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ЗАДАЧІ НА РОЗРІЗУВАННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
До логічних задач, які достатньо часто зустрічаються у повсякденному житті, відносять задачі на
знаходження площі фігури невизначеної форми. Такі задачі зустрічаються у багатьох сферах діяльності
людини, наприклад, в будівництві, в промисловій діяльності тощо. Для розв’язання таких задач постає
необхідність розділити (розрізати) фігуру, задану в умові на частини, кожна з яких є відомою фігурою,
площу якої можна знайти за формулою. Проте розв’язування задач на поділ та розрізування не
розглядаються в шкільному курсі математики. Тому питання навчання розв’язувати задачі на поділ або
розрізування є достатньо актуальним.
До задач на розрізування ми відносимо задачі, що містять вимогу розрізати задану плоску фігуру
на найменшу можливу кількість частин, з яких можна скласти іншу вказану плоску фігуру [1]. У ході
виконання роботи ми проводили класифікацію таких задач. Було виділено два основних види задач на
розрізування за об’єктами в умові задачі: задачі на розрізування геометричних фігур та цікаві задачі на
розрізування.
Розглянемо кожен вид та наведемо приклади таких задач.
Задачі на розрізування геометричних фігур. До таких задач відносяться задачі, умова яких
містить вимогу розрізати дану геометричну фігуру на певну кількість частин, з яких за потреби можна
скласти іншу фігуру. Розрізняємо два підвиди таких задач: задачі на папері в клітинку та задачі на білому
папері.
До задач першого підвиду можна віднести задачу 1.
Задача 1. Розріжте фігуру на рисунку 1 на дві частини, з яких можна скласти трикутник.
Можливий варіант розв’язання задачі 1 наведено на рисунку 2.

Рис. 1. Умова задачі 1

Рис. 2. Розв’язання задачі 1

До задач другого підвиду можна віднести задачу 2.
Задача 2. Розріжте фігуру на рисунку 3 на дві рівні частини, з яких можна скласти прямокутник.
Можливий варіант розв’язання задачі 2 наведено на рисунку 4.

Рис. 3. Умова задачі 2

Рис. 4. Розв’язання задачі 2

Цікаві задачі на розрізування. До таких задач відносяться задачі, умова яких містить цікаву
фабулу або сюжетну історію. Для розв’язування таких задач необхідно застосовувати математичне
моделювання або використовувати евристики. Наприклад, задача 3.
Задача 3. У одного математика було квадратне вікно (рис. 5) площею 1 м², що пропускало
занадто багато світла. Він загородив половину вікна, але при цьому в нього знову залишилося квадратне
вікно в метр шириною й метр висотою. Як математики це зробив?
Можливий варіант розв’язання задачі 3 наведено на рисунку 6.

Рис. 5. Умова задачі 3

Рис. 6. Розв’язання задачі 3

Також у ході виконання роботи було проведено класифікацію задач на розрізування за вимогою
здійснення поділу. Виділяємо три види таких задач: задачі на визначення площі фігури або її частин;
задачі на складання фігур із частин; задачі на знаходження кількості елементів фігур або її частин [2].
До кожного виду задач запропонованої класифікації було дібрано задачі та розроблено методичні
рекомендації щодо їх розв’язування.
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