
математична

в1кторина

)(тось ска*€: що наука ця черства -
.||ипш цифр00, пРикла ди)задач1.
А пцо робить' як настрою нема

[ серше вй образи тихо плаче?
{ов!рся |й, ! все лихе прой АЁ;
[ сум тв1й, як туш1ан' минеться'
[ стане сонячним похмурий день -
|{е так вона до тебе усм1хнеться.



1. 1!о в переклад| з грецько| означас слово ''матема'' , в|д
якого походить назва науки 

''математика''?
(Ёаука)

2. |{ро яку науку йдеться в ц|й п!сн|?
Богом дана ця наука
Ё{ам як дар безц1нний,
-{,к несхитна запорук3,1{Ф розум нетл!нний.

Ёайдавн|тпа, наймудр|тпа,
Бс|х наук цариця,
\ай вона допоки св|ту
€лавить ся й святиться.

-]1ог|ка краса \ сила -
Фсь ![ прикмети'
Бс|х вона приворо )кила -
1!1р|йник|в й поет|в.

( |{ро математику)
з. {то з х<1нок-математик|в серйозно займався худо)кньо}о

л|тературото?
( €оф1я 1{овалевська)

4. [авньогрецький математик' автор в1домих ,!|атал"?
(Бвкл1д)

5. 9ке число кратне ли1пе самомгу соб1?
(1)

6. |{|нта - це одиниця маси' об'сму чи дов)кини?
( Фб'сму)

7 . Ак називаеться група цифр, як1 пост1йно повторго}оться у
запис1 числа?

([{ер|од)



8. Ёа яку найб|льтшу к!льл:сть частин мо)куть розд|лити
площину три прям|?

(на 7)

9. Ёазв1ть найб|ль1пе трицифрове число

(яяя)

10. €к|льки точок достатньо для побудови граф1ка функц!/
! : 2004х ?

(А,| тонки)

11. -{,к под|лити число 188 на дв1 р|вн| частини так' щоб у
кохсн|й зних отритмати сто?

( 1вв)

|2. ![|чильна до1пка в стародавн1х грек|в [ римлян.

( Абак )

13.€к|льки осей симетр|| мас квадрат?
(4)

(Фдна верста)

15. 42 км - це дов)кина ...

(1!1ар аф онсько| дистанц||)

76. )/ квадрата в|др|за-гли два кути. €к|льки кут|в з€ш1и1пилось?

(6)

\7. -[ет|ло с|м качок. [рьох качок мисливц| вбили. €к|льки
ли1пилось качок?

(3)



18. Б|др|зок , який сполучас вер1пину трикутника 1з

середино!о протиле>кно| сторони.
(1!1ед|ана)

19.,{ано числа : 0 ; | ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 . 1!_{о б!льш:е : |х сума чи
добуток?

( €ума, яка дор|внгос |5 , а добуток 0)

20. {то автор сл!в :,,Ёатхнення потр|бне в геометр1| не мен1пе 
'

н}к у поез|!"'?
(Ф.€.пушлк|н)

2\ .Аке ц|ле число без остач1 д!лить ся на бу д" - яке |нтпе чиоло?
(0)

22. (к|льки к|лограм|в у гуд|?
(1б)

2з. \ри курки за три дн! знесуть три яйця. €к!льки яець
знесуть тп|сть курок за тп!сть дн[в?

(12 )

24.Фдин з найдавн|тших обчислтова-]1ьних прилад|в , який
зав}кди з нами.

(|{альц1)

25. з трьох спроб учасники повинн1 в|дгаА{А, про яку теорему
йдоться у п|дказках. 3а правильну в|дпов1дь п|сля пертпо|

п|дказки учасники отриму}оть 3 быти, п|сля друго| - 2 быти, п!сля
третьо[ - \ бал.

[/ерш.са п!ёказка, Ёаприк|нц1 19 ст. Ёа 1!1арс1 було в1дкрито

,,канали 
')) , як! тривалий час вва)1(а.]1ися 1пцчними. Аля

н[}лагод)кення зв'язку з марс|анами вчен| запропонув[}ли на
величе3ному простор! 3ах|дносиб!рсько] р|внини побулувати
г|гантську геометричну ф|.уру, яка св!тилася б у сво|х трьох



вер1цинах' бо вв€'кали, |{Ф теорема, ящ| !лпосщуе ф|цра,
справедлива скр!зь ! що >кител! буд" яко[ планети повинн1
зрозум|ти такий сигн!|"л. Бони спод|ва.глися' марс|ани зроблять
висново(,1|{Ф на 3емл| живуть розумн| !стоти | про|нформу}оть
про це також мово}о математики ( ад)ке математику вв,шк€1ють

ун|верс€ш!ьною мово[о Бсесв|ц).
,0руеа п!ёказка. €тародавн! египтяни ' вавилоняни та 1нцл!

народи стародавнього €ходу ще за 2000 рок!в до н.е. зн1|ли про

та буд1вельники. 3 1стор!] в|домФ, [||@ ця теорема зусщ!наеть оя у
вавилонських текстах , як! було написано за |200 рок|в до того'
як це зробив автор теореми. 3нагли !] 1 в стародавн1й [тц![.

[ретпя п!ёказка. щ теорема мае ду}ке !широке практичне
застосування. 3а допомого|о не| мо>кна геоменщично зн0(оду1т\4
значен!1'| квадратних корен|в зц!лих чиссл'а тако)к визначати
степен1 ц!лих чисел. у н.||ц час нараховуеться б1льлце 100

доведень ц!е] теореми.
( |{ро теорему ||!фагора)

4


