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    Спеціальність  111 Математика* 

    Освітня програма 111. 00. 01  Математика*  

    Форма проведення          дистанційно 

Тривалість проведення                         180 хв. 

Максимальна кількість балів:             40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – 5 тестових питань та завдань на 

обчислення (потрібна тільки відповідь), за 

кожне з яких студент може отримати 4 

бали;  

 10 балів – розгорнута відповідь на 

завдання по лініях та площинах,      

10 балів – розгорнута відповідь на 

завдання по перетвореннях систем 

координат. 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Метод координат. Система координат.  

2. Афінні координати. 

3. Полярна система координат. 

4. Вектори тривимірного евклідового простору. 

5. Рівняння прямих на площині. 

6. Криві другого порядку. 

7. Прямі та площини у просторі. 

8. Перетин прямих і площин у просторі. 

9. Кути між прямими та площинами. 

10. Поверхні обертання. 

11. Поверхні другого порядку. 

12. Перетворення систем координат. 

13. Приведення кривих другого порядку до канонічного вигляду. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

Тестові питання: 

1. Чому дорівнює скалярний добуток напрямного вектору прямої на площині та нормального 

вектору іншої прямої, паралельної першій?   

2. Чому дорівнює ексцентриситет еліпсу, мала вісь якого дорівнює  b, а рівняння однієї з 

директрис  x=p? Обрати зі списку правильну відповідь. 



3. Чому дорівнює векторний добуток нормальних векторів площин, заданих 

 рівняннями:  2x-5y+z+1=0  та  -4x+10y-2z-7=0?    

4.   Оберіть серед поверхонь другого порядку поверхні обертання:  а) 1
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Завдання з розгорнутою відповіддю №1: 

Знайти відстань між прямою 
31
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 та площиною  01 zyx  

 

Завдання з розгорнутою відповіддю №2:   

Точка   2;1M  задана своїми координатами в "старій" декартовій системі координат  xOy з 

базисом ji; . "Нова" система координат yOx   з базисом ji ;  має такий самий початок, що і 

"стара", а її базис має розклад:  
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 в "старому базисі".   

Обчислити координати точки  M ,  в "новій" системі координат  yOx  .  

 

 

Екзаменатор     Радченко С.П. 

 

Завідувач кафедри    Литвин О.С.  


