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Передмова 

 

Ґрунт – це складна поліфункціональна, полідисперсна, 
гетерогенна, відкрита чотирифазна структурна система в 
поверхневій частині кори вивітрювання гірських порід, що володіє 
родючістю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, 
клімату, рельєфу та часу. 
Ґрунтознавство – це наука про ґрунти, їх утворення, склад, 

властивості, закономірності поширення, формування та розвиток 
головної властивості – родючості, про найраціональніше 
використання ґрунту. Воно вивчає ґрунт як природне тіло, як засіб 

виробництва, предмет людської праці та її продукт. 
Як основний засіб виробництва в сільському господарстві ґрунт 

має такі важливі особливості: незамінність, обмеженість, не 
переміщенні у просторі та родючість. 
Ґрунтові ресурси кожної країни – народне багатство. Україна 

належить до країн з найсприятливішими ґрунтово-кліматичними 

умовами. Переважання родючих земель, висока щільність 
населення та історичні особливості розвитку сільського 
господарства зумовили високий рівень освоєння земельного фонду 
країни. 

Рівень сільськогосподарського освоєння території – 70,4%. 

Площа розорюваних земель становить 57%, тоді як в інших 
розвинутих країнах світу вона коливається від 17 до 32 %. Основну 
площу сільськогосподарських угідь (67,7 %) займають чорноземи і 
лучно-чорноземні ґрунти. Близько третини всієї площі становлять 
еродовані ґрунти, 7,6% - заболочені й перезволожені землі, 7,5% - 

засолені й солонцюваті. У деяких районах спостерігаються 
вторинне засолення, осолонцювання, підтоплення зрошуваних 

земель, підвищення кислотності ґрунтів. 
В даних методичних вказівках наведено рекомендації щодо 

виконання основних лабораторних робіт, які передбачені 
навчальним планом для студентів заочної форми навчання. 
Методичні вказівки містять також перелік питань з курсу 
«Ґрунтознавство» для виконання контрольних робіт. Варіанти 

контрольної роботи вибираються за останніми двома цифрами 

залікової книжки відповідно до наведеної таблиці. 
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Лабораторна робота №1 

1.1.Вивчення гранулометричного складу ґрунту 

Мета роботи: ознайомитись з класифікацією механічних 
елементів та гранулометричного складу ґрунтів; встановити 

причини змін механічного складу ґрунту в результаті їх 
інтенсивного використання; вивчити основні методи визначення 
механічного складу ґрунту; розробити заходи що до поліпшення 
механічного складу ґрунту. 
Основні теоретичні відомості 
Механічні елементи – це частинки різної величини, з яких 

складається тверда фаза ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід.  

Близькі за розміром і властивостями частинки ґрунту  
об’єднують у фракції. Таке групування  ґрунтових фракцій 

називають класифікацією механічних елементів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація механічних елементів ґрунту (за М.А.Качинським) 

Діаметр 

частинок,мм 

Назва механічних 

елементів (фракцій) 

Групи фракцій 

>3 Каміння Кам’яниста 
частина грунту 3-1 Гравій 

1-0,5 Пісок крупний  

Фізичний пісок 0,5-0,25 Пісок середній 

0,25-0,5 Пісок дрібний 

0,05-0,01 Пил крупний  

0,01-0,005 Пил середній  

 

Фізична глина 
0,005-0,001 Пил дрібний 

0,001-0,0005 Мул грубий  

0,0005-0,0001 Мул тонкий 

<0,0001 Колоїди 

Механічні елементи діаметром більше 1 мм називають скелетом 

ґрунту, а менше 1мм – дрібноземом. 

Кількісне визначення механічних елементів називають 
гранулометричним аналізом. Під гранулометричним (механічним) 

складом ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід розуміють відносний 

вміст у ґрунті різних фракцій механічних елементів. В основу 
класифікації ґрунтів за механічним складом покладено 
співвідношення фізичного піску і фізичної глини (табл. 2).  

Методи визначення гранулометричного складу: 
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1. Польовий (наближений) - принцип якого полягає в  зміні 

пластичності вологого ґрунту в залежності від вмісту фізичної 
глини (скачування в шнур та кільце), а також в зміні показників 
сухого ґрунту. 

2. Лабораторний (точний) - найбільш поширений метод піпетки. 

Його принцип базується на залежності, яка існує між швидкістю 

осідання часток у спокійній воді та їх діаметром.  

На основі даних гранулометричного аналізу визначають коротку 
та додаткову назву ґрунту за гранулометричним складом. Коротка 
назва дається за вмістом фізичного піску і фізичної глини (табл. 2), 

а додаткова дається за двома переважаючими фракціями, з них 

більш значущою є та, що стоїть у визначенні на останньому місті. 
Від гранулометричного складу залежить фільтраційна та 

водоутримуюча здатність, інтенсивність процесів ґрунтоутворення. 
Гранулометричний склад істотно впливає на водно-фізичні, фізико-

механічні, повітряні, теплові властивості ґрунту, окисно-

відновлювальні умови, вбирну здатність, накопичення гумусу, азоту 
та зольних елементів.  
В практиці піщані і супіщані ґрунти називають легкими, так як 

вони легко обробляються, а суглинисті і глинисті - важкими, тому, 
що їх обробіток пов’язаний з великими  енергетичними затратами.  

Хід роботи 

1 етап. Підготовка ґрунту до аналізу.  
- наважку підготовленого до аналізу ґрунту (100 г) обробляють 

НСІ і NaОН для розчленування агрегатів < 0,25 мм на механічні 
елементи.  

2 етап. Розподіл ґрунту на механічні елементи і визначення маси 

кожної фракції.  
- приготовлену суспензію перелити через сито d=0,25мм в 

мірний літровий циліндр довести рівень води до риски, а частинки, 

які  залишаються на ситі перенести в чашку і визначити масу. 
- вміст фракцій < 0,25мм визначають шляхом відбору суспензії 

піпеткою з відповідної глибини через певні терміни часу з 
послідуючим висушуванням і розрахунком процентного вмісту 
фракцій. 

Згідно з класифікацією, ґрунт має основну назву за вмістом 

фізичного піску і фізичної глини та додаткову за вмістом фракції, 
що переважає. Наприклад, дерново-середньопідзолистий ґрунт на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом 

Коротка назва 
ґрунту за 

гранулометричним 

складом 

Вміст фізичної глини  

(частки <0,01 мм),% 

Вміст фізичного піску  
(частки >0,01 мм), % 

Ґрунти 

Підзо-

листого 

типу 
ґрунто-

утворення 

Степового 

типу 
ґрунто-

утворення, 
а також 

червоно-

земи і 
жовтоземи 

Солонці, 
сильно 

солон-

цюваті 
ґрунти 

Підзолисто-

го типу 
ґрунто-

утворення 

Степового 

типу ґрунто-

утворення, а 
також 

червоноземи 

і жовтоземи 

Солонці, 
сильно 

солон-

цюваті 
ґрунти 

Піщаний:       

пухко піщаний 0-5 0-5 0-5 100-95 100-95 100-95 

зв’язнопіщаний  5-10 5-10 5-10 95-90 95-90 95-90 

Супіщаний  10-20 10-20 10-20 90-80 90-80 90-80 

Суглинковий        

    легкосуглинковий 20-30 20-30 15-20 80-70 80-70 85-80 

середньосуглинковий 30-40 30-45 20-30 70-60 70-55 80-70 

важко суглинковий 40-50 45-60 30-40 60-50 55-40 70-60 

Глинистий:       

легкоглинистий 50-65 60-75 40-50 50-35 40-25 60-50 

середньоглинистий 65-80 75-85 50-65 30-20 25-15 50-35 

важкоглинистий >80 >85 >65 <20 <15 <35 
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морені містить фізичної глини 24,0 %, піску 42,6 %, крупного пилу 
33,4 %, середнього пилу 6,57 % і дрібного – 9,6 %, основною 

назвою гранулометричного складу даного ґрунту буде 
легкосуглинковий, додатковою – крупнопилувато-піщаний. 

Висновки:  1. Від чого залежить механічний  склад ґрунту. 2. За 
одержаним варіантом механічного складу дати повну назву ґрунту. 
3. Описати можливі  шляхи природної та штучної зміни 

механічного складу ґрунту.  
 

1.2. Визначення гумусу методом Тюріна. 
Мета роботи: 1.Визначити вміст гумусу в ґрунті. 2.Встановити 

залежність вмісту гумусу від механічного складу. 3.Оцінити 

родючість ґрунту за вмістом в ньому гумусу. 4.Розробити можливі 
заходи щодо збільшення в ньому гумусу та виявити шляхи його 
деградації.  
Основні теоретичні поняття 
Ґрунтовий гумус відіграє важливу роль як у формуванні ґрунту, 

так і в його родючості. Гумус являє собою складний динамічний 

комплекс специфічних органічних сполук, які утворились при 

розкладі та гуміфікації органічних решток в ґрунті.   
Існує декілька методів визначення гумусу, але 

найпопулярнішими серед них с метод Г.В.Тюріна, тому що він 

простий, точний і швидкий. Суть методу ґрунтується на окисленні 
вуглецю гумусу до СО2 розчином біхромату калію (К2Сr2О7) у 
сірчаній кислоті, надлишок якого відтитровують сіллю Мора. 

Хід роботи 

1. Наважку ґрунту в межах 0.1-0.5г (в залежності від вмісту 
гумусу) перенести в колбу і прилити 10 мл біхромату калію. 

2. Вміст колби повільно прокип'ятити на піщаній бані, 5хв. 
після того охолодити, змити стінки колби і лійку 10-20мл 
дистильованої води. 

3. Додати 3-5 капель фенолфталеїну і відтитрувати 0.2 н 

розчином Мора до переходу забарвлення від брудно-бурого в 
темно-зелений колір. 

4. Паралельно провести контрольне (холосте) титрування в 
такій же колбі, але з породою, яка не має гумусу (пемза, 
прожарений пісок). 

5. Вміст гумусу (Г) в процентах обчислюють за формулою: 
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де a  - кількість солі Мора, що пішла на холосте титрування, мл;  

b - кількість солі Мора, що пішла на титрування надлишку 
біхромату калію у досліді з ґрунтом, мл; 0,001036 - коефіцієнт 
переводу в гумус 1 мл солі Мора; c - наважка ґрунту, г. 
Для того щоб практично оцінити родючість ґрунту, визначають 

запаси гумусу на гектарі за такою формулою: 

гатhdГЗГ /,**=                                    (1.2) 

де ЗГ – запаси гумусу, т/га; Г – вміст гумусу, %; d – щільність 
ґрунту, г/см3

; h – потужність шару ґрунту, см. 

За вмістом гумусу розраховують його баланс в ґрунті. Для 
підтримання бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті основним 

заходом є внесення органічних добрив.  
Висновки: 1. Дати порівняльну характеристику досліджуваного 

ґрунту з іншими типами ґрунтів; 2. Встановити норму органічних 
добрив; 3.Оцінити родючість ґрунту за вмістом гумусу. 

 

Контрольні запитання: 
1. Принципи класифікації ґрунтів за гранулометричним складом. 

2.  Як впливає гранулометричний склад  ґрунтів на їх властивості? 

3.  Дайте характеристику джерел гумусу в ґрунті. 
4.  Опишіть роль гумусу  в ґрунтах та способи регулювання 

його вмісту. 
 

Лабораторна робота  №2 

Вбирна здатність ґрунту. 

Мета роботи: виявити наявність фізичної, хімічної та фізико-

хімічної вбирної здатності у різних типах ґрунту та механізм 

протікання реакції обміну, закріплення. 
Принцип роботи полягає у аналізі фільтрату отриманого при 

пропусканні крізь товщу ґрунту різних розчинів за допомогою 

якісних реакцій. 

Короткі теоретичні відомості: 
Вбирною здатністю ґрунту називають властивість його вбирати і 

утримувати розчинені та завислі у воді речовини, а також цілі 
молекули води та газів. Вбирна здатність впливає на формування 
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водно-фізичних та інших властивостей ґрунту. Вбирна здатність 
буває: механічна, біологічна, фізико-хімічна, хімічна та фізична. 
Механічна вбирна здатність - це властивість ґрунту, як 

пористого тіла, затримувати частки ґрунтових суспензій; 

застосовується на очисних спорудах, кальматації каналів, заплавних 
та зрошувальних землях, полях фільтрації стічних вод. 

Біологічне вбирання полягає в тому, що з ґрунтового розчину 
мікроорганізмами, які є в ґрунті, та рослинами вбираються різні 
елементи. Воно відіграє важливу роль у збереженні поживних 
речовин від ви мішання та закріплення їх в ґрунті, що дуже важливо 
у боротьбі із забрудненням водних артерій мінеральними 

добривами, нітратами та інше. 
Хід роботи 

Фізико-хімічна вбирна здатність - властивість ґрунту обмінювати 

катіони (або аніони), яті увібрані ґрунтовим вбирним комплексом 

(ГВК) та еквівалентну кількість катіонів (або аніонів) ґрунтового 
розчину. Цей вид вбирання має велике значення в 
ґрунтоутворюючих процесах, формуванні реакції ґрунту, 
накопиченні елементів живлення. 

1. На тири лійки з фільтрами, змоченими дистильованою 

водою, насипати 2/3 її об'єму торфу, піску і досліджуваного ґрунту. 
2. За допомогою скляної палички повільно доливати на 

поверхню ґрунтів електроліт, щоб у пробірці зібралося 3-5мл 

фільтрату. При взаємодії електроліту з ґрунтом проходить реакція  

4
2][

4
2][ CaSO

CuГВКCuSO
CaГВК ++↔++

 

3. Одержаний з кожного ґрунту фільтрат розлити у дві 
пробірки, В першій визначають наявність катіона Сu

2+
, в другій - 

витісненого Са2+
. Катіони Сu

2+
 виявляють додаванням до фільтрату 

3-5 капель аміаку (NH4OH), який осаджує основну сіль зеленуватого 
кольору. Катіон Са2+

 - додаванням до підігрітого (зігріти в руці) 
фільтрату спочатку 1-2 кр. 10% оцтової кислоти (СН3СООН), а 
потім 3-4 кр. оксалату амонію (NН4)С2О4). Білий осад, що випадає, 
свідчить про наявність у фільтраті Са2+

 , який витіснився з ґрунту 

катіоном Сu
2+

 . Результати спостережень записати в табл. 3. 

Хімічна вбирна здатність - це здатність ґрунту затримувати іони 

ґрунтового розчину у формі нерозчинних або малорозчинних солей, 

що утворюються в процесі хімічних реакцій. Осад цих солей 
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переходить у тверду фазу ґрунту і утримується від вимивання 
(накопичення фосфатів). Завдяки хімічному вбиранню у ґрунті 
нагромаджуються фосфати, які практично не поглинаються фізико-

хімічним шляхом. Ці фосфати стають доступними рослинам лише 
за зміни реакції середовища, так як вони є мертвим баластом. 

1. Взяти свіжі зразки досліджуваних ґрунтів і так само як у 
попередньому досліді перепустити крізь ґрунти розчин Nа2Н2PO4. У 

випадку наявності хімічного вбирання іде реакція 

↓
+

+
↔++

2
)

42
(

2

2
][

42
22][ POHCa

Na

Na
ГВКPONaH

CaГВК

В цьому досліді збирають фільтрату 1-2мл і в ньому визначають 

присутність катіона −
42

POH . Для цього у пробірку приливають 

3-4кр. Магнезіальної суміші (MgCl2, NH4OH, NHCl). Білий 

кристалічний осад свідчить про наявність у фільтраті −
42

POH  і 

відсутність в ґрунті хімічного вбирання, і навпаки. Результати 

спостережень записати в табл. 3. 

Фізична вбирана здатність - здатність ґрунту вбирати цілі 
молекули води, газів і розчинених у воді речовин. Молекулярна 
адсорбція може бути позитивна і негативна. Приладом може бути: 

1) затримання ґрунтом барвистих речовин у процесі пропускання 
крізь них розчину; розчин фарби може бути зовсім або частково 
знебарвлений; 2) опріснення осолоділої води під час пропускання її 
через ґрунт; 3) у процесі виготовлення торфо-фекальних компостів 
поглинається аміак та інші гази.  

1. Крізь зразки ґрунту перепустити розчин метиленової сині і за 
ступенем знебарвлення фільтрату зробити висновки про фізичне 
вбирання. Результати записати в табл. 3. 

Таблиця 3 

 

Ґрунт 
CuSO4 NаН2PO4 Метиленова 

синь Сu
2+

 Са2+
 HPO4 

Торф     

Пісок     
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Досліджуваний ґрунт     

Якщо досліджуваний іон у фільтраті не виявляться, або 

виявляється слабо, тоді у відповідній графі таблиці записують 
«вбирається повністю», або «вбирається слабо», а якщо не 
виявляється, то - «не вбирається». 

Висновки: 1. За результатами спостережень дати висновки про 
характер, закономірність та інтенсивність вбирання речовин 

різними ґрунтами; 2. Як впливають механічний склад та вміст 
гумусу на вбирну здатність досліджуваних ґрунтів. 
Контрольні запитання: 

1. Що називають вбирною здатністю ґрунту ? 

2. Які існують види вбирної здатності ? 

3. Від чого залежить вбирна здатність ґрунту ? 
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Перелік питань для виконання контрольних робіт 

1. Грунтознавство як наука. Поняття про грунт. 
2.  Фактори та умови ґрунтоутворення. 
3.  Вивітрювання гірських порід і мінералів. Мінералогічний і 

механічний склад грунту.  
4.  Грунтотворчі породи та відкладення: їх походження, 

поширення, хімічний склад, властивості та роль в 
грунтотворенні грунтів. 

5.  Фактори ґрунтоутворення. Загальна схема 
ґрунтоутворюючого процесу та його складові, їх 
взаємозв’язок та різноманітність. 

6.  Роль тварин в формуванні грунтів. Біологічний кругообіг 
речовин.  

7.  Поняття про аеробні та анаеробні процеси та їх вплив на 
процес ґрунтоутворення.  

8.  Роль клімату та рельєфу в ґрунтоутворювальному процесі. 
9.  Діяльність людини як фактор ґрунтоутворення.  
10.  Роль часу в творенні грунтів. Абсолютний та відносний вік 

грунтів. 
11.  Органічна речовина грунту, її походження та склад. Роль 

гумусу в ґрунтоутворювальному процесі.  
12.  Вміст гумусу в грунті, можливості його зміни. 

13.  Хімічний склад грунту.  
14.  Грунтові колоїди, їх види, будова і властивості  
15.  Вбирна здатність грунту та її види. Приклади для 

використання видів вбирної здатності. 
16.  Морфологічні ознаки грунту. Будова грунтового профілю.  

17.  Структура грунту, фактори її утворення та агрономічне 
значення. Наслідки втрати структури і можливі шляхи її 
відновлення. Поняття про агрономічно цінну структуру.  

18.  Основні фізичні та фізико-механічні властивості грунту, їх 

практичне значення при використанні грунту у землеробстві.  
19.  Водні властивості грунту.  

20.  Вологість грунту. Види вологоємкості. 
21.  Баланс вологи в грунті. Рівняння водного балансу.  
22.  Водний режим грунтів. Типи водного режиму, шляхи його 

регулювання. 
23.  Грунтовий розчин, його реакція. Види кислотності. Шляхи 
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регулювання кислотності. 

24.  Склад грунтового повітря, фактори, що впливають на 
газообмін між грунтом та повітрям. 

25.  Повітряний режим грунтів. Вплив високої концентрації СО2 

на грунт і рослини. Регулювання повітряного режиму 
грунтів.  

26.  Теплові властивості грунтів і тепловий режим грунту. 
Способи регулювання теплових властивостей грунтів. 

27.  Поживний режим грунту та шляхи його регулювання. 
28.  Родючість грунту. Види родючості. Сучасні методи 

регулювання родючості грунтів. 
29. Типи ґрунтоутворювальних процесів. Генезис підзолистих 

грунтів. 
30.  Дерновий процес. Роль  травяної рослинності. 
31.  Вертикальна та горизонтальна зональність грунтів. 
32.  Грунти тундрової зони. Їх класифікація, властивості. 
33.  Характеристика тайгово-лісової зони. Підзолисті грунти, їх 

властивості.  
34.  Дерново-підзолисті грунти, їх поширення та властивості.  
35.  Зона лісостепу. Сірі лісові грунти, властивості, освоєння та 

сільськогосподарське використання.  
36.  Характеристика степової зони. Оцінка кліматичних умов, 

ґенеза, с/г використання.  
37.  Генезис чорноземних грунтів. Класифікація чорноземів. 

Заходи по збереженню чорноземів. 
38.  Грунти зони сухих степів, їх властивості, 

сільськогосподарське використання. 
39.  Грунти напівпустель та пустель, їх генезис будова, 

властивості.  
40.  Поширення, класифікація та властивості сіроземів. 

Сільськогосподарське виробництво в зоні поширення 
сіроземів. 

41.  Зона вологих субтропіків. Генезис червоноземів та 
жовтоземів 

42.  Інтразональні (азональні) грунти. Умови їх утворення та 
принципи непідкорення законам зональності.  

43.  Болотний процес ґрунтоутворення, його сутність. 
44.  Основні причини заболочування. Класифікація боліт, їх 
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характеристика. 

45.  Суть поняття: низові, перехідні та верхові торфовища. Їх 

походження та властивості. Роль боліт. 
46.  Будова, склад та властивості торфових грунтів. Особливості 

їх меліорації та сільськогосподарське використання. 
47.  Засолені грунти, їх утворення, ґенеза та с/г використання. 

Причини вторинного засолення. Хімічна меліорація. 
48.  Солончаки, їх генезис та меліорація. Способи визначення 

промивних норм, види промивок. 
49.  Солонцевий тип ґрунтоутворення. Меліорація солонців. 

Розрахунок норм гіпсу. 
50.  Будова річкової заплави. Грунти заплав, їх генезис та 

використання. 
51.  Структура грунтового покриву України, 

сільськогосподарська  освоєність. Грунтово-кліматичні зони 

України та найбільш характерні типи грунтів, їх ґенеза. 
Шляхи управління їх родючістю. 

52.  Вплив антропогенної діяльності на грунтовий покрив та її 
наслідки (водна, вітрова, глибинна, іригаційна ерозії, 
заболочування, опустелювання, деградація та ін.). 

53.  Державний земельний кадастр, його складові частини. 

54.  Карти грунтів: основні принципи і методика їх складання, 
масштабність, призначення. 

55.  Картограми як допоміжні матеріали до грунтових карт, їх 
види та призначення. 

56.  Бонітування грунтів. Методи проведення бонітування, 
критерії бонітування. Визначення балу бонітету та класу 
грунтів. Відкриті та закриті бонітувальні шкали. 

57.  Проведення економічної оцінки земель. Різниця та зв’язок 
економічної оцінки та бонітування грунтів 
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Передос-
тання цифра 
шифру 

Остання  цифра  шифру  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 11, 28, 

42, 51 

2, 12, 29, 

43, 52 

3,  11, 30, 

44, 53 

4, 15, 31, 

45, 54 

5, 12, 32, 

46, 55 

6, 13, 33, 

47, 56 

7, 14, 34, 

48, 57 

8, 15, 35, 

49, 51 

9, 12,  36, 

50, 57 

10, 14, 

37, 42, 52 

1 10, 15, 

38, 43, 53 

9, 14, 39, 

44, 54 

8, 13,  40, 

45, 55 

7, 12, 41, 

46, 56 

6, 11, 29, 

47,  57 

5, 12, 30, 

48, 51 

4, 13, 31, 

49, 52 

3, 14, 32, 

50, 53 

2, 15, 33, 

42, 54 

1, 12, 34, 

43, 55 

2 1, 13, 35, 

44, 56 

2, 14, 36, 

45, 57 

3, 12, 37, 

46, 51 

4, 11, 38, 

47, 52 

5, 15,  39, 

48, 53 

6, 11, 40, 

49, 54 

7, 12, 41, 

50, 55 

8, 13, 29, 

49, 56 

9, 14, 30, 

48, 57 

10, 13, 

31, 47, 51 

3 10, 12, 

32, 46, 52 

9, 13, 33, 

45, 53 

8, 14, 34, 

44, 54 

7, 15, 35, 

43, 55 

6, 11, 36, 

42, 56 

5, 12, 37, 

43, 57 

4, 13, 38, 

44, 51 

3, 14,  39, 

45, 52 

2, 15, 40, 

46, 53 

1, 11, 41, 

47, 54 

4 1, 12, 28, 

48, 55 

2, 13, 29, 

49, 56 

3, 14, 30, 

50, 57 

4, 15, 31, 

42, 51 

5, 16, 32, 

43, 52 

6, 17, 33, 

44, 53 

7, 18, 34, 

45, 54 

8, 19, 35, 

46, 55 

9, 20, 36, 

47, 56 

10, 21, 

37, 48, 57 

5 10, 22, 

38, 49, 57 

9, 23, 39, 

50, 56 

8, 24, 40, 

43, 55 

7, 25, 41, 

45,  54 

6, 26, 29, 

46, 53 

5, 27, 30, 

47, 52 

4, 28, 31, 

48, 51 

3, 16, 32, 

49, 51 

2, 17, 33, 

50, 52 

1, 18, 34, 

42, 53 

6 1, 19, 35, 

42, 54 

2, 20, 36, 

44, 55 

3, 21, 37, 

45, 56 

4, 22, 38, 

46, 57 

5, 23, 39, 

47, 51 

6, 24, 40, 

48, 52 

7, 25, 41, 

49, 53 

8, 26, 29, 

50, 54 

9, 27, 30, 

42, 55 

10, 28, 

31, 43, 56 

7 10,  16, 

32, 44, 57 

9, 17, 33, 

45, 51 

8, 18, 34, 

46, 52 

7, 19, 35, 

47, 53 

6, 20, 36, 

48, 54 

5, 21, 37, 

49, 55 

4, 22, 38, 

50, 56 

3, 23, 39, 

42, 57 

2, 24, 40, 

43, 51 

1, 25, 41, 

45, 52 

8 1, 26, 30, 

44, 53 

2, 27, 31, 

46, 54 

3, 28, 32, 

47, 55 

4, 16, 33, 

48, 56 

5, 17, 34, 

49, 57 

6, 18, 35, 

50, 57 

7, 19, 36, 

42, 56 

8, 20, 37, 

43, 55 

9, 21, 38, 

44, 54 

10, 22, 

39, 45, 53 

9 10, 23, 

40, 46, 52 

9, 24, 41, 

50, 57 

8, 25, 29, 

49, 51 

7, 26, 30, 

48, 52 

6, 27, 41, 

47,  53 

5, 28, 31, 

46, 54 

4, 16, 32, 

45, 55 

3, 17, 33, 

44, 56 

2, 18, 34, 

43, 57 

1, 19, 35, 

42, 51 
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