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Тема 1. Дійсні числа. Відсоткові розрахунки. 

Числові функції. Графік функції 

Контрольна робота 1.1 

Варіант 1  

1. Яка з нерівностей є правильною? 

А)  ; Б)  ; В)

 ; Г) . 

2. Із пшениці одержують 80% борошна. Скільки пшениці потрібно 

змолоти, щоб отримати 160 кг борошна? 

3. У яку суму перетвориться 8000грн. через три роки, якщо банк 

виплачує 21% річних? 

4. Спростіть вираз +  

Варіант 2 

1. Яка з нерівностей є правильною?  

A)  ; Б) ;  В ; 

 Г) . 

2. Із жита одержують 75% борошна. Скільки жита потрібно 

змолоти, щоб отримати 150 кг борошна? 

3. У яку суму перетвориться 6000 грн. через три роки, якщо банк 

виплачує 22% річних? 

4. Спростіть вираз . 
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Варіант 3 

1. Яке з чисел 1,2; ; -2,5;  є найбільшим? 

А) ;  Б) 1,2;  В) -2,5;  Г)1 . 

2. Скільки сухої ромашки можна одержати із 60кг свіжої, якщо 

вона при сушінні втрачає 84% своєї маси? 

3. Ощадний банк виплачує 23,5% річних. Скільки грошей 

виплатить банк через 2 роки, якщо початковий вклад становить 

4500 грн? 

4. Спростіть вираз , якщо a . 

Варіант 4 

1. Яке з чисел ; -1,8; -0,85; є найменшим? 

A)1 ;  Б) ;  В)-1,8;  Г)-0,85; 

2. Скільки сухого липового цвіту можна одержати із 70 кг свіжого, 

якщо він при сушінні втрачає 75% своєї маси? 

3. Ощадний банк виплачує 22,4% річних. Скільки грошей 

виплатить банк через 2 роки, якщо початковий вклад становить 

6400 грн? 

4. Спростіть вираз  . 
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Контрольна робота 1.2 

Варіант 1 

1. Вкажіть графік функції: 

a) ; 

б) . 

2. Знайдіть область значення функції: 

a) ;    б) . 

3. Побудуйте графік функції  

4. Знайдіть нулі функції: 

a) ;   б) . 

Варіант 2 

1. Вкажіть графік функції: 

a) ; 

б) . 

2. Знайдіть область значення функції: 

а) ;     б)  . 

3. Побудуйте графік функції   

4. Знайдіть нулі функції:  
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а) ;    б)
.
 

Варіант 3 

1. Знайдіть значення функції  якщо . 

а)25;  б)-5;  в)5;  г)15. 

2. Побудуйте графік функції . Знайдіть координати 

точки перетину графіка з віссю абсцис; віссю ординат. 

3. Побудуйте графіки функції . Знайдіть 

координати точок перетину цих функцій. 

4. Знайдіть множину значень функції: 

a) ;     

 б) . 

Варіант 4 

1. Знайдіть значення функції  якщо . 

а)10;  б)24;  в)-8;  г)8. 

2. Побудуйте графік функції  . Знайдіть координати 

точки перетину графіка з віссю абсцис; віссю ординат. 

3. Побудуйте графіки функції . Знайдіть 

координати точок перетину цих функцій. 

4. Знайдіть множину значень функції: 

a) ;     

 б) . 
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Контрольна робота 1.3 

Варіант  1 

1. Запишіть число  у вигляді дробу , де  

а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

2. Розмістіть числа -2,5; -3,1; 0,8;  ;  у порядку зростання 

а) -3,1; -2,5; 0,8; ; 1,25;  б) -3,1; -2,5;  0,8; 1,25; 

в) -2,5; -3,1; 0,8; 1,25; ;  г) -3,1; -2,5; 0,8; 1,25; . 

3. Порівняйте числа . 

а) ;  б) ;  в) ; 

 г) . 

4. Морський окунь містить 5.8% жирів скільки жирів міститься  в 

20 кг морських окунів? 

5. У виробах взяли участь 348 із 380 виборців села. Скільки 

відсотків виборців взяли участь у виборах? 

6. Знайдіть область значення функції . 

7. Знайдіть значення функції . 

8. Знайдіть множину значень функції . 

9. Знайдіть нулі функції . 

10. Побудуйте графік функції . 
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11. Вкладник вніс до банку 4000 грн. під 19% річних. На скільки 

більше грошей від внесеної суми він зможе одержати через 3 роки? 

12. Знайдіть область визначення функції . 

Варіант 2 

1. Запишіть число 2,4 у вигляді дробу , де  

а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

2. Розмістіть числа ; -2,7; -0,8;  ; 1  у порядку спадання. 

а) ; ; 1 ; -2,7; -0,8;   б) ; ; 1 ; -0,8; 

; 

в) ; -0,8; 1 ; ; ;   г) ; ; 1 ; -0,8; 

. 

3. Порівняйте числа  і . 

а) ;  б) ;  в) ; 

 г) . 

4. Яблука сорту «Антонівка» містять 10,7% цукру. Скільки цукру 

міститиметься у 30 кг таких яблук? 

5. У виробах взяли участь 597 із 800 виборців села. Скільки 

відсотків виборців взяли участь у виборах? 

6. Знайдіть область значення функції . 

7. Знайдіть значення функції . 
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9. Знайдіть нулі функції . 

10. Побудуйте графік функції . 

11. Вкладник вніс до банку 5000 грн  під 19% річних. На скільки 

більше грошей від внесеної суми він зможе одержати через 3 роки? 

12. Знайдіть область визначення функції . 

Варіант 3 

1. Розмістіть числа 3; 3 ; 3,75; -2,7; -3 у порядку спадання. 

а) 3,75; 3; 3 ; -2,7; -3;   б) 3,75; 3 ; 3; -3; -2,7; 

в) 3,75; 3 ; 3; -2,7; -3;   г) 3,75; 3;  3 ; -2,7; -3. 

2. Знайдіть значення функції  якщо  

а)4;  б)3;  в)11;  г)5. 

3. Знайдіть область значення функції . 

а)( );  б)   в)( ) ; 

 г)(-2; ). 

4. Із цукрового буряка при переробці одержують 13% цукру. 

Скільки цукру можна одержати із 400 кг буряків? 

5. Знайдіть значення виразу ; 

6. Знайдіть нулі функції . 

7. Знайдіть множину значень функції . 
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8. Для яких значень  значення функції  дорівнює 4? 

9. Знайдіть область значення функції . 

10. Побудуйте графік функції  

11. Бджоли переробляють квітковий нектар у мед, звільняючи його 

від води. Скільки грамів нектару доведеться переробити бджолам, 

щоб одержати 100 г меду, якщо відомо, що нектар містить 70% 

води, а одержаний з нього мед – 17% води? 

12. Знайдіть область визначення функції  . 

Варіант 4 

1. Розмістіть числа 2; 2,2; 2 ; -3,1; -2,1 у порядку зростання. 

а) -2,1; -3,1; 2 ; 2,2; 2;   б) -3,1; -2,1; 2 ; 2,2; 2; 

в) -3,1; -2,1; 2,2; 2 ; 2;   г) -3,1; -2,1; 2; 2,2; 2,5. 

2. Знайдіть значення функції якщо . 

а)1;  б)4;  в)5;  г)-5. 

3. Знайдіть область значення функції . 

а)( );  б) ;  в) (-3; ); 

 г) ( ) . 

4. Із цукрового буряка при переробці одержують 13% цукру. 

Скільки цукру можна одержати із    600 кг буряків? 
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5. Знайдіть значення виразу . 

6. Знайдіть нулі функції . 

7. Знайдіть множину значень функції . 

8. Для яких значень  значення функції  дорівнює 8? 

 9. Знайдіть область значення функції . 

10. Побудуйте графік функції  

11. Бджоли переробляють квітковий нектар у мед, звільняючи його 

від води. Скільки грамів нектару доведеться переробити бджолам, 

щоб одержати 100г меду, якщо відомо, що нектар містить 70% 

води, а одержаний з нього мед – 17% води? 

12. Знайдіть область визначення функції . 
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Тема 2.  Корінь n-го степеня. Степені з 

раціональними показниками. Властивості 

арифметичних коренів. Степеневі функції 

Контрольна робота 2.1 

Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу . 

a)16;  б)2  ;  в)8;  г)2. 

2. Знайдіть значення виразу  

3.Розв’яжіть  рівняння: 

а) ;    б) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо 

. 

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу . 

a) ;  б) ;  в)15; 

 г)3 . 

2. Знайдіть значення виразу   

3.Розв’яжіть  рівняння  

а) ;    б) ; 
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4. Винесіть множник з-під знака кореня , 

якщо . 

Варіант 3 

1. Обчисліть  

а) ;  б)-8;  в) ;  г)4. 

2. Знайдіть значення виразу  

3.Розв’яжіть  рівняння . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , 

якщо . 

Варіант 4 

1. Обчисліть . 

а) ;  б)-5;  в) ;  г)5. 

2. Знайдіть значення виразу  

3. Розв’яжіть  рівняння . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня , 

якщо . 
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Контрольна робота 2.2 

Варіант 1 

1.Вкажіть точку,  яка належить функції . 

а)(64;4) ; б)(128;2);  в)(81;3); 

 г)(3;246). 

2. Через яку точку проходить графік функції  

а)(2;16) ; б)(81;9);  в)(81;3); 

 г)(81;-3). 

3. Графік функції   проходить через точку, абсцис якої 

дорівнює 729. Знайдіть абсцису цієї точки. 

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

Варіант 2 

1. Вкажіть точку, яка належить функції  . 

а)(125;5);  б)(256;4);  в)(4;256); 

 г)(3;81). 

2. Через яку точку проходить графік функції ? 

а)(6;216);  б)(4;64);  в)(216;6); 

 г)(5;125). 

3. Графік функції  проходить через точку, ордината якої 

дорівнює 4. Знайдіть абсцису цієї точки. 

4. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  
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Варіант 3 

1. Вкажіть область визначення функції . 

а) ;  б) ;   

в) ;  г) . 

2. Побудуйте графік функції . 

3. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

4. Побутуйте графік функції  

Варіант 4 

1. Вкажіть область визначення функції   

а) ;  б) ;   

в) ;   г) . 

2. Побудуйте графік функції . 

3. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

4. Побутуйте графік функції . 
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Контрольна робота № 2.3 

Варіант 1 

1. Яка з нерівностей є правильною? 

а) =-2;  б) =4;  в)  = 2; г)  = 

-2. 

2. Вкажіть значення виразу  . 

а) 0;  б)12;  в)6;  г)1. 

3. Знайдіть область визначення функції . 

а) ;   б) ;   в) ;  

 г) . 

4. Обчисліть значення виразу , якщо . 

5. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі . 

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Знайдіть множину значень функції . 

8. Знайдіть область визначення функції . 

9. Винесіть множник з-під знака кореня , якщо . 

10. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу: 

а) ;    б) . 
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11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спростіть вираз . 

Варіант 2 

1. Яка з нерівностей є неправильною? 

а) =5;  б) =3;  в) =13; г)  

=2. 

2. Вкажіть значення виразу . 

а) 13;  б)7;  в)-7;  г)11. 

3. Знайдіть область визначення функції .  

а) ;   б)   в) ;  

  г)  

4. Обчисліть значення виразу , якщо . 

5. Винесіть множник з-під знака кореня у виразі . 

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Знайдіть область визначення функції . 

8. Знайдіть множину значень функції . 

9. Винесіть множник з-під знака кореня  , якщо . 

10. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу: 
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а) ;    б) . 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спростіть вираз . 

Варіант 3 

1. Знайдіть область визначення функції  

а)    б)   в)  

 г) . 

2. Вкажіть значення виразу . 

а) ;  б) ;  в)2;  г)3. 

3. Обчисліть значення виразу , якщо . 

а) 3;  б)2;  в) ;  г) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня . 

5. Внесіть множник під знак кореня   

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Спростіть вираз . 

8. Обчисліть . 
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9. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу . 

10. Побудуйте графік функції  та вкажіть її основні 

властивості. 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь  

12. Спросіть вираз . 

Варіант 4 

1. Знайдіть область визначення функції  

а ;  б) ) ;  в)   

 г) . 

2. Вкажіть значення виразу . 

а)   б)   в)5;  г)-1. 

3. Обчисліть значення виразу , якщо  

а) 4;  б) ;;  в) ;  г) . 

4. Винесіть множник з-під знака кореня . 

5. Внесіть множник під знак кореня , де . 

6. Знайдіть значення виразу . 

7. Спростіть вираз . 
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8. Обчисліть . 

9. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу . 

10. Побудуйте графік функції  та вкажіть її основні 

властивості 

11. Розв’яжіть графічно систему рівнянь   

12. Спросіть вираз  . 
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Тема 3.  Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового 

аргументу. Тригонометричні функції 

Контрольна робота 3.1 

Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу  

а) ;   б) ;  в) ;  г) . 

2. Виразіть величину кута  у градусах. 

3. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

4. Точка одиничного кола має координати  . Знайдіть 

координати точки . 

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу  

а)  ;  б) ;  в) ; 

 г) . 

2. Виразіть величину кута  у градусах. 

3. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 
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4.Точка  одиничного кола має координати (0,8; 0,6) . Знайдіть 

координати точки  

Варіант 3 

1. Знайдіть значення виразу . 

а) ;   б)  ; в)  ;  г) . 

2. Знайдіть значення sin tg , якщо  

3. Знайдіть координати точки одиничного кола: 

a) ;     б) . 

4. Годинник відстає на 10 хв. На який кут потрібно повернути 

хвилинну стрілку, щоб годинник показував правильний час? 

Варіант 4 

1. Знайдіть значення виразу . 

а)  ;  б) ;  в) ;   г) . 

2. Знайдіть значення cos ctg , якщо . 

3. Знайдіть координати точки одиничного кола: 

a)  ;    б) . 

4. Годинник спішить на 15 хв. На який кут потрібно повернути 

хвилинну стрілку, щоб годинник показував правильний час? 
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Контрольна робота 3.2 

Варіант 1 

1. Знайдіть значення виразу  

а) ;  б)1;  в)cos   г)2. 

2. Спростіть вираз  

3. Побудуйте графік функції  

4. Спростіть вираз  і обчисліть його 

значення, якщо   

Варіант 2 

1. Знайдіть значення виразу  

а)1;  б)   в)   г)35. 

2. Спростіть вираз  

3. Побудуйте графік функції   

4. Спростіть вираз   і обчисліть його значення, 

якщо   

Варіант 3 

1. Знайдіть ctg , якщо tg . 

а)1;  б)4;  в)0,5;  г)-2. 

2. Спростіть вираз . 
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3. Спростіть вираз . 

4. Дослідіть функцію  і побудуйте її графік   

Варіант 4 

1. Знайдіть , якщо  . 

2. Спростіть вираз . 

3. Спростіть вираз  

4. Дослідіть функцію  і побудуйте її графік.   

 

 

Контрольна робота 3.3 

Варіант 1 

1.Знайдіть значення виразу   

а)0;  б)1;  в)-1;  г)0,5. 

2. Спростіть вираз . 

а) ;  б)  ; в) ;  г)  

3. Чому дорівнює значення виразу  

а) ;  б)1;  в)0,5;  г) . 

4. Знайдіть значення  , за яких функція  дорівнює 1. 
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5. Знайдіть область визначення функції . 

6. Що більше:  чи ? 

7. Побудуйте графік функції , якщо   

8. Обчисліть  . 

9. Не будуючи графік функції , знайдіть нулі 

функції. 

10. Спростіть вираз . 

11. Обчисліть . 

12. Знайдіть проміжки зростання функції   

Варіант 2 

1.Знайдіть значення виразу . 

а) ;  б)0,5 ;  в) ;  г) ; 

2. Спростіть вираз  

а)  ; б)  ;; в)   г)  

3. Чому дорівнює значення виразу  

а)   б)   в)1,5;  г)-0,3  

4. Знайдіть значення , за яких функція  дорівнює 0. 

5. Знайдіть область визначення функції  
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6. Що більше tg  чи ctg ? 

7. Побудуйте графік функції , якщо  

8.Обчисліть   

9. Не будуючи графік функції , знайдіть нулі 

функції. 

10. Спростіть вираз  

11. Обчисліть . 

12. Знайдіть проміжки зростання функції . 

Варіант 3 

1. Знайдіть значення добутку . 

а)  ; б)   в)0,5;  г)1. 

2. Спростіть вираз tg  

а)-tg α;  б)ctg α;  в)tg α;  г)-ctg α. 

3. Спростіть вираз   

а)   б)   в)   г)  

4. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

5. Обчисліть . 
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6. Знайдіть , якщо , 90 . 

7. Спростіть вираз . 

8. Спростіть вираз  й обчисліть його значення, 

якщо . 

9. Знайдіть значення всіх тригонометричних функцій аргументу α, 

якщо . 

10. Побудуйте графік функції . 

11. Спростіть вираз . 

12. Побудуйте графік функції . 

Варіант 4 

1. Знайдіть значення добутку . 

а) ; б) ;  в)-1;  г) . 

2. Спростіть вираз . 

а)tg α;  б)-tg α;  в)-ctg α; г)ctg α. 

3. Спростіть вираз  . 

а)-  α;  б)tg2α;  в) -  α; г)  α  

4. На одиничному колі побудуйте кути α такі, що . 

5. Обчисліть  
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6. Знайдіть cos α, якщо . 

7. Спростіть вираз  

8. Спростіть вираз  й обчисліть його значення, 

якщо . 

9. Знайдіть значення всіх тригонометричних функцій аргументу α, 

якщо  

10. Побудуйте графік функції . 

11. Спростіть вираз . 

12. Побудуйте графік функції . 
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Тема 4. Формули додавання. 

Найпростіші тригонометричні 

рівняння та нерівності 

Контрольна робота 4.1 

Варіант 1 

1. Обчисліть значення виразу . 

а)    б)   в)2   г)  

2. Спростіть вираз  

3. Спростіть вираз  

4. Обчисліть значення виразу , 

якщо  

Варіант 2 

1. Обчисліть значення виразу  

а)     б)   в)0,5  г)1 

2. Спростіть вираз  

3. Спростіть вираз  

4. Обчисліть значення виразу , якщо 
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Варіант 3 

1. Обчисліть значення виразу  

а)   б)   в)     г)1 

2. Спростіть вираз  

3. Спростіть вираз  

4. Обчисліть   

Варіант 4 

1. Обчисліть значення виразу  

а)   б)   в)    г)0,5 

2. Спростіть вираз  

3. Спростіть вираз  

4. Обчисліть  

 

Контрольна робота 4.2 

Варіант 1  

1.  Розв’яжіть рівняння  

а)   б   в)  

 г)  
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2. Розв’яжіть нерівність  

3. Розв’яжіть рівняння  

4. Розв’яжіть нерівність  

Варіант 2 

1. Розв’яжіть рівняння  

а)   б   в)

 г  

2. Розв’яжіть нерівність  

3. Розв’яжіть рівняння  

4. Розв’яжіть нерівність  

Варіант 3 

1.  Яке з рівнянь має корені? 

а)   б)   в)

 г)  

2. Розв’яжіть рівняння  

3. Розв’яжіть рівняння  

4. Знайдіть значення виразу  
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Варіант 4 

1. Яке з рівнянь має корені? 

а)   б)   в)

 г)  

2. Розв’яжіть рівняння  

3. Розв’яжіть рівняння  

4. Знайдіть значення виразу  

 

Контрольна робот 4.3 

Варіант 1 

1. Спростіть вираз  

а)   б)   в)  

 г)  

2. Знайдіть значення виразу  

а)14  б)   в)0,5  г)  

3. Розв’яжіть рівняння  

а)   б)   в)  

 г)  
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4. Обчисліть  

5. Спростіть вираз  

6. Розв’яжіть рівняння  

7. Спростіть вираз  

8. Обчисліть значення виразу , якщо 

 

9. Спростіть вираз  

10. Розв’яжіть нерівність  

11. Знайдіть найменший невід’ємний корінь рівняння 

 

12. Спростіть вираз   

Варіант 2 

1. Спростіть вираз  

а)   б)   в)  

 г)  

2. Знайдіть значення виразу  

а)0,5  б)   в)1  г)  

3. Розв’яжіть рівняння  
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а)   б)   в)  

 г)  

4. Обчисліть   

5. Спростіть вираз  

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Спростіть вираз   

8. Обчисліть значення виразу , якщо 

 

9. Спростіть вираз  

10. Розв’яжіть нерівність   

11. Знайдіть найменший невід’ємний корінь рівняння   

 

12. Спростіть вираз    

Варіант 3 

1. Обчисліть значення виразу    

а)0  б)1  в)   г)0,5 

2. Спростіть вираз   

а)   б)   в)  

 г)  
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3. Розв’яжіть рівняння  

а)0  б)   в) )  

 г)  

4. Обчисліть значення виразу   

5. Спростіть вираз  

6. Розв’яжіть рівняння  

7. Розв’яжіть нерівність  

8. Відомо, що  . 

Знайдіть . 

9. Знайдіть значення виразу   

10. Розв’яжіть рівняння  

11. Розв’яжіть рівняння  та вкажіть його найменший 

додатний корінь. 

12. У гострокутному рівнобедреному трикутнику синус кута при 

вершині дорівнює 0,8. Знайдіть синус кута при основі трикутника. 

Варіант 4 

1. Обчисліть значення виразу  

а)0,5  б)0  в)1  г)  
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2. Спростіть вираз  

а)   б)   в)  

 г)  

3. Розв’яжіть рівняння  

а)0  б)   в)  

 г)  

4. Обчисліть значення виразу  

5. Спростіть вираз    

6. Розв’яжіть рівняння   

7. Розв’яжіть нерівність   

8. Відомо, що  . 

Знайдіть . 

9. Знайдіть значення виразу  

10. Розв’яжіть рівняння   

11. Розв’яжіть рівняння  та вкажіть його 

найменший додатний корінь. 

12. У тупокутному рівнобедреному трикутнику синус кута при 

вершині дорівнює 0,8. Знайдіть косинус кута при основі 

трикутника. 
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Тема 5 .Узагальнення із 

систематизації матеріалу 

Контрольна робота 5 

Варіант 1 

1.  Яка з нерівностей є правильною? 

а)   б)   в)  

 г)  

2. Знайдіть значення виразу , якщо 

а)2  б)4  в)8  г)16 

3. Винесіть множник з-під кореня у виразі  

а)   б)   в)   г)  

4. Чому дорівнює градусна міра кута ? 

5. Внесіть множник під знак кореня  

6. Знайдіть значення виразу  

7. Побудуйте графік функції   

8. Побудуйте графік функції  

9. Знайдіть , якщо  
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10. Скоротіть дріб    

11. Розв’яжіть рівняння   

12. Розв’яжіть нерівність  

Варіант 2 

1.  Яка з нерівностей є правильною? 

а)   б)   в)  

 г)  

2. Знайдіть значення виразу , якщо  

а)5  б)25  в)125  г)  

3. Винесіть множник з-під кореня у виразі  

а)   б)   в)   г)  

4. Чому дорівнює градусна міра кута ? 

5. Внесіть множник під знак кореня  

6. Знайдіть значення виразу   

7. Побудуйте графік функції  

8. Побудуйте графік функції  

9. Знайдіть , якщо  
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10. Обчисліть  

11. Розв’яжіть рівняння  

12. Розв’яжіть нерівність  

Варіант 3 

1.Знайдіть область визначення функції  

а)   б)   в)  

 г)  

2. Обчисліть  значення виразу  

а)   б)81  в)   г)27 

3. Внесіть множник під знак кореня , де  

а)  б)   в)   г)  

4. Виразіть величину кута в радіанах 

а)      б)  

5. Знайдіть значення виразу  

6. Чому дорівнює значення виразу  

7. Знайдіть нулі функції  

8. Знайдіть значення виразу  
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9. Чому дорівнює значення виразу ? 

10. Розв’яжіть графічно рівняння  

11. Розв’яжіть рівняння  

12. Розв’яжіть нерівність  

Варіант 4 

1. Знайдіть область визначення функції  

а)   б)   в)  

 г)  

2. Обчисліть  значення виразу  

а)32  б)4  в)16  г)8 

3. Внесіть множник під знак кореня  

а)   б)   в)  

 г)  

4. Виразіть величину кута в радіанах 

а)     б)  

5. Знайдіть значення виразу  . 

6. Чому дорівнює значення виразу  

7. Знайдіть нулі функції . 

8. Знайдіть значення виразу  . 



 41 

9. Чому дорівнює значення виразу ?  

10. Розв’яжіть графічно рівняння . 

11. Розв’яжіть рівняння . 

12. Розв’яжіть нерівність . 
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