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Завдання (1-5) тестумають по чотириваріантивідповідей,з яких тільки ОДНА 
правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Завдання з вибором відповіді 
вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей тестових завдань та у полі 
«Відповідь» відповідного завдання тільки одна буква, якою позначена правильна відповідь. 
Оцінюються завдання одним балом. Максимальна кількість балів –5. 

 

1. Виконайте віднімання   3𝑚𝑚 − 9𝑚𝑚2−1
3𝑚𝑚

 

а. − 1
3𝑚𝑚

   б.−1
3
   в.  

1
3𝑚𝑚

   г.  
1
3
 

Відповідь:______________ 

2. Яка областьвизначення функції 𝑦𝑦 = √8 − 2𝑥𝑥? 
а. (4; +∞) б. [4; +∞)  в.  (−∞; 4)  г.  (−∞;  4] 

Відповідь:______________ 

3. Чому дорівнює площа бічної поверхні циліндра, діаметр основи якого дорівнює 4см, а 
твірна – 9см? 

а. 12𝜋𝜋см2  б.  72𝜋𝜋см2  в. 36𝜋𝜋см2  г.  24𝜋𝜋 см2 

Відповідь:______________ 

4. Скільки коренів має рівняння(𝑥𝑥 + 3)(𝑥𝑥 − 6)√𝑥𝑥 + 1 = 0 
а. один корінь    в. три корені 
б. два корені    г.  жодного кореня 

Відповідь:______________ 
 

5. Дано вектори 𝑚𝑚��⃗ (−8; 4; 3) і 𝑛𝑛�⃗ (2; −6; 2). Знайдіть координати вектора𝑏𝑏�⃗ = 𝑚𝑚��⃗ − 1
2
𝑛𝑛�⃗  

а. 𝑏𝑏�⃗ (−7;  1; 2) б.  𝑏𝑏�⃗ (−9; 7; 2) в.  𝑏𝑏�⃗ (−10; 10; 1)  г.  𝑏𝑏�⃗ (−7;  7; 2) 

Відповідь:______________   
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Завдання (6-7) тесту – завдання з відкритою відповіддю. Завдання вважається 
виконаним правильно, якщо воно містить розв’язок  у бланку відповідей та  у полі 
«Відповідь» відповідного завдання записана  правильна, на Вашу думку відповідь. 
Оцінюються завдання двома балам. Максимальна кількість балів –4. 

 

6. Розв’яжіть рівняння  32𝑥𝑥+1 − 10 ∙ 3𝑥𝑥 + 3 = 0  

Відповідь:______________ 

 
7. Об’єм конуса з радіусом основи 6 см дорівнює 96𝜋𝜋 см3. Обчисліть площу бічної 

поверхні конуса.    

Відповідь:_____________ 

 
 
Завдання 8 вважається виконаним правильно, якщо воно містить повний розв’язок, саме 
обґрунтування, послідовні логічні дії та пояснення. Оцінюються завдання трьома балам. 
Максимальна кількість балів –3 
 

8. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥2+1
𝑥𝑥2−1

. 
 

Відповідь:______________ 


