
 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ» 

курс ІI 

Спеціальність: 111 Математика 

Освітня програма: 111. 00. 01 Математика 

 

Форма проведення письмова (тест, розв'язування задач) 

 з них тест 20, розв'язування задач 20 

Тривалість проведення 1 год.  30 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 1 теоретичне питання - 10 балів  

 задача 1 - 12 балів  

 задача 2 - 8 балів 

Проведення екзамену передбачено в дистанційному форматі на сайті ЕНК з 

використанням діяльності "Тест".  Студент отримує персональне завдання, 

кожен пункт якого формується випадковим чином в системі Moodle. В 

екзаменаційному білеті містяться два теоретичні питання тестового 

характеру та дві задачі, відповідь на які студент має дати в форматі "ессе". 

Студентам необхідно завантажити на сайт ЕНК фото письмових відповідей. 

 

 



 

 

Орієнтовний перелік запитань: 

1. Задачі, пов’язані з проблемою V постулату Евкліда. Аксіоми, 

еквівалентні п’ятій аксіомі. Приклади доведення геометричних 

теорем в абсолютній геометрії. Задачі без використання в доведенні 

креслень.  

2. Аксіоми належності та задачі, де достатньо тільки аксіом першої 

групи. Використання аксіом належності до розв’язання задач. 

Застосування теорем про належність точок відрізку та прямій до 

задач, що не потребують аксіоми про паралельні. З’ясування зв’язку 

сучасної аксіоматики з шкільним курсом геометрії. 

3. Аксіоми зв'язку та задачі, де достатньо тільки аксіом другої групи. 

Використання аксіом порядку до розв’язання задач. Застосування 

теореми про зовнішність відрізку до задач, що не потребують 

аксіоми про паралельні. З’ясування зв’язку сучасної аксіоматики з 

шкільним курсом геометрії. 

4. Прямі кути та перпендикуляри. Поділ відрізків. Поділ кутів. Задачі 

про порівняння відрізків та кутів. Задачі про зв'язок кутів та сторін 

трикутника. Задача про співвідношення довжин трикутника. 

Використання аксіоми Архімеда в геометрії. Використання 

побудови системи координат. Використання аксіоми Кантора в 

задачах. Розв'язування задач із застосування аксіом конгруентності.  

5. П’ята група аксіом Евкліда. Доведення еквівалентності багатьох 

тверджень, що стосуються п’ятого постулату Евкліда. Теорема про 

кути паралельних прямих та задачі про еквівалентність її до 5-го 

постулату Евкліда. Теорема про суму кутів трикутника та її 

еквівалентність аксіомі паралельних Евкліда.  

6. Незалежність аксіом про паралельні у Евкліда та Лобачевського. 

Задачі, пов’язані з сумою кутів трикутника. Еквівалентність 

твердження про відмінність суми кутів трикутника від суми двох 

прямих аксіомі Лобачевського про паралельні. 

7. Модель Келі-Клейна та дослідження її властивостей. Модель 

Пуанкаре в кулі та її несуперечливість. Аналіз обґрунтування 

логічних побудов в моделях. 
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