
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА» 

курс ІІ 

Спеціальність: 111 Математика 

 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 15 балів – розв’язання стереометричної 

задачі, решта 5 правильно виконаних 

завдань оцінюється у 5 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

Орієнтований перелік завдань: 

1. Основні поняття і аксіоми планіметрії. 

2. Паралельні прямі. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, 

утворених при перетині паралельних прямих січною. 

3. Медіани, бісектриси і висоти трикутника: означення, властивості. 

Середня лінія трикутника. 

4. Рівнобедрений трикутник: означення, властивості, ознаки. 

5. Ознаки рівності трикутників. 

6. Ознаки подібності трикутників. 

7. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. 

8. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. 

9. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. 

10. Паралелограм: означення, властивості, ознаки. 

11. Прямокутник: означення, властивості, ознаки. 

12. Ромб: означення, властивості, ознаки. 



 

 

13. Квадрат: означення, властивості, ознаки. 

14. Трапеція: означення, види трапецій. Теорема про середню лінію. 

15. Взаємне розташування прямої і кола. Дотична до кола.  

16. Центральні і вписані кути. 

17. Коло вписане в трикутник і описане навколо нього. 

18. Геометричні місця точок (ГМТ), рівновіддалених від кінців відрізка, 

сторін кута. 

19. Площі: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, трапеції, 

правильного многокутника, круга, сектора. 

20. Довжина кола.  

21. Задачі на побудову та основні методи їх розв’язування. Ілюстрація на 

прикладах. 

22. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. 

23. Розміщення двох прямих у просторі. 

24. Розміщення прямої та площини у просторі. Ознака паралельності 

прямої та площини.  

25. Розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності площин. 

Властивості паралельних площин.  

26. Перпендикулярність прямих у просторі. 

27. Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності 

прямої та площини.  

28. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри. 

29. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. 

30. Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між 

площинами.  

31. Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини, від 

прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, між 

мимобіжними прямими. 

32. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Площа поверхні. 

Об’єм.  

33. Піраміда. Зрізана піраміда. Правильна піраміда. Площа поверхні. 

Об’єм. 



 

 

34. Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи. Перерізи циліндра і 

конуса. 

35. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. 

36. Площі поверхні та об’єми тіл обертання. 

37. Комбінації просторових фігур. 

38. Аналітичні методи розв’язування задач з параметрами. 

39. Графічні методи розв’язування задач з параметрами. 

40. Розв’язування задач з параметрами різними методами. 

 

Екзаменатор Мазур Н.П. 

Завідувач кафедри Литвин О.С. 


