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Форма проведення письмово 

Тривалість проведення 2 год.    

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: Кожне із завдань 1–6 оцінюються 1 

балом; 7–11 – 2 балами; кожне із решти 

8 завдань – 3 балами.  

 

Теми, які виносяться на екзамен 

Змістовий модуль 1. Числа та вирази 

1. Дійсні числа та числові вирази.  

Поняття про натуральні, цілі, раціональні, дійсні числа. Властивості множини 

дійсних чисел. Числові проміжки. 

Арифметичні дії з раціональними числами. 

Модуль дійсного числа та його основні властивості. 

Корінь n -го степеня та арифметичний корінь n -го степеня числа а. Властивості. 

Перетворення числових виразів, що містять радикали. 

Степінь з дійсним показником: означення, властивості. 

Перетворення числових виразів, що містять раціональні степені. 

Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Формули логарифма степеня, 

добутку, частки. Формула переходу до іншої основи. Перетворення числових 

виразів, що містять логарифми. 

 

2. Вирази зі змінними. Поняття виразу із змінними, його області визначення 

(допустимих значень змінних). 

Одночлен, многочлен, дробово-раціональний вираз. 

Ірраціональні вирази. Тотожні перетворення раціональних та ірраціональних 

виразів. 

 

 



 

 

Змістовий модуль 2. Функції, рівняння, нерівності: загальна теорія 

1. Функції: загальна теорія; елементарні функції (раціональні, ірраціональні, 

показникові, логарифмічні). Поняття про функцію. Способи задання функції. 

Графік функції. Побудова графіка функції методом геометричних перетворень. 

Основні класи функцій: монотонні (зростаючі, спадні, неспадні, 

незростаючі); обмежені; парні, непарні; періодичні. 

Читання графіка функції. 

Поняття про оборотність функції та обернену функцію. Критерій 

оборотності. Властивість графіків взаємно обернених функцій. 

Знаходження оберненої функції до функції, заданої аналітично. 

 

2. Загальна теорія рівнянь та нерівностей. Поняття рівняння, нерівності з 

однією змінною (одним невідомим), області визначення (області допустимих 

значень змінної – ОДЗ) рівняння (нерівності), кореня рівняння, розв’язку 

нерівності, множини розв’язків рівняння (нерівності).  

Рівняння (нерівність)-наслідок, рівносильні рівняння і нерівності. Теореми 

про рівносильність рівнянь і нерівностей. 

Системи та сукупності нерівностей з однією змінною їх розв’язок, множина 

розв’язків.  

Системи рівнянь з кількома змінними, ОДЗ, розв’язок, множина розв’язків, 

поняття про рівносильність. Теореми про рівносильність систем рівнянь. 

Графічний спосіб розв’язування  систем рівнянь з двома змінними 

(невідомими). 

Метод інтервалів розв’язування рівнянь і нерівностей. 

Рівняння та нерівності з параметром. 

 

Змістовний модуль 3. Найпростіші раціональні та ірраціональні 

рівняння й нерівності 

1. Раціональні рівняння й нерівності. Лінійна функція. Графік лінійної функції, її 

властивості. Функції 2xy = , 3xy = , Nnxy n = , , їх графіки, властивості. 

Обернена пропорційність та дробово-лінійна функції. Їх графік, властивості. 

Квадратична функція. Її графік і властивості. Різні випадки розташування параболи у 

системі координат у залежності від значень коефіцієнтів та дискримінанта 

квадратного тричлена. 

Лінійні, квадратні, дробово-раціональні рівняння та нерівності і їх системи. 

 

2. Ірраціональні рівняння й нерівності. Функції xy = , 3 xy = , n xy = . 

Графіки і властивості. Ірраціональні рівняння і нерівності. 



 

 

Приклади завдань екзаменаційного білету. 

1. Завдання №№ 1–6 (1 бал).  

 Які із наведених тверджень правильні ? 

 А. Числа а та –а – протилежні; 

 Б. 416 ±= ; 

 В. Модуль будь-якого числа дорівнює цьому ж числу;  

 Г. aa =2
;  

 Д. Сума двох ірраціональних чисел є число ірраціональне;  

 Е. 1,35(24) – раціональне число. 

 

2. Завдання №№ 7–11 (2 бали). 

 Якою формулою задається квадратична функція, графік якої 

зображено на рисунку? 

 
 

3. Завдання №№ 12–19 (3 бали). 

 Розв’язати нерівність: 
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Екзаменатор Астаф’єва М.М. 

 

Завідувач кафедри Литвин О. С.  

 
 


