 3 см2 = a мм2; е) 7 м2 = a дм2;
б) 13 дм2 = a мм2; ж) 30 а = a м2;
в) 42 м2 = a мм2; з) 37 га = a а;
г) 15 дм2 = a см2; і) 400 га = a км2;
д) 31 м2 = a см2; к) 75 га = a м2.

388. Запішыце формулу для вылічэння пло- 
шчы фігуры, што на рысунку 141. Вылічыце гэтую 
плошчу, улічыўшы, што:

а) a = 3 см, b = 2 см, c = 4 см, d = 4 см;
б) a = 13 м, b = 8 м, c = 150 дм, d = 18 м.

389. Вылічыце:

а) 92; г) 502; ж) 112;
б) 202; д) 902; з) 1102;
в) 302; е) 1002; і) 412;

Рыс. 140

 а б в

Рыс. 141
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к) 932; н) 2222; р) 10 1232;
л) 1052; о) 10422; с) 20 0922;
м) 5062; п) 6252; т) 405 7092.

390. Вылічыце:

а) 242 + 706; е) 23 · 152 – 132 · 23;
б) 963 – 312; ж) 162 + 4096 : 16;
в) 302 – 292; з) 242 · 15 : 62 – 210;
г) 302 + 4 · 292; і) (9261 – 212) : 20;
д) 23 · 52 + 152 · 19; к) (1462 – 462) : 192.

391. Адгадайце корань ураўнення:

а) a2 = 9; г) z2 = 49; ж) m2 = 400;
б) k2 = 1; д) e2 = 100; з) t2 = 1600;
в) x2 = 25; е) q2 = 121; і) n2 = 8100.

392. Знайдзіце плошчы трохвугольнікаў ABD 
і CBD (рыс. 142), улічыўшы, што стораны прама- 
вугольніка ABCD роўныя 6 см і 4 см.

393. Ёсць прамавугольнік ABCD са старанамі 
AB і AD, роўнымі 2 см і 6 см. Знайдзіце яго пло- 
шчу і параўнайце яе з плошчай прамавугольніка:

а) EFGH, улічыўшы, што адрэзак EF у 2 разы 
даўжэйшы за адрэзак AB, а адрэзкі EH і AD 
роўныя;
б) MNOP, улічыўшы, што адрэзак MP у 3 разы 
карацейшы за адрэзак AD, а адрэзкі MN і AB 
роўныя;

Рыс. 142
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в) QRST, улічыўшы, што адрэзак QR у 2 разы 
даўжэйшы за адрэзак AB, а адрэзак QT у 4 разы 
карацейшы за адрэзак AD.

394. Зрабіце неабходныя вымярэнні і вылічыце 
плошчу фігуры, зафарбаванай на рысунку 143.

395. Вызначыце, як зменіцца плошча прама- 
вугольніка, калі:

а) адно яго вымярэнне паменшыць у 4 разы;
б) адно яго вымярэнне павялічыць у 5 разоў;
в) абодва яго вымярэнні павялічыць у 3 разы;
г) паменшыць адно яго вымярэнне ў 3 разы,  
а другое ў 5 разоў;
д) адно яго вымярэнне паменшыць у 4 разы,  
а другое павялічыць у 12 разоў.

396. Прамавугольны катлаван даўжынёй 17 м 
і шырынёй 15 м трэба абнесці будаўнічай агарод-
жай, адлеглай на 3 м ад ямы. Знайдзіце даўжыню 
агароджы.

397. Супольная плошча двух зямельных участ- 
каў прамавугольнай формы роўная 1407 м2. 
Вымярэнні аднаго ўчастка роўныя 28 м і 24 м. 
Знайдзіце шырыню другога ўчастка, улічыўшы, 
што яго даўжыня роўная 35 м.

Рыс. 143
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398. Да Дварца адзін пешаход ішоў з Казлоў- 
шчыны 5 г, а другі — з Моўчадзі 3 г (рыс. 144). 
Пешаходы ішлі з аднолькавай скорасцю, і першы 
з іх прайшоў на 10 км больш. Знайдзіце:

а) адлегласць па шашы паміж Моўчаддзю і Двар-
цом;
б) адлегласці па шашы ад Раготна да Казлоўшчыны і  
да Дварца, улічыўшы, што яны адносяцца як 3 : 2.

Умову задачы выявім кароткім запісам (гл. фор- 
зац 4).

Першы пешаход Другі пешаход

Шлях На 10 км большы

Скорасць Адна і тая

Час 5 г 3 г

Скорасці руху абодвух пешаходаў аднолькавыя. 
Таму першы пешаход прай шоў на 10 км больш 
з-за таго, што ён быў у дарозе на 5 г – 3 г, г. зн. 
на 2 г больш. Значыць, скорасць руху пешаходаў 
роўная 10 км : 2 г, г. зн. 5 км/г.

Паколькі другі пешаход ішоў ад Моўчадзі да 
Дварца 3 г, то адлегласць па шашы паміж гэтымі 
населенымі пунктамі роўная 5 км/г · 3 г, г. зн. 
15 км.

Рыс. 144
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399. З Клічава і Сяргеевіч ад-
начасова насустрач адзін адна-
му выйшлі два пешаходы, пер-
шы са скорасцю 5 км/г, другі 
са скорасцю 4 км/г (рыс. 145). 
Яны сустрэліся, калі першы 
мінуў Бацэвічы і прайшоў яшчэ 
1 км. Улічыўшы, што другі 
з іх прайшоў на 3 км менш, 
знайдзіце:
а) адлегласць па шашы паміж 
Клічавам і Сяргеевічамі;
б) адлегласці па шашы ад 
Усохаў да Бацэвіч і да Сяргеевіч, 
улічыўшы, што першая з іх на  
3 км меншая.

400. Купілі некалькі алоўкаў на 9600 р. і 
некалькі ручак на 12 000 р. Знайдзіце цану алоўка 
і цану ручкі, улічыўшы, што ручка на 800 р. 
даражэйшая, а колькасць ручак адносіцца да 
колькасці алоўкаў як 3 : 4.

Алоўкі Ручкі

Кошт 9600 р. 12 000 р.

Цана На 800 р. большая

Колькасць 4 долі 3 долі

Ураўнуем колькасць алоўкаў да колькасці ручак. 
Для гэтага 4 долі алоўкаў спачатку паменшым у 
4 разы, а потым вынік — 1 долю — павялічым 
у 3 разы. Тады алоўкаў стане столькі сама, як  
і ручак, г. зн. 3 долі. Адпаведным чынам зменіцца 
і кошт алоўкаў і стане роўным 9600 р. : 4 · 3,  
г. зн. 7200 р. (гл. форзац 3).

Рыс. 145
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Атрымаем, што ў гэтым выпадку за ручкі 
заплацілі б на 12 000 р. – 7200 р., г. зн. на 4800 р. 
больш. Гэта выклікана тым, што ручка на 800 р. да-
ражэйшая. Значыць, ручак купілі 4800 р. : 800 р., 
г. зн. 6.

За 6 ручак заплацілі 12 000 р., значыць, цана 
ручкі роўная 12 000 р. : 6, г. зн. 2000 р. А тады  
цана алоўка складае 2000 р. – 800 р., г. зн. 1200 р.

401. Купілі некалькі алоўкаў на 12 000 р. і 
некалькі ручак на 12 600 р. Знайдзіце цану алоўка 
і цану ручкі, улічыўшы, што яны адносяцца як  
2 : 3, а ручак купілі на 3 менш.

—————
402. Сярэдняя маса яйка шызага голуба ў 3 разы 

меншая за масу яйка курыцы і ў 4 разы за масу 
яйка індычкі. Знайдзіце масы яек гэтых птушак, 
улічыўшы, што яйка індычкі на 20 г цяжэйшае 
за яйка курыцы.

403. Гарушка і Петкуны — азёры Абстэрнаўскай 
групы азёр, што ў Міёрскім раёне. Знайдзіце 
паасобныя плошчы азёр Гарушка і Петкуны, 
улічыўшы, што яны разам складаюць 30 га і ад-
носяцца як 3 : 2.

404. Які лік атрымаецца на выхадзе вылічальнай 
машыны (рыс. 146), калі на ўваход пададзены лік:

а) 601; в) 551; д) 8228;
б) 822; г) 7049; е) 14 283?

* * *
405. На складзе ёсць фарба ў ёмістасцях па 16 кг, 

17 кг і 40 кг. Ці можна выдаць 140 кг гэтай фар-
бы без яе пералівання?
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406. Васіль пранумараваў старонкі свайго сшыт-
ка, які складаецца з 6 двайных лістоў, пачаўшы 
з ліку 1. На якім двайным лісце сума нумароў 
будзе найменшай?

407. З трох вучняў А, Б, В — двое хлопчыкаў. 
Вызначыце, хто хлопчык, улічыўшы, што з вуч- 
няў А і Б — хлопчык адзін, а з вучняў Б і В — 
дзяўчынка адна.

15. аб’ём цела

Усюды нас акружаюць целы. Яны маюць са-
мую разнастайную форму. У матэматыцы выву-
чаюць перш за ўсё пэўны набор цел стандартнай 
формы (рыс. 147). Пазнаёмімся з найпрасцейшай 
прызмай — прамавугольным паралелепіпедам. 
Форму прамавугольнага паралелепіпеда маюць 
пачка запалак, халадзільнік, скрынка з-пад абут-
ку. Класны пакой таксама такой формы, і вы — 
унутры гэтага паралелепіпеда. На рысунку 148, а 
выяўлены прамавугольны паралелепіпед, а на 

Рыс. 146



152

рысунку 148, б — яго матэматычнае адлюстра-
ванне — відарыс.

Прамавугольны паралелепіпед абмежаваны 
шасцю прамавугольнікамі, якія называюць граня- 
мі паралелепіпеда. Стораны граней называюць 
кантамі, вяршыні граней — вяршынямі паралеле- 
піпеда. Прамавугольны паралелепіпед мае 6 гра-
ней, 12 кантаў, 8 вяршынь.

На рысунку 149 паказаны супрацьлеглыя 
грані паралелепіпеда. Яны не маюць агульных 
пунктаў.

Рыс. 147

Рыс. 148

 а б
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Супрацьлеглыя грані прамавугольнага парале- 
лепіпеда роўныя.

Рысунак 150 паказвае чацвёркі роўных кантаў 
паралелепіпеда.

У кожнай вяршыні прамавугольнага парале- 
лепіпеда збягаюцца 3 канты. Такія канты назы-
ваюць даўжынёй, шырынёй і вышынёй прама-
вугольнага паралелепіпеда. Разам іх называюць 
вымярэннямі паралелепіпеда (рыс. 151).

Прамавугольны паралелепіпед, вымярэнні яко-
га роўныя, называюць кубам.

Усе грані куба — роўныя паміж сабой квадра-
ты.

Рыс. 149

Рыс. 150

Рыс. 151
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Цела мае многія ўласцівасці. Адной з іх 
з’яўляецца маса, якая знаходзіцца з дапамогай 
вагаў. Іншай уласцівасцю цела з’яўляецца пло- 
шча паверхні. На рысунку 152 паказаны прама-
вугольны паралелепіпед з вымярэннямі a, b, c.  
У паралелепіпеда ёсць 3 пары роўных граней, таму 
плошча S яго паверхні вызначаецца формулай

S = 2(a · b + a · c + b · c),

што бачна і з разгорткі паверхні паралелепіпеда 
на плоскасць.

Калі кант куба роўны a, то яго паверхня склада-
ецца з шасці роўных квадратаў са стараной a. Таму 
плошча S яго паверхні вызначаецца формулай

S = 6a2.

Яшчэ адной уласцівасцю цела з’яўляецца яго 
аб’ём. Для вызначэння аб’ёму цела выкарыстоў- 
ваюць адзінкавыя кубы, г. зн. кубы, вымярэнні 
якіх роўныя адзінцы.

Адзінкі аб’ёму атрымліваюцца з 
адзінак даўжыні. Аб’ём куба з даўжы- 
нёй канта ў 1 см называюць кубічным 
сантыметрам, яго абазначаюць 1 см3 
(рыс. 153). Гэтаксама абазначаюцца 
кубічны міліметр (1 мм3), кубічны 

Рыс. 152

Рыс. 153
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дэцыметр (1 дм3), кубічны метр (1 м3), кубічны 
кіламетр (1 км3).

Кубічны дэцыметр называюць яшчэ літрам (л), 
а кубічны сантыметр — мілілітрам (1 мл). Кары-
стаюцца таксама гекталітрам (1 гл.), роўным 
100 л. Кубічны метр на практыцы называюць 
яшчэ кубаметрам.

На форзацы 1 паказаны сувязі паміж адзінкамі 
аб’ёму.

У літрах звычайна выражаюць аб’ёмы вадкас-
цей. У кубічных кіламетрах вымяраюць аб’ёмы 
вады ў азёрах, морах, акіянах. Напрыклад, 
аб’ём вады ў Сусветным акіяне складае каля 
1 340 740 000 км3.

Вымераць аб’ём цела азначае знайсці лік, які 
паказвае, колькі адзінкавых кубаў змяшчаецца 
ў гэтым целе. На рысунку 154 паказаны розныя 
целы, якія можна скласці з чатырох аднолькавых 
кубікаў, таму аб’ёмы гэтых цел роўныя.

Знойдзем правіла вылічэння аб’ёму прамаву-
гольнага паралелепіпеда, вымярэнні якога ёсць 
натуральныя лікі, напрыклад 5, 3, 6 (рыс. 155). 
Для гэтага падлічым, колькі адзінкавых кубаў 
умяшчаецца ў ім. Ніжняя грань паралелепіпеда 
мае даўжыню 5 і шырыню 3. Таму на ёй можна 

Рыс. 154
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размясціць 5 · 3 адзінкавых кубаў (рыс. 156). Каб 
запоўніць увесь паралелепіпед, трэба ўкласці 6 
такіх пластоў, бо вышыня паралелепіпеда роўная 
6 (рыс. 157). Значыць, агульная колькасць кубаў, 
якія ўмесцяцца ў паралелепіпедзе, будзе роўная 
5 · 3 · 6.

Аб’ём прамавугольнага паралелепіпеда роўны 
здабытку трох яго вымярэнняў — даўжыні, 
шырыні, вышыні.

Абазначыўшы аб’ём V, а яго вымярэнні a, b, c, 
гэтае сцверджанне можна запісаць формулай

V = abc.
Пры вылічэннях трэба звяртаць увагу на тое, 

каб усе вымярэнні былі выражаны ў аднолькавых 
адзінках.

Формулу V = abc запішам як 
V = (ab)c і звернем увагу на тое, 
што здабытак ab выражае плошчу 
S грані MNPQ (рыс. 158). Такую 
вылучаную грань паралелепіпеда 
звычайна называюць асновай, а 
трэці кант c — вышынёй прама-
вугольнага паралелепіпеда. Вы-
шыню паралелепіпеда звычайна 

Рыс. 155 Рыс. 156

Рыс. 157
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абазначаюць h. Улічыўшы гэта, формулу аб’ёму 
прамавугольнага паралелепіпеда можна запісаць 
так:

V = Sh.
Знойдзем правіла вылічэння аб’ёму куба з кан- 

там a. Паколькі куб ёсць прамавугольны парале- 
лепіпед з роўнымі вымярэннямі, то можна запісаць 
V = a · a · a.

Здабытак a · a · a трох роўных множнікаў на-
зываюць кубам ліку і абазначаюць a3 (рыс. 159). 
Такім чынам,

a3 = a · a · a.
Дзеянне знаходжання куба ліку называюць 

узвядзеннем у куб.
Цяпер формулу аб’ёму куба можна запісаць так:

V = a3.

Рыс. 158

Рыс. 159
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Аб’ём куба роўны кубу яго канта.
Прыводзім табліцу кубаў першых дзесяці на-

туральных лікаў.

n 1 2 3 4 5

n3 1 8 27 64 125

n 6 7 8 9 10

n3 216 343 512 729 1000

Узвядзенне ў квадрат і ўзвядзенне ў куб — 
асобныя выпадкі дзеяння ўзвядзення ў ступень:

54 = 5 · 5 · 5 · 5 = 625;
35 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 243;

26 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 64.
Наогул,

a a a an = . . ..... .a
  

      
n множнікаў

Узвядзенне ў ступень ёсць дзеянне трэцяй ступені. 
Таму, калі выраз змяшчае ўзвядзенне ў ступень,  
яго выконваюць раней за множанне або дзяленне. 
Напрыклад, пры вылічэнні значэння выразу

25 375 + 303 : 152 · (15 729 – 7931)

спачатку трэба выканаць адніманне ў дужках, за-
тым узвядзенне ў куб, узвядзенне ў квадрат, да-
лей — дзяленне, множанне і, нарэшце, складанне 
(рыс. 160):

1) 15 729 – 7931 = 7798;
2) 303 = 27 000;
3) 152 = 225;
4) 303 : 152 = 120;
5) 120 · 7798 = 935 760;
6) 25 375 + 935 760 = 961 135.
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1. Прывядзіце прыклады прадметаў, што маюць форму 
прамавугольнага паралелепіпеда. Якую форму маюць 
грані прамавугольнага паралелепіпеда?
2. Сфармулюйце ўласцівасць супрацьлеглых граней пра-
мавугольнага паралелепіпеда.
3. Якія канты прамавугольнага паралелепіпеда называ-
юць яго даўжынёй, шырынёй, вышынёй?
4. Што называюць вымярэннямі прамавугольнага парале- 
лепіпеда?
5. Які прамавугольны паралелепіпед называюць кубам?
6. Сфармулюйце ўласцівасць граней куба.
7. Як знайсці плошчу паверхні прамавугольнага парале- 
лепіпеда?
8. Як знайсці плошчу паверхні куба?
9. Які куб называюць адзінкавым?
10. Які аб’ём называюць кубічным міліметрам; кубічным 
сантыметрам; кубічным метрам; кубічным кіламетрам?
11. Які аб’ём называюць літрам; мілілітрам?
12. Што азначае патрабаванне Вымерайце аб’ём цела?
13. Запішыце формулу аб’ёму прамавугольнага парале- 
лепіпеда і патлумачце сэнс кожнай зменнай.
14. Запішыце формулу аб’ёму куба і патлумачце сэнс 
кожнай зменнай.
15. Што называюць кубам ліку a? Якое дзеянне назы-
ваюць узвядзеннем у куб?
16. Як знайсці чацвёртую ступень ліку; пятую ступень 
ліку?
17. Якія дзеянні адносяцца да дзеянняў трэцяй ступені? 
У якім парадку выконваюцца дзеянні пры вылічэнні 
значэння лікавага выразу?

Рыс. 160
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408. Выкарыстаўшы форзац 2, сфармулюйце 
агульныя ўласцівасці аб’ёму. Канкрэтызуйце гэтыя 
ўласцівасці, выкарыстаўшы рысункі 161, а і б.

409. На рысунку 162 паказаны два целы, пабу-
даваныя з адзінкавых кубаў. Вызначыце аб’ёмы 
гэтых цел і параўнайце іх.

410. Параўнайце аб’ёмы цел, выяўленых на 
рысунках 163, а—г.

411. Прыняўшы, што кожны кубік выяўляе 
кубічны сантыметр, падлічыце аб’ём цела, 
выяўленага на рысунку:

а) 164, а; б) 164, б; в) 164, в; г) 164, г.

Рыс. 161

 а б

Рыс. 162

Рыс. 163

а б в г
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412. На рысунках 165, а—л выяўлены розныя 
целы. Укажыце тыя рысункі, на якіх выяўлены:

а) прамавугольны паралелепіпед; б) куб.

Назавіце іншыя целы, выяўленыя на гэтых 
рысунках.

413. З дроту зрабілі каркасны прамавугольны 
паралелепіпед. Колькі было зрасходавана дроту, 
калі вымярэнні паралелепіпеда наступныя:

а) 12 см, 15 см, 18 см;
б) 23 см, 29 см, 31 см;
в) 1609 мм, 113 см, 17 дм;
г) 3 м, 43 дм, 751 см?

414. Знайдзіце агульную даўжыню кантаў ку-
ба, калі даўжыня аднаго яго канта роўная:

Рыс. 164

а б в г

Рыс. 165

а б в г д

 л
е ж з i к
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а) 53 мм; в) 5 см 69 мм;
б) 71 см; г) 1 м 51 см.

Складзіце адпаведную формулу.

415. Знайдзіце плошчу паверхні куба, улічыў- 
шы, што яго кант роўны:
а) 50 мм; в) 5 см 6 мм;
б) 71 см; г) 1 м 5 дм 1 см.

416. На рысунках 166, а і б дадзены разгорткі 
двух з трох прамавугольных паралелепіпедаў, 
выяўленых на рысунках 167, а—в. Укажыце якіх.

417. З рысункаў 168, а—г укажыце тыя, на якіх 
выяўлены разгорткі прамавугольных паралеле- 
піпедаў.

418. Знайдзіце плошчу паверхні і аб’ём прамаву-
гольнага паралелепіпеда, выяўленага на рысунку:
а) 169, а; в) 169, в; д) 169, д.
б) 169, б; г) 169, г;

 а б

 а б в

Рыс. 166

Рыс. 167
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419. Падлічым, колькі кубічных сантыметраў  
у 1 дм3. Паколькі 1 дм = 10 см, то 1 дм3 =  
= 10 · 10 · 10 см3 = 1000 см3. Устанавіце падобнымі 
разважаннямі сувязі паміж:

а) кубічным сантыметрам і кубічным міліметрам;
б) кубічным метрам і кубічным дэцыметрам;
в) кубічным кіламетрам і кубічным сантыметрам;
г) кубічным метрам і кубічным міліметрам.

420. Агульная даўжыня кантаў прамавугольна-
га паралелепіпеда роўная 612 м. Адзін з кантаў на 
54 м меншы за другі і на 30 м большы за трэці. 
Знайдзіце вымярэнні паралелепіпеда.

421. На выраб каркаса прамавугольнага парале- 
лепіпеда было зрасходавана 60 дм дроту. Яго  

 г д

 а б в

а б в г

Рыс. 168

Рыс. 169
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вышыня на 2 дм меншая за даўжыню і на 2 дм 
большая за шырыню. Знайдзіце канты парале- 
лепіпеда. Колькі тканіны спатрэбіцца, калі аб-
шыць гэты паралелепіпед?

422. Выразіце:

а) 1 дм3 у мм3;
б) 1 м3 у см3, мм3, л;
в) 1 км3 у дм3, см3, мм3, л;
г) 1 л у дм3, см3, мм3.

423. Вызначыце характарыстыкі прамавуголь-
нага паралелепіпеда, якіх нестае ў табліцы:

Даўжыня 15 см 20 мм 74 мм 1 км

Шырыня 24 см 2 м 50 см 250 м

Вышыня 19 см 23 дм 5 см 1 м

Аб’ём 23 м3 2 дм3 1 км3

424. Аб’ём пакоя 54 340 дм3. Знайдзіце плошчу 
падлогі, улічыўшы, што вышыня пакоя роўная 
260 см.

425. Прамавугольны паралелепіпед раздзелены 
на дзве часткі (рыс. 170). Знайдзіце:

а) аб’ём усяго паралелепіпеда і аб’ёмы яго частак. 
Параўнайце суму аб’ёмаў частак з аб’ёмам усяго 
паралелепіпеда;
б) агульную плошчу ўсіх граней паралелепіпеда і 
плошчы ўсіх граней яго частак. Чаму сума гэтых 
плошчаў не роўная агульнай плошчы ўсіх граней 
паралелепіпеда?

426. З ліста кардону памерамі 44 см × 70 см 
зрабілі каробку, загнуўшы вугалкі так, як пака-
зана на рысунку 171. Якая ўмяшчальнасць атры-
манай каробкі, калі старана кожнага за гнутага  
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квадрата 10 см? Адказ дайце ў кубічных дэцыме-
трах. Якой — большай ці меншай — умяшчаль- 
насці атрымаецца каробка, калі па вуглах загнуць 
квадраты са стараной 9 см; 7 см?

427. На рысунку 172 паказана 
адна з панэлей, што выкарыс- 
тоўваюць пры будаўніцтве буйна-
панэльных дамоў. Шырыня панэлі 
3 м, вышыня 2 м 70 см, таўшчыня 
30 см. У панэлі зроблены аконны 
праём памерамі 150 см × 120 см. 
Колькі важыць гэтая панэль, калі 
кубаметр бетону важыць 2 т?

428. Возера Дубра, што ў Браслаўскім раёне, 
змяшчае 2100 тыс. м3 вады, што ў 11 разоў менш 
за аб’ём вады ў возеры Заронава, што ў Віцебскім 
раёне. Колькі вады змяшчае возера Заронава?

429. Вылічыце:

а) 232; д) 173; і) 1203;
б) 512; е) 1503; к) 1603 : 160;
в) 1212; ж) 3203; л) 2253 : 225;
г) 4212; з) 27003; м) 4123 : 4122.

430. Вылічыце:

а) 34; в) 105; д) 111; ж) 27;
б) 35; г) 114; е) 154; з) 1005.

Рыс. 170 Рыс. 171

Рыс. 172
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431. Параўнайце выразы:
а) 12 і 13; г) 43 і 82; ж) 153 і 582;
б) 32 і 23; д) 272 і 33; з) 702 і 173;
в) 33 і 52; е) 103 і 322; і) 372 і 113.

432. Знайдзіце значэнне выразу:
а) 193 : 192; е) 69 · 31 + 812;
б) 292 + 293; ж) 303 – 29 · 28;
в) 333 – 332; з) 333 : 112;
г) 226 981 – 593; і) 6892 : 132;
д) 56 · 89 + 163; к) 1213 : 115.

—————
433. З аднаго населенага пункта выехаў веласіпе- 

дыст, а праз пэўны час насустрач яму з другога насе-
ленага пункта выйшаў пешаход. Калі яны сустрэліся, 
то аказалася, што скорасці руху веласіпедыста і  
пешахода адносяцца як 7 : 2, веласіпедыст праехаў 
56 км, а пешаход прайшоў 24 км. Знайдзіце час 
знаходжання ў дарозе веласіпедыста, улічыўшы, 
што гэты час разам з часам знаходжання ў дарозе 
пешахода складае 10 г (гл. форзац 3).

434. З аднаго населенага пункта выйшаў пеша- 
ход, а праз пэўны час насустрач яму з другога насе- 
ленага пункта выехаў веласіпедыст. Калі яны 
сустрэліся, то аказалася, што час руху веласіпе- 
дыста адносіцца да часу руху пешахода як 2 : 3, 
веласіпедыст праехаў 52 км, а пешаход прайшоў  
24 км. Знайдзіце скорасці веласіпедыста і пешахо-
да, улічыўшы, што разам яны складаюць 17 км/г.

435. У 7 г з Горак выехаў веласіпедыст са ско-
расцю 15 км/г, а ў 9 г насустрач яму з Хоцімска 
выехала машына са скорасцю 67 км/г. Вызначы-
це, праз які час машына сустрэне веласіпедыста, 
улічыўшы, што адлегласць па шашы ад Горак да 
Хоцімска складае 194 км.
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436. Трое рыбакоў злавілі 69 
акунёў і сталі варыць юшку. Пер-
шы даў 7 акунёў, другі — 6, а 
трэці — 8, пасля чаго ў іх застало-
ся акунёў пароўну. Колькі акунёў 
злавіў кожны рыбак?

437. На адрэзку AB знойдзена 
яго сярэдзіна K і на атрыманых яго 
частках KA і KB пабудаваны такія прамавугольнікі 
KALM і KBPQ, што стораны AL і BP адпаведна 
роўныя 60 мм і 40 мм і плошча прамавугольніка 
KALM на 640 мм2 большая (рыс. 173). Знайдзіце 
перыметр шасцівугольніка ABPQML.

438. Вандроўнік за 2 дні прайшоў увесь шлях.  
У першы дзень ён ішоў 7 г і прайшоў на 15 км больш, 
чым у другі дзень, у які ён ішоў толькі 4 г. Якая 
скорасць вандроўніка, калі яна была аднолькавай 
увесь час? Які шлях прайшоў вандроўнік за 2 дні? 
Складзіце і рашыце адваротную задачу.

* * *
439. Як з 26 запалак скласці прамавугольнік 

найбольшай плошчы?

440. Ад прамавугольнай палоскі даўжынёй 54 см 
і шырынёй 16 см паслядоўна адра заюць квадраты 
адным прамалінейным разрэзам. Колькі і якіх 
квадратаў атрымаецца?

441. З чатырох манет адна — фальшывая. Яна 
адрозніваецца ад астатніх толькі масай. Калі дзве 
манеты паклалі на шалевыя вагі, то:

а) іх раўнавага парушылася. Як знайсці фальшы-
вую манету?
б) вагі засталіся ў раўнавазе. Як з дапамогай яшчэ 
аднаго ўзважвання знайсці фальшывую манету?

Рыс. 173
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16. Задачы з вядомымі значэннямі 
аднаго з множнікаў і адносінай 

значэнняў другога множніка

Задача 1. Ёсць некалькі чайных лыжак па 25 г 
і столькі сама сталовых лыжак па 45 г, якія ра- 
зам важаць 840 г. Вызначыце, колькі важаць 
чайныя і колькі сталовыя лыжкі паасобна.

У задачы выкарыстана залежнасць M = mn  
масы M пэўнай колькасці аднолькавых прадметаў 
ад масы m аднаго прадмета і колькасці n прад- 
метаў. У адпаведнасці з умовай вядома:

сума мас усіх чайных і ўсіх сталовых лыжак, 
роўная 840 г;

маса m1 чайнай лыжкі, роўная 25 г;
маса m2 сталовай лыжкі, роўная 45 г;
колькасць чайных лыжак роўнай колькасці 

сталовых лыжак, г. зн. n1 = n2, або n1 : n2 = 1.
Наглядна гэтыя ўмовы выявім табліцай:

Чайныя лыжкі Сталовыя лыжкі

Маса ўсіх лыжак 840 г

Маса адной лыжкі 25 г 45 г

Колькасць лыжак Адна і тая

Задачу рашаем такім разважаннем.
Паколькі чайных і сталовых лыжак аднолька-

ва, то іх можна аб’яднаць у пэўную колькасць пар, 
кожная з якіх складаецца з адной сталовай і адной 
чайнай лыжкі. Адна такая пара важыць 25 г + 45 г, 
г. зн. 70 г, а ўсе пары ў адпаведнасці з умовай — 
840 г. Значыць, усяго пар ёсць 840 г : 70 г, 
г. зн. 12. Таму маса ўсіх чайных лыжак роўная 
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25 г · 12, г. зн. 300 г, а маса ўсіх сталовых —  
45 г · 12, г. зн. 540 г.

Задача 2. Аповесць з дзвюх частак займае 
204 старонкі. Максім першую яе частку чытаў 
са скорасцю 12 старонак у дзень, а другую — са 
скорасцю 15 старонак у дзень. Знайдзіце, колькі 
дзён чытаў Максім першую частку, улічыўшы, 
што гэтая колькасць дзён у 3 разы большая за 
колькасць дзён, за якія Максім прачытаў другую 
частку.

Выявім умовы задачы табліцай:

Першая частка Другая частка

Колькасць старонак 204 с.

Скорасць чытання 12 с./дзень 15 с./дзень

Час У 3 разы большы

Задача пабудавана на залежнасці N = v · t 
колькасці N прачытаных старонак ад скорасці v 
чытання і часу t чытання. Хоць гэтая залежнасць 
адрозная ад залежнасці M = mn, выкарыстанай ва 
ўмове задачы 1, але структура звестак задач 1 і 2 
аналагічная з тым адрозненнем, што ў задачы 1 
адносіна значэнняў аднаго з множнікаў здабытку 
v · t роўная адзінцы, а ва ўмове задачы 2 адносіна 
t1 : t2 множніка t роўная тром. Тым не менш пры 
адпаведнай папярэдняй перафармулёўцы ўмовы 
можна выкарыстаць ранейшы спосаб рашэння.

Ураўнуем час чытання першай часткі з часам 
чытання другой, г. зн. час чытання першай 
часткі паменшым у 3 разы. Каб не змянілася  
колькасць прачытаных старонак, трэба скорасць 
чытання першай часткі павялічыць у 3 разы. 
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Атрымаем, што скорасць чытання першай часткі 
стане роўная 12 · 3, г. зн. 36 с./дзень.

Цяпер час чытання першай і другой частак 
аднолькавы. Улічыўшы гэта і тое, што скорасці 
чытання першай і другой частак цяпер разам 
складаюць 36 + 15, г. зн. 51 с./дзень, знойдзем, што 
час чытання другой часткі роўны 204 с. : 51 с./дзень, 
г. зн. 4 дні. Тады час чытання першай часткі 
роўны 4 · 3, г. зн. 12 дзён.

1. Як трэба змяніць адзін з множнікаў здабытку для 
таго, каб не змяніўся сам здабытак, калі другі множнік: 
паменшыць у 3 разы; павялічыць у 2 разы?
2. Велічыня a ёсць здабытак велічынь b і c, г. зн. a = bc. 
Вядомая сума a1 + a2 значэнняў a1 і a2 здабытку а і 
значэнні b1 і b2 множніка b пры нязменным множні- 
ку c. Як знайсці значэнне множніка c?

442. За 5 рэйсаў адна машына і за 4 рэйсы дру-
гая прывезлі на элеватар 52 т збожжа. Знайдзіце 
грузападымальнасці машын, улічыўшы, што 
грузападымаль насць першай машыны ў 2 разы 
меншая (гл. форзац 4).

443. Дзве машыны грузападымальнасцямі 5 т і 
6 т прывезлі на элеватар 69 т збожжа. Знайдзіце, 
колькі рэйсаў зрабілі тая і другая машыны, 
улічыўшы, што машына з большай грузапады-
мальнасцю зрабіла іх у 3 разы больш.

444. Вандроўнік за 2 дні прайшоў увесь шлях. 
У першы дзень ён ішоў са скорасцю 4 км/г і 
прайшоў на 6 км менш, чым у другі дзень, у які 
ён ішоў са скорасцю 5 км/г. Знайдзіце шлях, 
які прайшоў вандроўнік за 2 дні, і час яго руху, 
улічыўшы, што ён адзін і той у абодва дні.
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445. За змену майстар, які працуе з прадукцый-
насцю 25 дэталей у гадзіну, вырабіў на 72 дэталі 
больш за вучня, які працуе з прадукцыйнасцю 16 
дэталей у гадзіну. Знайдзіце працягласць змены і 
агульную колькасць вырабленых дэталей.

446. Адзін рабочы, які працаваў 7 г, вырабіў на 
57 дэталей менш за другога рабочага, які працаваў 
з такой самай прадукцыйнасцю 10 г. Знайдзіце 
гэтую прадукцыйнасць і агульную колькасць вы-
рабленых дэталей.

447. На адрэзку AB выбраны пункт C, адле-
глы ад пункта B на 15 см, і на адрэзках AB і 
AC, як на старанах, пабудаваны роўнастароннія 
многавугольнікі, колькасці старон якіх адносяцца 
як 2 : 3, а перыметры роўныя 480 см і 540 см 
адпаведна (рыс. 174). Знайдзіце колькасці старон 
многавугольнікаў.

448. На прамені з пачаткам M адкладзены 
адрэзкі MN і MP, даўжыні якіх адносяцца як  
8 : 9 (рыс. 175). На гэтых адрэзках, як на стара-
нах, пабудаваны роўнастароннія многавугольнікі  

Рыс. 174 Рыс. 175
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з перыметрамі 432 мм і 378 мм адпаведна. Знайдзіце 
колькасці старон гэтых многавугольнікаў, 
улічыўшы, што многавугольнік са стараной MN 
мае на 2 стараны больш.

—————
449. Запішыце формулу, якая звязвае выкана-

ную работу A, прадукцыйнасць p і час работы t. 
Скажыце, як знайсці:

а) выкананую работу, калі вядомы прадукцый-
насць і час работы;
б) прадукцыйнасць, калі вядомы выкананая рабо-
та і час работы;
в) час работы, калі вядомы выкананая работа і 
прадукцыйнасць.

450. Як трэба змяніць час работы для таго, каб не 
змянілася выкананая работа, калі прадукцыйнасць:

а) паменшыць у 4 разы;
б) павялічыць у 5 разоў?

451. Вядомы агульная колькасць купленых 
алоўкаў і сшыткаў, а таксама цана алоўка і цана 
сшытка. Як знайсці колькасці купленых алоўкаў 
і сшыткаў, улічыўшы, што гэтыя колькасці ад-
нолькавыя?

* * *
452. Ці можа сума сямі складаемых дзяліцца 

на лік, на які не дзеліцца ні адно складаемае?
453. Нарысуйце, як трыма прамалінейнымі 

разрэзамі ліст паперы раздзяліць на:

а) 4 часткі; в) 6 частак;
б) 5 частак; г) 7 частак.

454. Знайдзіце двухзначны лік, які ў 5 разоў 
большы за суму сваіх лічбаў.
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АдкАзы

Раздзел I

18. м) Ніякія. 24. 937 км. 25. 53 км. 53. 96 с. 
55. 56 км, 54 км. 56. 165 см. 76. 16. 84. 13 г 46 мін. 
85. 5 г. 87. 65 км. 111. а) 150 га, 50 га; б) 15 км/г, 
65 км/г. 113. 8 г, 5 г. 116. 96 с. 117. 136 га.  
118. 47 і 4. 120. 40 000 км. 140. 172 км. 141. 154 га, 
21 га. 142. 5 г. 146. а) На 836 ц; б) на 548 ц.  
147. 60 т/га. 151. 9 < n < 27. 168. y : 3 · 2. 175. Адзі- 
наццатай, 36. 176. 16. 178. 105 г. 207. 54°.  
210. 5 разоў. 214. 1000. 216. 200 кг. 217. а) 12 км. 
222. 120°. 224. а) 27°, 153°; б) 108°, 72°. 226. а) 45°, 
135°; б) 105°, 75°. 239. 50 м/мін, 150 м/мін.  
240. 370 м/мін, 110 м/мін, 150 м/мін. 241. 927 г, 
309 г. 242. 10. 243. а) 42 км; б) праз 1 г 12 мін. 
249. t = N : p; а) 8 г; б) 40 дэт.; в) 12 дэт./г.  
252. t = (s – 3) : 5. 253. 110°. 254. 28°, 86°. 255. 32°. 
260. 5 км/г. 261. 3 г.

Раздзел II

276. а) 36 ц/га; б) 1200 ц; в) 70 га. 281. 247 м2. 
282. 15 гадоў, 45 гадоў. 292. а) 11; б) 20; в) 56; 
г) 20; д) 100; е) 128. 293. а) 6; б) 13; в) 185;  
г) 51. 322. 6. 325. 136 км, 20 км. 326. 70 000 р. 
327. 1400 р., 1600 р. 328. 12 г. 329. Медзі 440 кг, 
алюмінію 40 кг, жалеза 20 кг. 330. 1660 кг.  
331. 304 кг, 16 кг. 332. 32 мм, 61 мм, 61 мм.  
333. 19 см. 334. 90°, 30°, 60°. 335. ≈259 кг.  
336. За 6 дзён. 337. 276 ц. 338. 15 кг, 75 кг.  
339. 20 км. 340. 35 м. 341. а) На 30; б) 60°. 342. 120°, 
150°, 90°, 90°, 90°; 90°, 90°, 60°, 270°, 30°.  
344. 37 ц/га, 34 ц/га. 345. 21 ц/га, 63 ц/га. 
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346. З 27 лікаў. 351. а) 839; б) 4063; в) 329; г) 4859; 
д) 9; е) 66 364; ж) 12; з) 2588. 352. а) 202; б) 158; 
в) 269; г) 39; д) 121; е) 524. 355. а) 8; б) 11;  
в) 5; г) 68; д) 5; е) 12; ж) 75; з) 600, і) 122;  
к) 30; л) 84; м) 290. 358. 40 км. 359. 48 кг, 54 кг. 
362. 68°, 68°, 44°. 364. 70° або 180°. 366. а) 3810; 
б) 3900; в) 276; г) 8402; д) 2256. 367. а) 3413;  
б) 3637; в) 149 або 7197; г) 7190; д) 48 763.  
368. 24 с./дзень, 12 с./дзень. 369. 21 с./дзень,  
7 с./дзень. 370. 1710 ц, 1890 ц. 371. 615 ц, 1025 ц. 
372. 52 або 53. 373. 3. 382. а) 7 м і 2 м; б) 7 м 
і 21 м; в) 15 дм і 25 дм; г) 5 см і 7 см; д) 6 см 
і 4 см. 388. bc + d(2a + c). 389. о) 1 085 764.  
390. а) 1282; б) 2; в) 59; г) 4264; д) 4850; е) 1288; 
ж) 512; з) 30; і) 441. 396. 88 м. 397. 21 м.  
401. 1200 р., 1800 р. 402. 20 г, 60 г, 80 г. 403. 18 га, 
12 га. 420. 43 м, 97 м, 13 м. 421. 5 дм, 7 дм, 3 дм; 
142 дм2. 424. 2090 дм2. 426. 12 дм3. 427. 3780 кг. 
428. 23 100 тыс. м3. 432. а) 19; б) 25 230; в) 34 848; 
г) 21 602; д) 9080; е) 8700; ж) 26 188; з) 297;  
і) 2809. 434. 13 км/г, 4 км/г. 436. 23, 22, 24.  
437. 248 мм. 438. 5 км/г, 55 км. 442. 4 т, 8 т. 
443. 3; 9. 444. 54 км; 6 г, 6 г. 445. 8 г; 328 дэт. 
446. 19 дэт./г; 323 дэт. 447. 8; 12. 448. 9; 7.
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Вучэбнае выданне

Латоцін Леанід Аляксандравіч
Чабатарэўскі Барыс Дзмітрыевіч

МатэМатыка
Вучэбны дапаможнік для 5 класа ўстаноў 

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання

У 2 частках
Частка 1

 Рэдактар Я. А. Пастушэнка
 Мастак вокладкі К. К. Шастоўскі
 Мастак А. Л. Латоцін
 Камп’ютарны набор А. Э. Задарожная
 Камп’ютарная вёрстка А. Э. Задарожная
 Карэктары А. У. Палянская, Т. К. Слаута

Падпісана ў друк 15.04.2013. Фармат 60×90 1/16.
Папера афсетная № 1. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 11,0.

Ул.-выд. арк. 5,9. Тыраж 1780 экз. Заказ    

РУП «Выдавецтва “Адукацыя і выхаванне”».
ЛИ № 02330/639 ад 31.01.2012.

Вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск. 

ТАА «Прынтхаўс». 
ЛП № 02330/0552738 ад 02.02.2010.

Вул. Адаеўскага, 117, 220015, г. Мінск.

Навучальны 
год

Імя і прозвішча 
вучня

Стан вучэбнага 
дапаможніка 

пры  
атрыманні

Адзнака вучню 
за карыстанне 

вучэбным 
дапаможнікам

20     /

20     /

20     /

20     /

(Назва і нумар школы)




