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Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Проаналізуйте, що таке матриця, які бувають види матриць, які дії над 

матрицями можна виконувати. 

2. Розкрийте елементарні перетворення матриць. 

3. Окресліть властивості додавання матриць, множення матриць на число, 

множення матриць. 

4. Проаналізуйте, як обчислювати визначники першого, другого і третього 

порядків. 

5. Розкрийте властивості визначників. 

6. Проаналізуйте способи обчислення рангу матриці. 

7. Покажіть, що таке обернена матриця, у чому полягає теорема про критерії 

існування оберненої матриці. 

8. Окресліть основні означення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

9. Розкрийте метод Крамера. 

10.  Розкрийте матричний метод розв’язання СЛАР. 

11. Окресліть сутність метода Гауса. 

12. Розкажіть основні поняття однорідної СЛАР. 

13. Представте основні поняття, що пов’язані з векторами. 

14. Розкрийте лінійні операції над векторами. 

15. Проаналізуйте основні властивості проекції вектора на вісь. 

16. Поясніть, у чому полягає розклад вектора по ортах координатних осей, 

модуль, напрямні косинуси вектора. 

17. Окресліть дії над векторами, заданими проекціями. 

18. Проаналізуйте лінійну залежність і незалежність системи векторів, їхні 

властивості, наслідки. 



19. Поясніть, що таке база і базис системи векторів. 

20. Окресліть скалярний добуток векторів, властивості. 

21. Розкрийте застосування скалярного добутку векторів. 

22. Окресліть векторний добуток векторів, його властивості. 

23. Розкрийте застосування векторного добутку векторів. 

24. Окресліть мішаний добуток векторів, властивості. 

25. Розкрийте застосування мішаного добутку векторів. 

26. Поясніть основні поняття, пов’язані з комплексними числами, дії над 

комплексними числами (додавання, віднімання, добуток, частка). 

27. Окресліть модуль і аргумент комплексного числа. 

28. Розкрите тригонометричну, показникову форми комплексного числа, 

формула Муавра. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Окресліть властивості додавання матриць, множення матриць на 

число, множення матриць. 

2. Задані вектори a=(4; -2; -4), b =(6, -3;  2). Обчислити:a b ;  (2 a -3b )(

a+2b ).
 

3. Знайти корені 
21, zz  квадратного рівняння, обчислити 

21 zz , якщо 

0124 2  zz . 
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