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м 52 Алгебра | початки анал|зу. 10 кл. : з6!рн:ак залан ! коштРольних роб1т /

А. |. йщш:як, в. Б' [1олошський; !Ф. й. Ра6!нови||' м. €. 9к!р' - )(' :

]_!мназ1я, 201 1. _ 144 с, : |л,

!$вш 978-966-474-1 06-| .

' !1ос{6шик е дидакгиншшм матор|влом : алгобри ] по:ат'к[ш ш::пл!зу штя |0клаоу

зошльш<;<:сш1тт{!х !!|!|!ц0ль}!их чохлпд!п, ![:: с: он:пдо[0|(! !!!пц0пьш()-мет0д['|чн0г0

к('м!|'!0к1'у ! ш!д::ов|;дшс п:!лру.]ц11;, '! |л!!бри ! почптк!п пнол!пу ,:ш:я !0 класу (автори

А,1'. йерй:пк, ,!|,А. }|ом|роноький, !',ш. ['|олоноький, й,9, |!к|р). (нигп м!стить близ1по

!000:гйшч, |1оршу,1цщ{,, к1рог:увпльш! впр!ви), под|л0но !!0 гри одпотип}|их вар|пнп!

по 229 зддпч у к0ж!!0му. дру:;п ш!оги:;а м!огнтш ко:;тро::ьп;{ робоги (два вар|анти) щ! '

стц1ш:оп0}::сп нп,,,,,л,,,,[* 
'й*''',',онь 

ушш!в и}лпоп!л!.о до /!ор)кавпот лр0гР0ми |
мш1.{!мш,гики, 1ртл нвот,ишп м1о1'и?ь чп0д0!|нл шя дт[доумксш|шх к()нт'рольних ро6!т ш
мптор!плшми :порпшого ! дру:тго оомвсгр|п,

!р:п п,итол!п тшо'альйсхгош1'гз:!х }!ввч.льшш1 цклш!1Ё тЁ уш:г!в !0 клас!в''

] уАк 37$в!!|
ББк 22.|/7,

€хвалено |у|1н'с7п.ерсгпво,\| осв,/п1г ! наукш |кра|Аш
ё л я вшк орн с /п ан т!я у 3 а ? альн о о с в 1 п тс !х гс а вч шз ь|'цх 3 акл а а ах

([ист ]\! 1.4/18-г-471 в1д06.07.2010 р')

8!дАвтоР1в

}ч*:ям
- ,! -.-^

'&об! унн1! 9 шьому роц! вш Ёогширгпте | поглгабите ово; знання з

алгебри, п03найомитеся з багатьма нов}|м!' поняттями' фактами' йи

ст|од1ва€мооя! |цо задач!' запрог1онован;_ 1 ш:и кн}|жц!' допоможуть

зро6ити це знайомство не л}|ше корисним' #е :] ц|кавипс'

){'чялтелю

и ц}о книжку не т!льки для' йи ду)ке спод!в&€|!1991'; шо' придбавтш

себе, а й кна кпас)' 8и не. т|о111коду€т'е' }|ав|гь тод|' к0ли вам

по1цастило | Би праш:оете за п{друнником'' який: подоба€ться' все одн^о

;;;;;; 
' 
'р'*.й. 

бувас або^ мало, або зовс!м 1\{а.|1о" ми масмо над|ю'

що цей пос|бник д','й,*" л!кв!дуват*т (задачний деф|цит)' 
-_.-

п9рш!у [{асти1{у - 
(тренувалън| вправи) - 

под!пено на три одно_

типних вар1а::т'и по 229 !'*"рь у к0ж}1ому- д" б11]:":,:']:!::т
складн:тх) задач пер1шого |:другого вар1ант!в шаведено в!дпов1д1 та

;;;;;;" р,'"'"'у"'*ня' в!1ёутн]сть в!дпов1дей до вправ 'гретього

вар1анта, на на!ду думку, роз1ширю€ мо}кливост| в'л*ттеля при скдадацн1

самост1йних ; ,*р'"й'йй-||'оп' Ёа стор' 6-7 наведено та6литцо

темат[!чного розпод!лу щенув;шь}!их урав"
Аруга !|астина й;61'*-' м|стить 7 контрольних роб!т (два вар|ан-

ти). 3м1ст завда}{ь й;;;;;них роб;т г:од!лимо умовно на дв| ча-

!й* й*р*а в{дпов1дас початк0вому 1 середньопту р!вням навчальних

досяг1:ень унн|в. завй|ня ц!с| части!{и позначено ":а':".:'у^:' 
{и -_

;;;;;*;ання)' ,(руга частина в|дпов!дас дос1]ат'ньому ' 
-"::у:].

р!вням. 3авдання *й,''' з цих р1рнБ по3}1ачено симво]!а1\1и }' | л

в!дпов!дг:о. Риконання перш:о| ,/с'и*:и макси\''€шьво о]]1нюсться у

6 батл!в. ||рави.т:ьно р"]"'й; задач! р1вн! п'д0]1ають ще 4 бали' тобто

учень мас можлив]сть ощимати в1дм1нну ош!нку 10 6ал|в' 9кщо увнев|

вд.ш0ся'* р.'''*'й 'й*у 
л", то в|н отримус оп1нку |2'6ал1в' ' -'

! 'грет|й ярстин! пос16ника }{&ведено дв| п!дсумков|_контРольн:

р'о'1, ];;;;р, вар!анти).за !]авчальним матер!алом перш1ого ! другого

;;;;й;, й[ *'йр*,й! роботш не е обов'я3ков}!ми. Бони можуть

бутг: провёден1 ' 
"!/-'-*й;*'';' ! :* 'гренувальь:!' 1ривал|сть |х

||р0ведення .*.^,, !1* особливостей класу моя<е бутгт в1д 45 хв до

60 хв.
!{ожен вар!ант конщольно| роботи сш]адасться з трьох'тастин' як1

в|др!зняються за складн|стго та формою теотових завдань'
|38|.,! 978-966-474- 106- |



! пераа.![а ,аослт1цус] контроль:то| робо'ти запропоновано 16 завдань
з вибором одн!с| правильно| в!длов!д!. Аля кох(ного .|'естового

завдання з вибором в!дпов]д! подано чотир[{ вар1ант-тт в|дпов1дей. з
яких т!льки одна правильна. 3авдання з вибором в!дпов!д! вв€)касться
виконаним правильно' як!цо в 6ланку в|дпов|дей ука3ана т!лькг; одна
л!тера, яко}о позначена т:равиль+:а в!дпов|дь (зразок бланка ! правила
його заловнег|ня наведено в к|нц| пос!б*:ика). |!ри г:ьому учень не
т'!овинен наводити будь-як! шт|ркування, що поясню!оть й:ого вйб!р'

[1равильне розв'яза'ння кожного 3ав/|ання шього б;пог<у млъ !-16
о:]]нлосться одн!.|м балом.

Аруео ||асп'цна кс:нтрольно| роботл.л складасться !з 4 завдатть
в1дкрито| формг: з коро1.ко}о в|дпов!ддю. 1аке завдання вважаеться
в]'1к0наним правильнс), якш{о в б.пат,гку в]дпов!дет"; записана правиль!!а
в!дпов!дь (наприклад, !!исло' вираз. корен| р!вняння 

.гошо)" 9с! необ-
х|дн| об.гислення' пере"гворення тотшо унн! викону!оть у черне1'ках.

{1равильне розв'язання ко]кного |з завдань .}\!]чгэ !7*20 шього б.г:оку
оц!нюсться двома баламш.

7рептя ч{'с!пш,|а.контрольно| роботлт складасться !з 2 завдань
в!лкрито| форми з ро3горнутого в!дпов!дд*о. 3авдангтя третьо'[ частини
в.ва'{а}оться виконаними лрав|4льно, якш]о у1[ень нав!в розгорнутий
запис розв'язування завдання з обгругттуванняп.| ко'(ного ета{1у та дав.
прави]|ьну в!дпов!дь. |{равильне розв'язання ко)кн0го 1з завдань
.!т[ч"1чгч 21; 22 цього блоку с;г{|нто€ться чот}'|рпса балами'

(ума бал!в, нараховая!|х за прави'пьно в:тког:ан] учнем завдання,
переводи']'ься т гшк!льну 0ц|нку за сс.;ец1а.ггьно1о !шкш1о}о.

(иот'ешту нарахування бал|в за правильно викс)нане 3а[}'ц11ння .г1',!'
оц!нговаг:г:я роб!т унн{в !]аведено у таб.ггттл! 1'

Бажасмо Бам твор':о| нас}{аги й терп1ння"'

|аблишя 2

;11

!

]]|

|
!1

'1;

'!(!

:':'

).1'8|дгтс:в!дцн !с'гь тс!л ькос'т'!
н0}0 с!|с'1'0могс.; с>:1!нк;ва:гл!л

т'аблп:гт! 2.

г:;*б1'тс:г;;:х у'{|!$ш| (|:п,;:!:; <т:т!;:;(|'за 12_ба.лгь-

!|{||{|!1!.|!!,!!!!х 1 [(|('л! !!(!||!, \',:г:п:.* ::аве]:енс' }'

(|.:тьк|стБ набраних
б}:л|в

Фц!нка за 12-бальното
систе{\|о}о оц1нтовання

навчальних досягнень учф
\-2 1

3-4 2

5-7 э

8 -- 10 4

1! - !3 5

14=16 6

\7 -\9 1

20-- 22 8

2з.- 26 9
11 19 10

29-з0 11

з|-32 12

({л.ьк1с'гь бал!в

ц!?- 1 р3,пу
гуо 2 6ст'ллц

9сього ба.г:!в
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йножини. Фпераш!| над мно)к||нап{}|

Функш!я та !1 основн| властивост|

[[а3:н| 1 :*ег:щ+п! функш||

[|обудова гра{:!к|в фун кш1й за допо[1ог0ю геометри!|н].|х

!/($) |

(тепенева функш1я з натур€шьни1!1 локазн}|ком

стеленя

Функ:.:!я ): = |4| х

Фз:дачення та властивост| степеп:я з рап{|ог:аль:*им
п0каз}{иком

.|-!еретворел::*я'вираз!в' як| м|стять степен! з дро60вим
показн]|к0м

|рраш!онаш:ьн! р!вняння

0ис"гем р: !рратш[оп: а.г:ьплп:х р! вг:яг:ь

| ррап1|она;": ьн! нер!вг:ост!

!';

!

1еп:атич*:ий: розпод|л тренуваль[|их вправ

1* 10

11-21

22-25

26*29

30*33

эч_ 5!

38-45

46*54

55-61

62-69

70-76

77 - 87.

88-94

95 - 100

101 - 103

104 * 108

109

110-"113

1ема
Ёомери

13т1рав

114 - 117

118 * 123

124 - 127

128;129

130, 133

134 - 138

139 - 148

149 - \57

158= 165

166 - 171

178 - 184

185;186

187 - 196

197 - 208

209 -223

224 -2217

228:229



1ренува';тьн| в!|рави

вильне тверд)|(епня:

2. 3апиш:|ть множичу коретт!в р|вняння:

1) (х_1)(;г2 _1)=0; 2) 3х_1=0: 3) *2'+х+1=0. ],

1)6*}};
2)\*2:

1) [-5;я]0(3;12);
2) (1;6)0(3;+со);
3) (**;{)0(6;1'01;

3) -:4 
* 0;

4)-1* 7' '1з*о;6) 2 1л;

отр.иплат:пРР- 
'

7) т/з * л;
8) -0,14 * 0,

{) (-{;3]0ш; 7) (*!;0)0[0;+оо);

5) (0:2)17; в) (*3;1)0:{;

6) (-6;_2]0|_2;1]; 9) |7;|Ф|Ф.

Бар!агп:1
9

1) |6)==\,-\ -[
. ;г+3

8) /(.т)=!т;.'"_;:
' ,'-- 4

. 9) / (.т:) = _;-* 
- :' {' +-'х+)

10) /'(х) = п#-;
!'1 ! -.,

!')
20)

г_--;
/'(х)= т] 4-х' ,

/-
/ (.'т')= {х- +2'х_] ],]



2\) /(х)=+;
{!"т[- )

14. 3наф|ть область значень функш!|:
|) {(х}=1" +2;

2) в(х)= х2 +4:

3) р(")=5-л2:
4) |1{х)=х2+4х-7''
5) в(-т)=5+!х!;

15. 3найд|ть нул| функц!|:

1) ,/(;) - 0,5.т2 - 3х _ 2;

2) .{$) = '[х 
+1 ;

х2 -5_т+43) /(х) ='" "'' '
х_4

8ар!ант 1

1у '|2'

а)

1) "/(х) =2х_3; 4) {(х)=4;
2) /(х)=+-\х; 5),/(х;=$;

з) /сх) = _3х ] .6) /(') = _*;

|9. |!обудуйте граф!к функш!|, укаж!ть
й!жки спадацня функц!|:

7) /(х)= *' _2'*;

в) !(х)=4-'2;

9) ]'(-т)=х'-6х+5'
пром!хски' 3рост€1ння ! про-



12
Бар!ан'т'1

' !1обулова граф!к!в функш!й за допом{}гою геоп:етрг:нн*лх
перетворень

26. Аа рисунку 4 зобра>кено граф|к функш!| :'= /(х). !-|обуауЁ:те

граф|к функш![:
1)у=|'(с)+2; 3)у=./'(л+2): 5)'}'=_./(.'):
2) ),=.|(х)_3; 4) у=./'(.т*3); 6) у--4_1'{х).

13

2.,
!) /'(.т) * .т' _ 8х + 16

4-.х '

2) /(х')=ч+
х_ _ 5_т

21. Аовед{ть. що функ.ц!я:

.т -д3:1б)=?;
х- _4

ц) |$)- "х" __5л'+6'г 
.

.т*3

3) [*з; з); 4) (*с'; 7]'|

.|'{х) = (.т'+ 4)(.т - ]) * 3-т ;

/ (х) = ("т _ 5)] - (л + 5)2;
2._т *.}_{-

/ (-т) =
2-т_8

.|'(.т)=х|х{;

| ].г2}{х)=- ^ '(х*||).

,'] - ,).7("т)="1''-']х' - _|:

7 х

23.

24.

мно}'(ина:

1) [*а; +]; 2) (**; -5)[)(5; +,о);
9и с парною або непарною функш!я:

0 {(х)=9х4] 7)

Рнс.4 :

|!обулу йте граф|к функш1[:

пу=+; з)/=4+!; э)"у=;*: 7)у=!#'
А

2) у=*-э, +) у= 
'\; 

6) у=**'' 8) у= ч#
|{обудуйте граф|к функш||:

21.

1) у=/*;
2) у=|"-ц;
3) у= Б-ц;

4) у=!х4+2: 7) у=з_.,/7[;
5) -у=_/;' 8) -у=-1-.Б]
6) у =2_'!;;

1

6) {(х) =_' 1- 
]

-т_' + 2-т

25. Ёа рисунку 3 зобраясено
ч!1стину граф!ка функц!т
у = 8(,т), визназдено| г:а

пром!жку' |-7: 71' |1обу-
луйте граф!к ц|с| функц||,
якш{о вона с; 1) парг:ою;
2) глепарг:оло.

'2) л1 у=!Б;
ц у=$;
\ у=2^!х:

4) у =*/;,
5) 1,= !2"-2;
6) у=^12"*4-з;

'7) у=2|х-2+\:
8) у = о,з1ъ'+в -э .

[!обулова граф!к|в функш|[лу ="/(!х!) . у: !./(х) {

|-!обулуйте граф|к функш1|

|) )'=.'2 -2х-3:
2\ у = х2 _ 2!х !_ 3;

3) 1, = 1х2 
*2х-3|;

4) -у - |" -2!-: !* 3!Рнс'

30.



Бар!ант 1
15

6- т
51 :---::2 9; 8)

л-)

1\
(л +13)("т + 2) 

'.
<о-

(л:+6)(я-12)

х-13
х_3,5

з) "'.*|0"*9.о;
х'-4х+3) .^

4) 
х_+х-1;>0'

х'_64

2)у=|/;_з|;
32. ||обудуйте граф!к функш1'{:

|) у=|х|; 
'!

2) у =|х|"- 4; ,

2) у=х2;*е [1;+р); ,

36. 3найд|ть функш|то, обернену
|) у=2х+4;
2) у =_\;' х- 2

3) у=|х+3|;
4) у=!|"!_5!.;

5) у=*3["!;
6) у=|''г*3|*1.

37. 3а допомого}о граф|ка функш![ /, зображеного на рисунку
нкц!!:9, до функц!|].



16

тт (.:'_'5)(.т-а)
'/ =т;ъ*-*>0;

ч', (л ._ 5)(.т _ с:)('/ 
-_Ё;;--_'50'

8ар!ант ]
17

э0. =--16.

51.

. .\. ,1

' э! !=х 4} у:**,'
! = х6 на про_



\98ар!ант 1 ,

67' Розв'яж1ть р|вняння:

1 ) *6 *26"3 -27 =|;
2) 

"в 
_!7хц +16 = 0;

68. Фц1н!ть значення {' якщо;

1:" 
, ,:

3) х12 +_х6 _ 6 :0 .

70. 3найд|ть значення кореня:

л з'|21 .64 ; з) {,/2+3'0.00032 ;

4) 3|[фт 
)

лБы ' 
як1цо а223:

71. Фб.гисл!ть значення вира3у:

т; 1/тс 17:;

2) Ф0ш.{/тб;
з1 {/б,йб.Ф;

Ф \[{:7 ч/у17;'

'у;|туч
72. €прост|ть вираз:

\\[7.якщо а20;

2у \!ь6 , як:ло 6<0;

- г---
3) '{х' ;

4) з^!зцзтп6 пу 
'

61. |1арним чи непарним с натур€!льне чиоло и у показнику стег|еня
функш1!|'[ (х) =-'[-", якщо;

1) /(-з) > !(_2):
2) /'\_з)<[(2);

3) 4 (- у')* _ о,в{/: оосю;+ (+,у-.)',

': ц|$,[г *(э^!1)' _[?п)''
5) ф!00064 *$к*зфэ1{ + о1фзБ;

_ - .г"-
6) (* {/зо )' + 1/+' - |/з+з + -{-27 + 1: э8 = | 00 {0ю0п

64. 3найд|ть облаеть в|!значення функц!|:

65. Розв'яж!ть р|вняння :

3) ,(-3) < [(-2);
4) 1 (3)> [\2',)?,

.т8=|;

х6 =729;
х]0 = 5;

х4 =-8|:

*!х +2=0:
{/.т +6=0;

\*|" 
*э=о; 

,

4) у=

9) ("т+ 3)э =27;
10) (л _ 2)6 = 64 

'
11) 5л{ +475=0;

12) 8х{ * 64 =,0'

..Ё

п5^[Б+2=0;
в1 {,,ф9!)=9'

у 1,[тх}2 =з '

":,= {/ц?7 ;

5)

6)

7)

8)

4)

5)

6)



2о 1редува;тьн} влрави|

' 3) {'др: ццРБ7:
+> {Бй; 0 {.Б4р' "

79. Бкес!ть мно}кник п!д знак кореня:

1) {т6; >1 т41;

:'5'{й; ц)'[Р : 5) '$;г.

5,

4)

82.' 3в|льн!тьс} в1д 1ррац|ональноот! в знаменнику дробу:

:т*; э.у*: з\#; +:*; эу#:
/о './з {/в |ээ ' 

{в

зв''2.' 11 4
,\] ,п

(з-'/]1:8ц це* '/7)' ;

ц) у=х+\[? ;

э) *[7 ; 6)',[25о]т

2) у=(ш;)6'

3) у=1/('-ь),
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90. Фц!н!ть 3начення виразу {7', 
"*щ',

Барйнт 1

102. €корот|ть др!б':
!

о+6ац
1) - .. ;

а4 +6
|1

^1/'п1'1\
'! [ ! '
- тп2 - 4по3

а +27
1) -> |

,у1'-9.!
- х -|6х28)-т-:;

х4 _4.}:2

.1 "1

-. 121 -4^9) -:-- т '

63 _2з

) 15 1.-5 :
п1-п''" -,п-п

5)
,п''2п10'5п0'5 +'э

1) 8<х<343;
91. |1ор!вняйте:

' 1) {лт | 3\[2А;

ц 7,г|2 ; т,|_к; 5) э.з"|5 у з3{1;

3) 3 | {б}; в) з^/т , !1;
92' й|ж я|шщи дв9м? посл!довними ц!лими числами знаходиться на

; коорАинатн!й прям!й число: 1) {/ш ;2) \/50;3) _{д0 ?

93. !каэк|ть ус| ш|л| числа, як! розм|тшен| на коорлинатн!й прям1й м!ж

числами: 1) 2 1 3/тю ;2) 5.г?б ; {/650 .

94. |!обудуйте граф1к функш|[:' 1) у=3{х.-|; 2) у}1х7;' 3) у |,/]-"; 4) у=1/111+:.

0значення та властивост! степеня з раш!ональ}|им показником

95. |1одайте отеп1нь з дро6овим показником у вигляд| кореня:
!12

| ) 3] ; з) в_й ; 5) (.')1 ; 7) 1а + })1'5 ;

1'-22..з
, 2) 10; ; Ф тэ*5 

' 
6) тпп5 ; 8) а*з +02'6 .

96. 3ам1н!ть арифметинний кор!нь степенем з дробовим цоказникот}|:

0 1,: 3) {р: э; {61; т>'Б{у|;

, -?_' __ц )

5) а* . 
'1а 

.,-1] ; 8) 1сз1 
0'т '(,-0'*): ' : (с*0$;в 

'г ц ':* ( 1 -?3-:'Б г -р :!.\*
ф| азБ|5 | ; 9)| а1о$ аз | .! а 1з6зэ 

;

\ / \ /\ )
!

-.1" 5

2) а 6'а|2;

7.!
3'; ,а9 : а6 ;
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9) л; =^Б;+3-.{'-2; ,

щ |91; *./:-' =2{4-\;
11) \л}'+ з +1/э\'+ 2 = {тх + 5+ \д; '

вар!ш'т 1 25

10);г2 -4/+6= Б7:в*-о

:

" 
{у; 

_'{у =2,' |*у=27''

[."_у=16.
4 

\,5'-"!т =э:

( гу ' Б- цт
4) ]1/т 

- \|т -т'
|х+у=41'

у.: {,*'
[6л +

т'
'у

,]'9х2 + 2у +т
'1.

=7_2у,

5) !6+3>л+3:

3) /;+1,8-.,/*7'
4) "!х_ 5 -'/10-х > 1.

108. Розв'яж!ть р!вняння:-, ^ .,
:) {|(, + 3)? + |/(ь 

_:т;' _'т/(.т + 3)(с'- х) = 3 :

Ф,,!2*2 -3л_5 <х-];





/! 
;

{

!!
пя

ш

ш

26 тренуваль!{; влрави

1 13. фя кожного значення 4 розв'я)к;ть нер{вн!сть ,^[* *л < 1 ' .

Рад!анне вим!рювання кут!в
|!4.3найд!ть рал!анну м!ру кут!в: !5'; 30'; 48";75"; \20';240"'
1!5.3найд|ть градусну м!ру кута, Рад|анна м!ра.якого дор!внгос:

*'' #'*'*'*; 1\тт;зтс.

]16.Рад|ус кола дор!вндое 1см. 3'найд|ть дов)кину дуги кола' яка
в!дпов|дас куц в 3 рал|ани'

,!7.у як!й нвещ! знаход|4ться точка одиничного кола. отримана при
поворот1 точки Р6(1;0) на кут:

:) 13&";

2) 2,85";

4) 500";

5) -48";
':$; \0) 2'7п;

в) -*;' 11)2;

3)-140': 6) д'
!

9) -1.7п; 12) -3 ?

5) {2*й5"-# _*-?.0'4уР
119. 3найд|ть 3нацення виразу в!п(с + $)з{п(с* _ $) при:

121. ||ри яких значеннях а мо)клива р|вн!сть:
1) соз.т=а+2', 2) з!пл =4сс-,2 _5'?

122. 3*тайд1ть най б!л ьд:е ! гтаЁт птен ш е 3наче н 1|я в ира}у :

1) о=45', Р=15';
|20. !1и мо)клива р1вн!сть;

|) созш={;
|

2) ь!пс=-{/ш;

"' з|п о-(3*совсх))|-' $1пп

8ар!ант 1
11

123. 3найд!ть область значень виразу:

з) !в1х + 2.|) ^-*--;--;-2_5|!1 ]т
э'' 1') 3созх -2'

1) я1пш>0 1 соьс<0;
127. |[ор|вл:яйте:

1) с9100[ ! с9(_100')'

2) |в|пш!=в|пс?.

\ сс9!; соз$;

1) з1п750';

2) с9840";

3) сов 1260";

4) с1в(-405");

5) в|п$;

"."-('+)
!) "/(х)=з|пЁ,7=4тт; з) /(х)=|.'*Ё|'т=,,
2} .[Ф)= с18тъ{ , 7 =2; ц\ 1'Ф)=.,/*т' , 7 =2т.

132. |1окаж|ть, ]цо чуасло 7 = -т !1е с пер!одом функш|| -/(л) = з{ц;г
!) 1_ 5совсх,; 2) {+г1п2ш;



?реглувальн| вправи

133. 3найд|ть найменший додатний пер|од функш![:
1) ./'(.т] = соз(2х + 3); 2) /(х)=18+.

1) у=5!д;-|; 3) у=в1п2л; 5)

[1обудова граф|к!в тр!|гонометричншх функц[й
134. [_!обудуйте щаф1к с|эункгл||:

2) ),_.;"[, _ д) 4) у =2з1пх;\ о)
| 35. !-!обудуЁ:те граф|к функш||:

1) у=созх+1,5; 4)

/\
2\ у=соз['+{,,); 5)

3) у=сов{; 6)

|36. !-|обудуйте граф|к 4:ункц!|:

л=2в;п(х-*)-,'

у = :*;,(2''+]_,

1, = -|.'*.';

л _.}.'*(" + {)+:,э;

, = _}.',({ * 6)* :.э

б)

1)у= | в!гш |; 2)5;: с3 |х |; 3) -у=."'['-+1

-5) .у = /.,*, _: 
;

6)-т'=ЁР4:
|!;ш'!.т |

7,) э'=
965.{-|соз.т|

в!:тх+|з!п;г|

-. (дс{со$с[5)+; 11)
1 + ст9-ш

,' ь!пш - соз$ з1п$ .созш .-' 

-

'' *ищ йс* 
_ 

ь|пш + соь$ '

5) 1 _ ь1п6 ' 
_.'16 с = 3с1п2 ш"оз2 ''

1) 3соз]с_4з|п2с; 
:

1441 |{обудуйте щаф|к функш1|:
1)у = {9лс{9х;

2) 2в1п2с + 318с*с18ш:

2) у: 13-тсоь"т.

145. €прост|ть вираз:

:; ,[-'ц} *, 1 _сов2 $, якшо 3т < сг < 4п ;

! 
_ ь1псв 

. якщо 90' < ш < !80" ;
| + 5|пс[



1) з!п15";

-)

154. |(орисц1очись формулами додавання'
2) 1в 15'

Форплули зведенпя .]

158' 3вед1ть до тригонометринно! функш!| кута с[:

1) з1п(п-ш);

/.^ \
2) соз[#*".1'

/\
з; й{*+о !;

\ь !\/
4) с|9(сх. -п); "

159.3вед!тъ до значення щигономещцнно1| функц|] додатног0 арц-

|д 45' [або 4'|:- менту, мен|шого в] 
\ + /

1) сов 127";

2'}тв1,72,;

3) ь|п219";

4) о18 194";

160. Фбчиол1ть:

1) вй120';

2) соз725е;

3) т9(-240');

9) з1п1916';

, , 1,0) соз3000';
11) 1в4,31\;

' "|2) св+.

7).в1п1110';

в1 соз$;
я':.сд[-2Р)., у| 1 ,\-./

з'0

149. [прост1ть вираз:

1 ) соз(ш - $) + соз(с + $) ;

/\/\
2) з1п[с -*.,)-';'1" **)'

150. €прост|ть вираз:

з'у "[1 
з;п( 4* ') 

_ соьш _ з{п ш ;\+ )
,' в!п(30' + ос,) - сов(60' + с)т,-,' в|п(30' + ш) + соз(60' + о)

{8с!т9 $ + 1т9с + т9$)с19(о + р) : 1'

(_ \
св['} + с.,}- (х,!в

/_ \
г + тв[7[ + сх |туш



э/ 1рет:увальг:! вправи

|64.3найд1ть 3начення вшраз1в 3

з|пс = 
_? 

' 
* <о' <2тс .-52

7) р{"(? -эо");

*:."'($*,)

. 51п0.1)-1.' 2сов}

1\ со5с[

" з|п$_ соз$'

3) | - 2з\п2 (45" + 1'5о) ;

+) з!п!сов!со5с[ ]

)зи(зт 
+ ш);

.' з|т:3ш соэ3с* ',, 
51пс,с 

*с6Бб'

-. с{рс _ 1Р(х
А) 9 -"' с19о + !80( '

,"(" - +) ' с9(2п * о), якщо

7)

8.)

в!п2 2с * 4в1п2 сх,

з]п22о+4з1п2ш-4
2сос2 а -'1]

,"'(*- ").*,(? . ")

Бар!аг*т 1
,-)

3) 1в2ш.

5)'1+з|:тш;

6) 1_з|п40". ,

175. [прост|ть вираз л'9' " ;92с*)соь2ш' т92сх', якшо'{ <сх <$
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/\
|] сов[ ,.."''* },' | ),'

203. Фбцисп|ть:
/\

1) агсв|п[*п$.,|;

204. Фбчисл!ть:

| _\
2) ь1п| агся!п$ |.; 3) с9(агст91).

. \ 14)

/-\
2) агссоз[ .'*$ |; 3) агст91тд21.' \ !)

207. |'|о6улуйте щаф!к функш![:

1) у = 2агсёовх;

2\ )'=агсз!пх-2;

1) агсв!п'г _ (а*!)п;
2) агссоз л = со$ а;
3) агс[дх = сов а :

4; агссо5'' 
#=9,

агссо$.т + 6

4) у=сов(агссоз-т);

5) у = э!п(атссовх);

агсун.х - \5) - + =9;' агсс|8.т - 4
агс$1п л + 4

з6 [реттувальн! вттрави,',

192. €к!льки корен|в р!вняння 193х: 1.належить пром!жку [0; п]?

193. 3найд|ть ус1 корен! р!вняння .оэ 
{ т* + 4 ] = -# ' як| задовольня-
\ ,) 2

-'4

готьнер!вн|сть{<х<п.

|94. |!ри яких значеннях 4 мас розв'лзки р!вняння;1)в!пх*а+21 3)(а+1)соз*='а-_1]

2) соз$ =,2 +6а+9; 4) 1а2 _4)з!пх =а_2?
195. |1р:т {ких, зцачч}1ях а даце р1вняння мас сдиний кор|нь на

'; ''..;,(_9); т) *'"т91_6; ;

197.3найд|тъ:
.|;

1) агсь|п}; з) агст9$;

!-
2) агссоз$ : 4),...т9.6;,,1 9 *.*'[:})' 8) агсс19(*1).

Функш|[у : агсз!пх, у : агссо$х'.'Р = агс18.т, ]Р = агсс{9х

199. Фбчисл|ть:

:) сд(агс.*+),

э) сов(:агсс.-#),

3) з|п(агсз|п $ * э*'вт):

{) т9(агсс9.б - *"в*) .

1) -у = шть!п(х _ |);

2) у *агсоов(х2 - 8) ;
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Ёа рг:сунку 8 зобра:кено
граф1ком' знайд1ть:
1) нул:1 функц|];
2) м:ложину розв'язк!в г*ер{вност! /'(-т:) < 0;
3) пром!;ккгт зр0стання | проп:!;кк:: спадання функц!|'

17.

а\ 
]'а;с' 8

|1обулуйте грас[л|к функш!?. укаж|гь
ш:!жки спадання с!1,нкш||:

|) /'(.т)=3л+]; 4) /сх1=-2

2\ /(т'|=5+*т; 5) 1ц'1=!;,

3) /(л)=*0.5л; 6) |(']=*{:
|[обудул!те граф!к функ:*||, уко:<|ть
ш: 1хски слада!'1}, я фуггк:д1|;

{12
| т. якщо .\: < - 4.

1) /(.т)=] ;.' якшдо -4(.т<4,
!1'|{', якшо -г : 4;

[- з, 
_ -5. якгцо .т < .!.

2: 1(х;=]-"_4.т-5. якщо 1<.г<4,!_
[_)' якшс:.т>4;

[:-т+:" якш]о г<-.|.
3у .[(х)= ]2*х. якшо* 1 <л < ].

|_ л. якшо х > ]..

|8.

19.

. -['рен},ва-:ьгг! 
вп:;;:пв::

граф1к с[:ункш|| ;= /ь_;й".**

про!|1'кки .3ростання | про-

/} / {х: = 4-т -.т'
$) /(л) ="] - 9:

9) _/(х)=-'2 +2,г-_].

пр0м|)кк|{ зростання ! про-

20. 3найд|ть область ви3начення ! побулуйлте граф!к функш!|:
*!- !

3) /(:; = !:]--.
|.т!*|
8.г * 2.т2 -.т''+) :1 (.\ ) = -_---'

-т

1

1) /{;|*"т_+4"т+4.
2+т

]г_02)/(.т)=#:
-т'_ 3г

21. Аовед]т5, 1цо фуьткш!я:
1

!) / (".,} =* ]ростас

2) [{х]=.х2 + 10.т с!|ада€ на ::рош:|,,:с*ку (-.т,; -51

|1арп! ! г:епар::! фу:л:сш|!
22. Б1домо'що /'(5)=17.3най,:ц!ть |'(-5).якщофункш!я / с: !)патр-

ною;2) непар}|о!о.

23. 9:.т с функп[я ./(;г) =

]\'|т{о)к!{на;

|) (-5; 5); 2) (-*; - 11 [-.1[1; + *) ;

24, !{.ъд € пар!'0[о або т.:еггаргтс:;о функ::!я;

! Рц: ц1: 4) (-3; +ос) ?

1) {(х)=7х7 |

2) '{(х) = 2л6 * 3.т4;

3) /(-т) = ;"'-;
х'*25

4') /'(у\= ^дэ-; '

5) /(_т) = 'г] + х2 + 4

4

_т+6'
Ёа рисунку 9 зобра;кено
частину щаф|ка (:уьгкгп!|

,'= 3(т). визд:а,леь:о1 на про_

шт!аску'[__6; 6).
|[обулуг1те щаф!к ш!с| функ_
ц!]. якщо вона €: 1) парною;
2) неп:арною.

на лрош:г!жкт_ 1*.о; 4);

непар}]о}о. яктцо ]| областю в11значення с

6)

7) {(х)= (л_ 5)("т+4) +х ;

в) ./("т) = (.т + 1)2 + (л - !)2 ;

1^?
9) |(х\- т -5'\'- '

4л' _ 12

10) / 1х) = -}2 { -т ];

9.'3:1)./(.т)* '" -;;
(.т + 9)'

)

12) /'( т.: = 
''| '' 

_ 
:

-т -_т',(

_|: \12 :) 1

,*|
|

-.-..1,
| )

!







}ренува;ш,н!

49.

50.

Функц!то задано формулою
1) 3(6,2) ! 9(7,3);
2) 3(-0,13) ! 9(-0,17);
Розв'я;к!ть р|вняння:

1) 10,2) | /'(6,5'1;
2\ 1'(1,5) 1 /(-1,3);

59. [|обулуйте граф1к с!ункш![:

я("т) = х25 . -[1ор!вняйте;

3) я(*7'5) ! 9(7,5);
{) в(_3.5) 1 9(2,4) '

|) 
'20 =а+4; 2) х|6 =а2 +7а_8?

2\ 1{_з)> 1'0): 4) / (3\> 1'(|): 6) 1 \'> 1'(з)?

4) у=-*"'.
-у =.т]0 на про-

4) [2; +о).

!: х7 на ||ро_

),= ах-3 проход[{ть чере3

1 /Р3ф.

5б. ||ри якому значенн! с граф|к функш!|

точку: \) А(6; *6); 2) ,( _ 
''_*),- \ +)

57. .(ано функш|ю 1'$) = х*||. ||ор!вняйте:
|) |(0.2) | |'(-10); 2) |(\4, | {'(|2); з) /(_23)

58. {ано функц!то -{(х)=х-_32. |!ор!вняйте:

з) /$2) | .|(ц4:
4) {?10\ | /(6),

3) ;т = 4х-а

8ар!ант 2 51

б0. 3найд!ть найб!льгше ! наймен|ше зна!{ення функш|| у = х-4 на

пром!хску: :; [{, :-1 ' :1 ['-:: _ 
*'1 ; з; (-*; -2].[) ]' '1- /) "

61. |!арниш: ти непафним с натуральне число л у показнику степеня

функш|} 1' $\ =.Ё_'", якщо:

1)/(-10)<!(-э);
2) ,'(*10) >./'{-));

3) /(10) > /(я);
4) /(*10) < /{у)'?

4) {лн

1) т7х = 0,3 ;

а:'{" =*:

-]) {/х_4=0;

ц{;+3=0;
5) 1/х+7=0:

6) *]/'+3=0;

\ *{у _2=6;

81 {.[1-2=9'

9) 1/3х -2 =2.



, *|6'0625,256 ;

71. Фбчисл|ть значення виразу:

:) {/:Б.{Б;
\ \/Б.{ц ;

3) упш з$з:

ф 'у'!25 5^ '?'[з'8' ;

72. €прост!т'ь в}1раз:

1) \Бг, якгцо п;г ) 0;

2) 1[,|. якдцо лз ( 0]

з; ,[7 
:

+; {о,оовл,36и*$ ;

73. 6прост1ть вираз:

1) 1Б'2г ,

з: {[Б.шоооош ;

+) {/: ;5 .э|0 
;

7) .т5 = а+|;

в) х|0 =49_а2 .

|) -2<1/* <ь, 2\ э<\|1 <ц.
69. !,ля ко?|(ного значе1{ня сг розв'яж!т.ь р|вняння:

1) (а -1){1'т = 0 ;

67. Розв'яж1ть р!вняння:
11 л|0 +31г5 _ 32=0;
2) .''в - ]4хц +13 = 0;

61!. Фц!н!ть зна!!ення х,'якщо:

т:.!:оз+3;

2) 1/'(." -0 = о

ф $!=а*|'
.\ 4 ;2) {а(.т-])=0; 5).т"=а_5;

3) (а+2'1{х=а+2; 6) а.г8=6:

властивост! кореня 
',-го 

степе||я

70. 3нйд!ть значення кореня:

:1 ч[ь -- щг, якшо 6 2 10:

_ {Ббэ)6;

,,{ж

74. (прост1ть вира3:

- 
г:

1) т/9пг . 2) '"11!, ;

2) *[""; 6) {;{о#.# '

3) г,* ; 7) {[- {31л ,

ц \Р7; 8) \[$ББ 
'

79. 8нес{ть множник п!д зглак кореня:

4) *{54:

5зБар!анз:2

з1|[{;' 4)4!у;] з)'{"'ь" .

4) у ={7_"'

[отожн! перетвороння вираз|в. як! м!стять корегг! 
''_го 

степ8ня

77. 3:тгтес|ть м}!о}кник 'з-п|д знака кореня: :

1)тб; цш2в; \*[|в2; 4',"[-у5

78. Бинес|ть мно)к}1!{к з-п|д знака коре1!я:
г-'--; 

й0'"Ё л[пы,якцо тп<0, п10;.1) т]12о" ; 5)

0 7!1; 2: {{/3; ,^, 19 {б,-:+;

}!0. Бнес|ть |[|но)к}.1ик п!д знак к0ре}|я:

1) х#; 4) з}Б,/ : 7) р'\г7,якщо Р30;

ц уг7 $ /п:\\/1#; в) ,''\[;ь#,.г!кшо п<0;

з) ь й7; 6) 5а] 
ж; 

9) л:}лл5 йт ' 
як|цо :и > 0, га < 0.

[!1. (прост'!1'ь виРа3 (зм|ьлн| набувак'тт'ь нев|д'смних знанень):

:1 1'ь{/Р,

75. €прост|ть вираз:

:) {/с/э - от, ;



85. 3найд|ть значення вйразу:

т1 1[,$'!дтБ.

3найд|ть область визначення функш.1[:

\у =9!1ц1 ; 2) у =\!|-;.2; 3)у = /# ,

).)

6)

' 
|/Б +т

_г.т-
1|я_/во

т{ь *цэ

'. 1й *{'
1) _--] 3)

п1 _п

', "! 
, -',!ь-| ]- '- ,

\!а _\]Б

"|* 
_ц

\[} -э'
ц[1
1/х- + .т

4)
т/7,+ {/!

2)

88.

Ф у =1!8х _2х2

55

89. 3найд!ть обласдь знанень функш!!|:

1) /:{/]'-в; 2).у=9_|{*;
90.Фц|н!|ь значення вираз} {/}, 

"*щ",
\) з2<х31024; 2) -100000<;г 7243.

::. _
3) у- {7.г_6.

п$6 а\Б;

-в) т4/6 | {/3.

96.3ам!н|ть арифметиинв:й кор!нь степенем з дробовим показником:

!
1) 7з'

3

2)51;

:) {7;
-г;

2) 

"!э' 
;

-!.! -5-2) х18 .;с о;

1

3\ 2-5 1

-24)\1у

з) {7;
ц\ !зь ;

4) 1';*о;о'о '

,.1
5) (аБ)5;

!
6) аБ5 ;

^г-';
5) 1/7-' ;

Ф'{й ;

1\ (тп: п)25 ;

1

8) п2-Ё _'2'4 
'.

ъ1Б+ь{ ;

, . 1-5

эт 
[::}.,}

. ..[в || 2 2\)\
61 | '.зут |-- ;

\)





в1 @_1#=,,
107. Розв'яж|ть р!вняння:

:) {Б+т _'Б+3 =6;
2) з\г'; +'лц;; = э;

108. Розв'яж|ть р|вняння:

вш:ьн! вправи

|0)
'!;"':6-|-7 =7 +2х-х2 .

'1

з11/2|' =:*т/л{. ;

4) {дй;+ 1|2-* =+.

9) х3т/х -''!х2 =4:

,,{***,;'

, 
{;,.#'=,,,

.1., 1',Б1Б*: = :'-'|,!тх-у+2=7),_6;

'{'Б 
_,Р =*.

|"-у=5:

,, {6* 1/} =2,
[.т+/=26'

', 
{#* \\|у =з.
['/ = 8;

,'' 1.'!*+ у +,!2*+}+1=7'' 
[3.т + 2у = 22:

-,{'Р*з,,$=+,
|х2 +4х*у'-3у=0;

:о; {7/Б 
*з{ху =ц'

|.-т+у=21.
!ррап!опальн! нер!вност!

1 10. Розв'яж!ть нер|вн|сть;

:) './[' ', 4 {" _з <э: з1 $_3 , -'. 4)
1 1 1. Розв'я:к|ть нер{вн!сть:

:: /л+з.^Б?;
г_;-.._-

2) ,'!х7 _7х +-т > .,/5 _ 4 ,

3) т/л+18<2*т;

!,----.-:-_

я1 ]з{з"2 -2),+з = 2у +15 _ 3х2,

[зу-2х=5:

,[* -з ._э .

ц': Б--; -<5-"]
5)л'+х>х-|]
о ,6'*:''*р >6_.т.

1 12. Розв'яж!ть нер1вн!сть:

1) (4 - 3х)./7 > о;

ц з{х +\/' -в<о;

8ар!ант 2 59

поворот! тонки Р6(1:0) на кут:

1) 283";

2) 146';

4) 420':, а *#;
5) *53"; в) *+:

10) 1,9п;

11)3;

12) -4?3)*215"; в) $; 9) -2,\п;

[рп:гонометрияг:1 фупкш|1 чис!ового аргументу
118. 3найд|ть значення вира3у;

1) 8сов906 * 7соз180' + 3з1п 270' ;

5) 12**30"*# -!пыйт
119. 3найд]ть значен|1я виразу ст9(с +$)т9(о *$) при:

1) св ={5о, Р = 15';

'!'20, 4и мо)клива р!вн!сть:

2) совх =а2 _3а+1?

2) в|пп + со5т + {8п;
3) я!п45'{930'1960'

2т9 } _в|п ф4)7 * 
\"

[,*# 
- тв0.,]соз{

)

2) ш=*'р=ё.



122.3найд]ть найб|льппе | наймендле 3начення виразу:

60

1) 7созс _3:

123. 3найд!ть облас.гь значень виразу:

1) 1-2|з!п4д!; :; 2"*!1;
3наки зна!|ень тригопометрич[,!|х функш!й

124. Акий 3нак ма€:
|) в!п 230" ;

2) сов170';

1) сово>0 !с9св<0;
127. [|ор|вняйте:

1) з!п ]56' | з!п256';

2)сс9220' ! с9320';

3) с9330"; 5) соз3;

4) сс9(220"); о) з!:$ т

2) |совс*| = *€о50, ?

3) в!п} ; сов$;
4)соз3 ! в|п1'

:: €о53сг
'/ соБс[ '

3) | _с{9{х.

5) /(х)= "'8'{ 
'9 _ х''

в\ !(х)={!:ч}{*!!т

\св*;

6) -1,(_*)

125. 8изначте знак виразу:
1) сов260'в!п190"; 2) соз356"тд(_100"); 3) в|п2сос3,5'

12б. (утош: яко| нверт! € кут с1', якш{о в|домо, що:

|1арн!сть ! непарн!сть тр!|гонометрич}|шх функш!й
128. 3найд|ть значення виразу:

1) 4в1п (_60') * 3 с19 (_60.) + 5соз(_30.) ;

эу э";,, (* *)"-(- +) 
- 3 соь1_п; - ь""-'(_ #)

\29.1и € парно}о або неларно:о функш!я, задана формулою:

1) соь420';

2) в!п 540';

3) т9390!;

4) с13(-780");

[1ер!одитн! функш||
130. 3найд|ть 3!{ачення вира3у:

8ар!аглт 2

131. ||оках<!ть, що число 1с пер|одом функш1'[',*
1) 7(.т)=оос2х. | =1\;

2) /@)=,!,$,7=8;

61

з)'! $)=з{п(18;;г), 7 = п ;

4) /(х)=#,7 =2т.

5) у=.,/ы,'-:;
_. !соз_т]
б) у = тс#;
?\ -.- ь!пх+|з|пх|
'7 '' 

_ 

"''' 1 розл !

!32. |!окаж!ть' що число т =$ не с пер|одом функц!! ./(.т) = {8л.

133. 3найд]ть найменший додатний пер!од функш||:

1) /(х)=';"(3-*)' 2) 1'$)=с1в(4х+1).

|1обулова граф!к!в тр!|гоном8тр}| чн}|х функц|й
|34. ||обудуйте граф1к функш![:

1) у=в1пл+2; 3):,=з]пЁ; 5)

/\
2) у=я!п[х+{ !; +).}'=3з|пх: 6)- \ э)

135. ||обудуйте щаф|к функш1|:

1) /=соз-т*1.5:

2) у=."'('-#)'

т;у=ссв[,г+{); 2\у=2с18'т_1; 3)у=19!!.

| 37. !-1обулуйте граф|к функш!|:

1)у: | соз.т |; 2)у: з|п |;г |;

!38. |!обудуйте граф1к функш|!:

1) .г'= (.'/соз-т)2;

2) у=с9х+19|х|:г---
3) -у=в!пх+{ь|п2.";

г--_--;_
4) )' = ,'!- с8"" ;

-у=з'|,("+$)+:;

/=3з|п (*-21-,

4) у =_}"''' :

-. 1 1 -\5) -т' = _{сов[х _Ё,|_ :'з ;

6) у=-}со'(:,_5)_;'з.

3)у='|'-3!



62 1ре:луваль:т1 влрави

141. €прост1ть вираз:

1) 1-соэ2у;

2) щ2 39+ соз2 4Ф + з|п2 4р ;

3) 5сов$-+.т9$';,$;

-. з1п2о_1
ц) __-т! ' +с18р{89;

со5_р_!
. -. |ц5шсоз3 сх,5)- . ;

1+ 1в'0
6) (в1пх+1)(з1пх_1);

142. Аовед!'г"''''*"|.'"'
1)##*:19с[18р;

1) з{п2ш+4сов2с; 2) 3соз2ш * 3т92осов2ш.

7) (св9+ с18р)2 - (твР _ с{8 р)2 ;

8) ср.т + =!9!{* :
! + $111х '

^ 1_в!ттп со$0'ц}-') со5с! 1+ з|:тс '

10) э!п2сх, +я!п2шсов2сх +.'в4' ;

11) ,1+ 
19. 

,
1 + с!8сх '

, "' соз21-$)'-соз+(-$),,/ ;й'пБ;т+) .

144. ||обудуйше щаф!к фушкш1|:
|) у'= |8%сс1в2х;

145. (прост!ть вираз:

2)у = с1д.тв1пх.

4п<$<5п;

л<&<+ '

Формули додавання

149. 6прост!ть вираз:

1) з1п(ш + $) + в1п(ш _ Р) '

2л соз(сг -*)-.",(- -+)'
150. €проот|ть вираз:

1 ) сов 6ш соз 4о - вй 6с з!п 4сх ;

2) э1п14'сов31'+соз14"э1п31, ;'
3) ооз(24" + с)соз(24' - о.) + в!п(24' + ш)в1п(24, - п)'

151. Аовед1ть тотожн|сть:

1)#*+##:{8с[сщр:
,., з:п(с+Ё)_ 2созшь|пЁ :1вцс** Р):' 2созосоз$- соэ(ш+[)

3 ) ь!п2с * соз2сс19с = с18с!;

4) соэ21ш - 30".; + сов2 (п + 30') + в|п2 ш = 1,5 '

1)

2)

з; :соз(*- ,)-т6';,' -со$с[ ]

\5 )
.. з!п(45. + о) _ соз(45' + о)
+| .' з|п(45' + ш) + соз(45'+ ш)



152. €прост1ть вираз:

т': |в2'_с847'_' 
, * {8 2' св47"'

153. Аовед!ть тото:кн!сть;

,, .(Ё--")-'(а_")

'_щ(а-").(Ё-")
т9(с + Р) - (свс + свЁ) - с8(с + $)т9сссд$ : $.

154. (орисцючись 
формулами додавання' знайд!гь:

1) соэ75'; ^ 2) с{д75'.
155. {ано; со5сх = -*. ,." < сх' < 11}0,. 3нйд|ть со5(с', + 45о).

156. Аано: со50' : 0.8. сов$ = -0,96, 270" < сх' < 360', 1в0' < Р .270".
3найд{тья!п(с-0). ] : :

|57. 3найд|ть наймендце зна1!ен}|я виразу;
!.1 э1пс+со$с(; 2) 2ь|пс*7со:;ц.

| 58. 3вед!тъ до тригоном #;:::ш#;:';]" -,
:.л 'ь(}_"); з: "в(5_")' з; т9,(!д-'),
2) соь(т+с); 4) *("_+), 6) ь|п21180,.+с).

|) з!п204';
2) сов250';
3) *9а8эе;

4) ст.9343":

160. Фбчисл!ть;
1) з1п150";

2) сов 135?;

3) сс9300";

5) в1п500,;
6) сс9(*108");
7) з!п 1,6п;

в) соь{};

4)щ(_*);

:) з:пЁ:
о) $!п /п;

9)[д925';
10) ь!п 1600';
1|) с[у2,4п;
14 з|п#,

7) 19 | 050";

в1 соз$;
я;'ь[_$)

1б1. 3найд|ть значення виразу;
]) 2з!п2|0" + |в2409 + с{8 [20' + 6соь450';

21,;, (- +)."-* в} .,*(_9),

Бар!анз'2

!67. [прост'{ть вираз:
в{п с

1 | 

---:
' 

2з]п2 9)



7)
зй22с+4со'2с'-4'

эзтп2 цс!._т

66 1реглувальгг! вг{рави

3; 2соз21135' _2,5с)-1 
;

4) сов2 с_4з1п2 
$со'з2 $;

{\ со53с[' , в!л3ш .

'.' т;ытто5п' '

1+ {9с1д$
ь':"щф;

|68. 3найд1ть значення виразу:

1) 1+сов6с;

2) 1-сов$;

1) асов2$-:;

169. {ано: {$ сх' = _2 , 27о" < о < 360'. 3найд!ть:
! ) в|п 2сх, ; 2) соз2сх,;

1 -!о! ц
2) в1п75'сов75': ,) 

й*

170. !ано: \в3 =','в!.= _5. 3найд|ть т9(с * $).

17|. |!одайте у вигляд| добутку вир'в:

в1п2 2с * 4соз2 о

3) !у2а.

3) 1+сос100"; 5) }_з|п$;

+) 1+соя!: 6) 1+з|п$.
172. |]онизьте степ!нь виразу:

1) з!п2сш; 2) соз212д; 3) .".'[9**)' 4) ,'"'(#-р)
173. Аовед!ть тотожн|сть:

1) 2соз2с-со:2с*=1; ' 3; {_-'ч'+ть:'* :ствс'';
$1п 2с{. _ 5!п с|,

2)т9сх(1+соз2с)=з!п2о : 4') ]; #*] ' :] :*'в'(зо.*+)
| + этп(30" _ сх) -Ф \"" ' 2 )

174. (прост.|ть вираз:

| \ я|п 2ш с0!; с[' соз }
" Б.*2' 

' "."'" 
1 + со* ;

,;,[' * {]2) \, ''7.;
1+соз|/с!++]

1 1'

-' 1-з|п36'
5! -т-- ]'. 

соь 3 6'

ц: св(*+ч]' | *з;''ш 
.

\т .} со5с'-

,., 
,*(?_с)т:+э;п:о)

-' --------7;------ '

.оз[$-:" 
]
/

8ар1ант 2 67

178. ||еретвор!ть у Аобуток:

1) з|п20;+в1п50';

2) з!тт13ш - з|п7гх:'

3) соь}+.'*};

4) соз14с-соз6о;

179. |!еретвор!ть у добуток:

з: "оз(в+$)-.",('_#),
о) в;п(+с _т) -'*(+" -;),
7) в!п(ш + $) _ з1п (с _ $) ;

в) соз(зс-+)-.",("_1)

|75. €прост!ть вираз 
ж' 

якщо +.*.*-

176. €прост!ть вираз !Бт5.".4" ' 
якщо * .".5'

177. Аовед!ть, шо соз}с '"ф","$ = ** .

Формули сум:л | р!зниш| 'р'''1н'**'ричн!|х 
функц!й

1) в!п35'_соз75" : 2) в1п{+сов{; 3) с{пс+соь$.

180. |1еретвор!ть у добуток:

1) т963" -т918'; з: св ({-:о)-' (+-*";.
2) т'914ср + св29:

181. [!еретвор|ть у добуток:
1) 1+2з{по; 2).,/2совс+1; 3) 1+с9с.

, ' (з!:тш + з|п5ш)(соз5с _ созш) .') |-соз6св '

2) (созо -соэ$)2 +(з!л с -з1пР)2 :



69)|}ар|'9нт

'0;

0.

1.
2',

1=3,

=

0

3.

)=

=!

-3.

).
Б'{ _'

3д
4.

")т)
):

!*

'!+

-7з

-2х
5

4х) =

!.т +-

-,)

г)'

!

х|

[3п
[т-

!ь-
10

$_а

,,[,

(*

с{9

"(

(

(

(5

со$

з1п

с1в

6,
2 5!(

10)

11)

\2)

3)

4)

2) в!пп{х =*1; 4) в!п(з1п(з{п'"7' 
-,

|91.3найд!тъ найменший додатний кор1нь р|вняння ""'('-+) = _+

192. (к1льки корен|в р|вняння с\уЁ= _11 нмежить пром!х<ку

г_1
[-*.'"1'- ( - в-..) = -4, як! заловольня_

|93.3найд!ть ус! корен! р!вняння ';, [Ё_ ) !.

ютьнер!вн1с'" +'"'$'
!94. |-|ри я'ких значеннях 4 мас розв'язки р|вняння:" "{|'.'', 

=а-5; 3) (а+3)в|пх =сд-1;

2) в1п6л =4а_,2 _5" 4') \а2 =5ст+4)созх =о-4'!

|95. |1ри яких 3наченнях а дане р!вняння мас с;циний кор!нь на

?) соз(6.:г -\2\=+;

8) соэф=0;

!) в1п(?х- 2)=*; ] 
'

| 89. Розв'яж1ть р1вняння:

|) 3+з.*(;*6)=о,
г?

2) 3тв(3х + 1);ь {з = 01

1 90. Розв' яж|ть р!вняння :

').
1) т93; = -: ;

)|
3) созх- =5', ,

на 'пром!жку

вш!ь|{| вправи68

187. Розв'яж|ть р!вняння :

1) в1п.т =$' 3) т9л=$; 5) совл =_$'

4) в{::;г =-+; 6) ц'=-'!1 '

+:с9 (2х+*)=л;

э1 ."{*-#)=''

Ф з;п(з.т+*)= 
' '

:1 в|п{ = };
2) сов5л=$:

3) ц("-#)=''



1ренувальн! вправи

Функц!|у : агс$!пх'у : агсс0$х'.]Р : агс{3х,у _ агсс{8л 20б. Розв'яэк!ть нер1вн|сть:

1) агстр < {; 2) агсз|п} > $;
20т. |{обудуйте щаф|к функп!|:

1) у=_3а'св1пх;
2) у=а1'ссо$х+1,5;

2\ ', _ | агссов л| .]] ) - агссо$х '

1) агссозл =$*а\
2) а:св1п;г = $1пст ;

3) агстдх: 16а;

3) агссов(2л _ 4), + .

1) агссоь(-1) + агсз|п0 + агсз|п$ + агс{9(-1);

2)2агсз!п1 _3агссоз0 *4агсс19 ( +) *2агссоз ( +)
199. Фбчисл|ть;

'>,*('...',$), з)т9(эаг.,9$-}^,.'*9):

2) соэ(2агс{31); {) з|п(агсств(_".6)+агсс9(_\6)*.''*;,}).

200. 3найд|ть область визначенн'л функш1!:
1) -и = агссоз(4 + х) ; 3) у : агсстд _+
2\'у=асэ|п(3 -х2); 

"./*_1

201. 3найд!ть область значень функш!|:

1) у'=2атссозх_|,;
202. Фбчисл1ть:

208. ||ри яких значеннях 4 мас розв'язок р!вняння:

197.3найд|ть:
|^

1) агсв|п$; з) агсс9т6;

Б
2) ат'ссоз\ : 4) агсст9 1.;

198. 3найд|ть значення виразу:

: 'г ,;, ('.""''}) 
,' \ э)'

2) сос (*.'''6),
205. Розв'яж|ть р!вняння:

1) агссовх=$;

2) агсс{3(л 'э:: * ;

э1 *.';"(-}),'7) ат'с1у(_+)'

6) агссоь ( +); в; агсст91_.,б).

4)/:18(аш{8х);

'|) '=соз(агсь{пх);
6) у = сов(2агссовх).

агссозх - 4
5) --- . :=0;

агс$1п т - 4

агссозх * 
$

3) зй(агсс{д(_5)); 5) св (*.""'3)'

4) соз(агс194); о ,9(*.-в{}).

Розв'язування тригонометричн||х р|внянь

209. Розв'яж1ть р!вняння: .

!) 2сов2 $_соз{_: =о; 3) 2соь;г-сов2х* сов2 х = 0 ;

2'1 2соэ2х_7з1п.т-5 =0 : 4)195х+3ст95л'г4 : 0'

210. Розв'яж!ть р!вняння:

1) 2ьй.т_3совл=0; ' 3\22соэ2х+4э|п2х=7;

2) 3з|п2х-7в!п.тсоь.,г+4соз2.т=0; 4) в|пх-6созх=1'
21 1. Розв'яж!ть р|вняння:

1) з1п4х_з;,:*=0; 3) сов:;_в!п11х=0;

' -* -). 4) ь|п2х+в1п(п-8х)=#соэ-зх;
2) сов3,т = 2з|п{ {1- -, , ,-' у99!:' -""'[ 2 -' )' 5) в[пх+з1п7х- соь5х-соя(п-3.т) = 6

21 2. Розв'яж|ть р!вняння:

1) соэ2 +=1; 3) з1п:-т+з!п22х=.о*23"+"о*24'";

2) 6з|п2:х,"г2в1п2 2х=5; 4) э{п4х+сов4'т=соз4х'

2|3. Розв'яж!ть р|вняння: "

1) .6сов;г**|,'=^/7; : 2) сов.т_"'6з!пл=2ооэ5х'

2 14. Розв'яж1ть р1вняння:

1) сов(.т + 70')соэ(:г + 10') = }; 3) з!пхь|:т7;г = в1п3хв!п5л; :

2) з1п 3л: соз 2х = в!п 5х ; 4) 4я!п2 2х _| =соь2хсов6х '

2) у':3 - 4атстд4х.

агссо5х + 4

3) агсз{п(4х + з) = _*



Розв'язування тригонометричних нер}вносте[!

/)сщ'<-1 ;

Розв'яж1ть нер|вн1сть: ]

Б-. !

!) ь1пх<!; 4) созл<}:

225. Розв' яж|ть нер|вн!сть:

1) з|'п{>}:

г1
2) соз4х<};

/ \ ,6'3) ь1п['*+ !.- 2 ,\ ,./
226, Р озв' яж1ть нер|вн1сть :

|) -+<з!пх<1'1;
-Б

2)+<сс9х<../3;

227 . Р озв' яж1ть нер!вн!сть:

1) 2ь1п2 *.',''

+) соз(зх _+),+'.
/\

5) {в[**# 
)<-1з:

Ф "9(т-+)>1

8) с:9.т > т62) з{пх '_*' , $т9-т<$;

3;созх'-+; 6){8-[>1; "

Б
3) |созх|>!

4) [свл{. *,

3) сту,! 2х_ 3 с19.т + 2 2 0

Б
2) з|п4хсс':в,т:_сов4хз|п *'_# ; \ соз2х_созх)0

€:дстеми тригонометричн}1х р1внянь

228. Розв'яж!ть с:тстему р1внянь:
(.__ ..-2п
1 [х- |'-т.

1)], ..,-,'-'. 3)

|$|п.т_$1пт=,;\А
[** ,=!Р.

л 1 ; 1^^, -'. 4)

[соз- 
.г + со5- .,)и = 

'д,;
229. Розв'яж1ть систему р|вгтякь:

[ .'..'.'. 
'' 

= $,.[,9',9''=!. -2).. [з!п.тсозу=_0.5
1) 

{оо'.''!,т=0,5;

/

1

0.

с0$х=0.' ':

: =.со55,т '

.0' :цо задо-

т5.т=0 глале-

на.гтром1жку 
[+ *] мас: 1) одйн кор!нь ]2) дващорен1?



1.

8ар!ант 3

йноисиви. 0пераш|1 над мно?к!'1нами

[оставте зам1сть з1роики знак € або # так, гпо6 отримат*т пра-

вильне тверд)кення:

1) 8 * 1{; 3) _5 * /{; з) ^!1 " 9; 7) -2'25 
* 9,

2).\9 * }х/; 4)*7 * 0; Ф х|;| * л; 8) ..19 * 7'

3апихп!ть мн0:*(ину корен!в р!вняння:

1) (.'_ 4)(х2 *16)=9 : 2) 6-т_3=0; 3) л2-4х+5=0'

3адар]те перел1ком елемент{в мнох(ину :

1) *:еправильних дроб|в з чисельнр:ком 6;

2) букв у слов! кх!м!ш>;

3) ццфр'тмсла 2 21 | 0о2'

{и р|вн| мно?кини А 1 3, якщо:

т) ] : {в, |2\|, в: { 12, 8};

2)7: {(&: |2\|'в = ((|2: 3)};

з;} А мнох(ина корен|в р|вняшня х2 +9 -0, 8 = {*3; 3};

4,) А - мно)кина р|вноб1'лних трапеш1й, 3 - множина щапеш!й'

навколо яких можна описати коло?'

Ёехай. 6 - мноэ*сина :1ифР числа 1123' 9и е множина пгтфр

числа л п|дмножиного мн0жини [, як;шо;

1).т=321 ; 2)х=234; 3) х=2!2|; 4)л=111 ]11?

3апи:ш!ть ус! п!дмножини мно)кини {5.6'1| '

3найд|ть перетин множин7 1 3. якшдо:

|) А *_ мно)кина цифр иисла 42 |в8, 8 * мттожрпна цифР

нисла72 294;
2)А - мно)кина д}цьник|в 'тисла 18' Ё - мнохсина д1льнгтк|в

чис,-]а 42]

з) А -- множ}|на одношифров'''х чисел, 8 
- 

мно;кина 1!исеп'

кратних нислу 5;

4) А 
-множи}1а 

простих чисел' 3 - мноэкина складених ч}{сел;

5) А *- мно)к1{на ромб|в, Ё - множина г1ара',[елограм|в'

3найд!ть:

1) [-3;10]0(0;15); 4) ш0[_3;3]; 7) [0;8]0(в;+*1;

2) (-*;6)0(_2;5); 5) 71\-2;|); в) лп (-6:27

3) |3;в]0(9;+со); б) |-1;5]0[5;11); 9) |5;121Аи '

3найд|ть об'сднання мноя{ин А | 3, якцо:

1)А - множина шифр висла 5з299, 3 - мно:кина цифР

числа 63 986;

2) А - мно)кина д1льник]в 'тутсла 24, Ё - мно>кина д:льник|в чи_

сла 32:

з) А 
-мно}(и!1а ромб1в, Ё - 

мнцжина паралелограм1в'

3.

10. 3найд{ть:

1) (-1;8)!-.1(+;'); *) (_*' +],[+' **) ' 7) (-*; 20]!.-}л ;

2) !7;13]{--,](7;+оо); 5) (*2;*1)|',]|_2;+оо); 3) [10; |51|о

3) (- *; 0) !.,] (- 0,| ; + со) ; 6) (-в; - 5) 1--.! [- 8 ; 8] ;

Функш!я та !{[ основн1 властивост!
х_ 4 

^
Функш{то задано формулою / &) =;т1' '5наид1ть:

1) ,/(-5) ; 2) /(0); 3) |(1); ц) / (ш).

| 1.

12.

13.

[_ 2, як:шо -р < - [.

,{ано функп1*о |(-т) = ] "2 ' 2х- 1, якщо'- |: < х <2,

!+.т _ :' якщо .т 2 2.
\

3найд!ть: 1) |(_|.з4):2) '[(|;3) 7'(0) :Ф [(1,5);5) ./(5)'

3найд|ть область визна(|ення функц|::
1) ,/(х) =4-9х; 10) ,/(л)

' 
'ч' ]\^.| _|,*!_7'

2)/в)=*' ,1)/(-т)=#,
3) /(л': =-_6-; 13

3.у+] 12, .|'(х)=_--_-'
4) .[$)=;3: .т _ т]-т'

5) /(х)={/-.т;
о

6) /'(:г)=-*;
{х+!
2_т+1

7) / (х)= ---7-----;\х'_о
.т-1

8) /(х)=6;э;1ц-2:
-т] + 10

9) /(.т)=т;т_3х+5;

б.
1.

Ба



|}ар!ат-лз'3

3) /'(:г) = 4л: 6) /'(.т) = -*'
|9. |!обудуйте граф!к ' функ::|!' укаж1ть пром|>кки зроста}1ня

а) 
Рнс'

|8. |_|обулуйте граф1к функш!:,
проп:!жки спадання функш|}':

Ф
14

укаж!ть пром!жки зростан!1я

'7') '/'(х)=2х2 _4х;

в) /("т)=з*'г2;

9\ [(х)=4.т*3-х2"

'76 {ренувальн! вправи !
:3) /(-т)= {{:]__ 3'*1 

, ,' ../х+4 х'*)[_о

|9) ! \х) = ^[;' 4* '

20) /("т) =^[;;"-# '

14; 3найд!ть область зна!1ень функш!!:

1) /(х)=.,Б+9;
2) .|$)= л2 + 3 ;

3) я(.г) ='| _ х2;

4) ср(.т)=3+4л+л2;

5) й(х)= |х|-6;

15. 3найд!ть нул| функш!}:

1: /(х) =4х2 _5х+1;

2) {(х)- '[х+4;
3) ,(х)=***: 

'

2\) |$')=19'
т/9 - !'1

22) !(х\=#*-7ъ.

6)

7)

8)

я)

!'(*)=.Б. *ш *+;

и1..1= /_ р' _21 
;

0(,г)= Ба*.,/-._+;

|0) й(х) = *_-ъ' х'+)

4)

5)

6) /(х)=(х+1)1Б.

Ршс' 13



26. Ёа рисунку 16

щаф!к функц!{:
!) у= /(х)+3;
2) у = !(х}_|;

3) у = !(х+|);
4) у= /$_2);

5) /=-./(х);'
6) у=_1_/(л).

а)

21. 1о6улуйте щаф|к функш|!':

э} у_- тР;
3) :' = 5'./, ;

+1 у =:|'!х ;

2\ у=*-'' ф у=$; 6) у=+*1; .8) у=ч#.
28. ||обудуйте раф|к функш|!:

1) у=/' ; 41 1'={7+2+3; 7) у=1_т/х+1;

2) у=/х+1; 5).у=-#: в) у =3_"[*_2 '

] у=\: 3) .у= !2+3;

3) у = '{':|,; в) у=-т-^!х;
29. |1обудуйте граф!к фугдкц|[:'

\ ; ="Б ; 5) .у = 1э'*з:

!1обулова граф!к!в функш!й за допом0по10 ге0метричп!!х

2) !{х)=4х5 +2х2';
2х

3) /(х) =--;_-: ',х'_|б
4) .{(х)= #1й ;

4<
5) /(х) = х' -3х' + х',

.!

6) ,/(х) = 
'- ^э|

7) / (х)= (х - 8)(х + 6) +2х ;

Ёа рисунку 15 зо6ражено частину

граф|ка функш1| у = в(х), визначе-

но[ на пром|жку [-5; 5]. |1обудуйте

граф|к ш!с| функш|[' якшо вона €:

1) парно:о; 2) непарного'

х2 +8х

') 
1@)=1;;3;

т0) /(л) = Р;
2

! 1) /(х) =;]^; ;

(; + 1)-

.-3 ._ э*2
12) /(х) =, , '? ?

х'_4х

у1 |',

Рцс.15



мётод ;нтервал|в

38. Розв' я:к!ть нер!вн!сть:
1) ("-4,6)(х+5)<0;
2) (х +|2)(х - 4)(х *20) > 0 ;

3) (3.т+5)(2*_7)(х-6)<0; ],

4) (-/ +.т:)(х _ 2)(5 _ х) > 0; ..

5) (х + 7,2)(3 - х)(6*,х) { 0;

6) (6х+ 1в)(4 - |6х)(7 х -21)(5 _ 2х) > 0.

39. Розв' яж!ть нер!вн!сть:
т_1'

1) ::--: > 0;
;+)

2) "+7.0:'.т_10

з) л >0:'х+\,4

--, 1
4\ ^ ',' <0:'х+7,4

Ф-т
5) *>о; в)' х-20

4х+2.8 )-
6) --::-:-::-<9' 9)' 1,8 _ 0,3л :

7)
(т;4(х*9) 

'..х+4

'-4,6 (0;
(х+8)(х_15)

х+6,! >0.
(14 *;)(.:г .- 16)

1) (х2 -|0;г)(;г2 _49)>0;

2) (*2 *10х+ 9)(х2 +4л)<0;

41. Розв'яж!ть нер|вн|сть:

1) (х2 + 9)(.т2 _ 3.;г - 4) <',0 ; ,

2) (.т + 9)2(х2 - 3.г -4) < 0 ;

3) (.т +9)2(х2 _3*- 4) < 0 ;

4) (х + 9\2 (х2 _3.т-4) > 0 ;

5) (х+9\2в? -3х_4)>0;

з)']_7*:8'о;
х" -8х+7

4) "' :"'20 =0./ ^/х_ _5о

6) (.т- 2)1(*2 -4л+3)>0;
11

7) (' _ 2)" (х' *4;г+3) 2 0;

3) (.х _2)2{'2 -4х+3)<0;
9) ("_2)'(х' _4х+3)<0;

10) ("т +2)2(л' *3){(х _4)3, 0 ;

80

31, |[9будуйте граф!к функш1?:

|) у=2_4х;
! - г1

2) у=1 2_4х1;!!

32. ||обулуйте фаф!к функш1|:
1) у=|л|; 3) у=|х .2|;
2) у=\х1-2] 4) у=||л|_2|:

4
];т'| 

_ 1

обернена функш!я

34. 9к| в граф{к,1в; зобрат{ених на рисунку 17, с граф1ками оборотних
^!- __-____:у-о

2) 'у =;*з,

35;

31. 3а допомого|о

функш1й?



1ренувш:ьн! вт1рави

42. Розв'яж1ть нер!вн|сть:

"2 
_з"_181) .------::-*:- > 0;

л'_10х+25

^\ х" -3х-18 -о1 --;-:0,
х'_|0х+25

"2 -3"-183) --------- 

- 
<0'

х' _|0х +25

.. 
"2 

_3х_184\ -' *" '" <о',] 1

. х'-\$х+25 '

_. '] + 4.ц+4)) _;-- > 0;
л" +4х_-5

-. х2 +4х+4 ^б) _ > (.);

х- +4х_5

'7) 
*"*4**! .0;
:г'+4х-5

в){]д]1<0;
х" +4х-5

,., 
.т'_6х+8 

',.' |х.8|

|о) .!,*,! .'.
х- +4х*\2

21 !-э!!2 ч6.
х'-8-т+15

_. л2 +8х 203)-' -т+ 6 -х+6'

.;
1.:!

43. 3найд!ть мно}{ину розв'язк!в нер!вност{:

5) (л - а)(х _ 1)2 < 0;
т+'\

6) 
-' * >0:' х_а

т: ('!?)!| ,) 
<о;

6; 913}-$:-') 2 р

1) р(3.5) 1 р(2'9);
2) р,(-8'1) ! р(-6'5);

3) 9(1'{) 1 р(-1,4);
{) р(*0'1в) 1 р(0,14).

51. |{обудуйте щаф1к фуцкц|т:

1) у="з -2; 2) у={х_2\3 1

52. 3нйд!ть ттайб1ль:це 1 найп:енп:е

м!хску:

|) [-2;0];

3):,-хц+2; 4)у=-+"*.

значення функш!| / = л8 на про-

48. Функш1го задан0 формуло:о 9(х) = х|7. |{ор!вняйте:
1) р(9,4) ; 9(7.в); 3) 9(-3,6) ! 9(3.6);
2) 9(4,7) | 9(4,2); 4) 9(6,ф | 9(0,3). .

49. Розв'ях<|ть р!вняння :

|) х5 =_32; 2) хз =343; . 3) хА =10000; 4) х.4]=_81'
50. €к]льки корен|в з?ш9ж!{о в|д значення а мас р!вняння:

7) х12 =5_а; 2) х1в = 12+4а-а2?

2)[1;2]1 з)|-2:2]:
53. 3найд|ть найб1льтше ! наймендде 3начення функц!|

+) (-оо; -1]'
/=.т-5 'на про-

1)/(-3.,) ] [(-2,5):
2) 1'Ф.4) | ./'(-0,4);

з) /(19) 
' 
/(!6);

4) /(26) ] 1'р;).
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2) 0.3 < 17х < 0,4 .

69. [\ля (0;к!*Ф|_Ф з1{ачевня а розв'яя<{ть р!вняння:

1) аБ1=0; 41 \/х|2=а;

5) х6=8*а;

7) х7 =а'10;

8)х+=а2+3а.

3) а1/х _| = а;

Бластд;вост! коре::я и-го с1'епе}!я '

70. Фбчисл!ть 3начення кореня: 
:

1) тв.125 ; 3) {Р.0,000ш; з; ф"эв;" 
'

2) {0р0йтт: 4)

7|. 3найд!ть 3на({ення виразу:

д; {/Б {/7;

:) {,/:шю.5/:ш;

з: 1/о"оя.%;

ц \п^ 2' -\[т\' '

- 1{4в)) 

- 
1

ц243

72. €гпрост!ть вираз:

|) {'/ , якщо х20;

2) \р, якшо ;,< 0;

,{7;
4} 1{\2#'ч 

;

.йгт
о; 

!;п р
з|,:о 'з_ 1о -'б}:]з!^|4.1!э 'о
-г-:- ^г--:--1) 'т!'!зт +8'(/т/37 *8 

;

--

в) 1/т7-]Б {/;т+1зз '
-!-

9) т]2"/3 _з^,!2\.

5) ф1".-5'у,якщо у<0, :>0;

6) 4,5а2 я[64# 
' якшо а < 0;

-, ,''1 ,16 *5
1\ -:-, якщо тп>0" Ё<0 ",

8/ 1] !6,40
\] !п 11 к

8) - 0.6;-{ фэыи , якшо у _< 0.

2\ 1!@_1)-т =0;

3найд!ть на:?б|льш:е ! найменгше значення функц||
г]

пром!ж;ку: :: | *;3 |; 2) |-{: -2]; 3) [5: +оо1'' '[ц )
61. 11арним .11: непарнтдм € натура-пьне !{}]сло п у показнику степеня

с|эункп1| .7'(.т) = х_'', якщо:

;1 /1-12)<./(-16);
2) _{(*\2) <./ (16) ;

Фз*:ачегг ня кор0}|я,'-го с'гепеня

б2. 3наЁдд!т'ь зна1}е}|ня к0р9|1я:

!) {7й, э1з|о,оэт ; з; $:ш ош ; +)

63. Фбчр:сл{ть 3на{{сння виразу:

|) 0,6</ю00 _+{1п 
;

2) 3'{1| 6+ 4 (15)' - з 1|э ш :

/ 

-\!5 

г ' _-_\э

3) 2(*у4|лэ)" -30 {0,001 -Ё[*тяь.1 ;

ц {в \ж,-['",д! _['{й)'''

5) у0р0000256 -54(_+'.6)'-ь\Ёя ;

6) к- 
5т4?:5 *'{/ц: - 2з{-1ж * 1/,/ - 100{/0,0625 '

64' 3найд!ть об.гтасть визна(!ення функш!|:

11 ',={/*1 ; 2) .1'=*;', ,', у='{^'-ц: 4) -у={;]
65. Розв' рк1ть р|внян*тя :

1) -т9 =5!2;
2) х5 =6;
3) -'с7 = -10;
+) л{ =$;

66. Розв'я:к!ть р!вняння:

1) 
'!х 

_1,2;

а': \|"' =э:
3) {/"-6=0;

3' "/(12)> |?\6);
4) .{(16)> 1$2)',1

5)"'г12=1;

6) .т] = 1296 :

7) _т6 = 8;

8) "т{ = -625:

4) {/*+5=0;
5) {;+5=0;
Ф ь'"/; -3=0;

9) 1-т + 2)з =125:

10) (х_ 5)ц =256;
11) 5.т8 _9-5 = 0;

12) 1х6 +14 = 0.

7\ *[ы _4 = 0;

в1*!6тц = 1;

э1*{6уц =2 '

" 113
2)о



86 1ренувальн! 'вг|рави

73. (прост!ть вираз:

т) {/(э_л){ ;

э1 ч$з1', якщо па ! 3;

з: {6*:г , :п(1|!Ф у> -!:

76. |{о6удуйте щаф1к функп1|:

|) у =1[7 *.т, якщо х > 0

2) у= (9, *:)' ,

г,=::-
з) 1/*/то -,,!т). ;

4) шз-5лу -{б;{#

4) у=1!** +2*:

5).у={'_зг ч[_# '

79

!-

6) у=
(" - 4)2

?отолстп{ перетворення вираз!в, як! м!стять корен! 
''_го 

степ8ня

77. Бинесхть множник з-п|д знака кореня:

л 4/24 2) \гв7' 3) т1Ф ц */243

э) \[7 :

''^[_ь"

6)''!12в*'Ф; 10) \|,'у'' 'якшо ги50;

ц [-'у ; 3) [-* '" 'Бнес!ть мно)|{ник п!д знак кореня;

;) 3/5; э1 зз1 4 ;

тц *[у/т#, якщо а < 0

тц \[- *+чр, якщо л ) 0.

4) а|зФ

6<0;

3) 0,1 {л'

3ар!ант 3 87

82. 3в!льн!ться в1д |!эраш|онапьнос.г| в 3наменнику лробу:

:',#
83. 3в1пьн|ться в!д !рраш|оншдьност1' в 3наменнику лро6у:

5)

6)

3)

4)

1)

2)

',4'91 7!с.

|) _:д: , э'у 24-: 
3) _:-: ц\ --2-^' $ -^Бэ' -' 4+1б' "','1/_9 -1/'' '' \[11 _{б*17Б

[}4. €корот|тъ др!б:
в/]3 в/;: 3\6а -\!5!аа'Б

1} *!Б'
:

{Б **|,
й'й

1} _ч

т+з;
',-17
ц[1 г-'1/х _{,т

,--
э'у \!в-э{Б ./.,6*€

х+у

{7 _|,{ц,'*']?



рац!ональне.
Функш|яу = {/!

88. 3найд!ть область визна[1ення функш!|: --сг-----: - у=\1п:; ;'у=а/]-,,- ; 4)у={Бъ&_,|))'={/х_6;2). \|.1-|у

89. 3найд!ть о6ласть значёнь функш!|:

1) у={/х +]5; ' 2) 
у; -{' -т

90. Фйг:1ть значення виразу {/7, ,*'''(''

3) у ='{" -т .

1) 0,00165х<81 2) 625<х<1296 '

чиолами:.,.-_
1)3 11/250;

94. ||обулуйте граф!к *'"*ш|)-

'; 
;!{;*т; >)у='^]3+х; 3)у=1б;; \э'=_{г''

0значення та властивост! степеня з раш!ональним показнико|}|

95.|!одайтестеп!ньздро6овимпоказникомувигляд|кореня:
-[. -1 '

1 ) 54 ; з) з-* ; 5) (''.у)Ё ; 7) (} + с)3'5 ;

а1 в*, Ф в'* , Ф щ} ; в! ь-* *"''' '

яь. з#;н;ть арифметинний кор!нь стеленем '3 дробовим пока33[:ч

1) й; 
' 

з; {/Р; 
'\[7; 

т'\|@_'Р;
.: ,.г-;-:-Б

ц ч# ; \ \/-4а : Ф 1{Б; 8) '\]7д\-' _ п''

Ба

1) у='}; 2) у='-2'з; 3) у'=(3-.:с):'в'' 4) у=(2х2
99. |1одайте у вигляд1 степеня або лобутку степен!в вира3:

_'5х + 2;-а .

в) (у^),09 . (у,',)., (у-2'5}{ ;

9&/ .з _4-ц\ю 1 _]_5 .5 \15
9) ['.'у *' | .\* '.'',,\' ) \ )

+) (:,-4)о'' ; 
.

5 5 -5
5) у, ' -у'' 'у .'

з:(,**6;!)[,# -6*)[,г! *6|:)[,1 *,,| "\'\ /\ 
^ ^ 

566+Б3')

*, 
[-.] 

-')(-* , ''] 
* :)-,.{[** * ,'! 

)



г'

1ренувальн1 в!!рави

^ а-4Б -. 4гп-пц
5) ! !: б)---;-:

а1 + 2Б5 4пэ44 _ по

103. (прост|ть вираз:

104, Розв'яж1ть р!вняння;
115{]} =-2'

2) {уд=-2'
31 !х+а =э;

цБ+4=15-2':
5) т/л+4 =4_х--4:

22
-. аз _|6Бз
' а_64Б

1
-. о -7 лт9
8) _:--:_:, \,

р_49р',
!1

- 154 +45]9) : т'
10т + з0т

[ррац!ональн! р!вняння

в) '/;+/ =-х'4.;

"2 
_5-т+ 4 =2х*6.

Бар!ант 3 91

105. Розв'яхс|ть р|в:шння:
1) /т; !2_ у = |1;
2) /Бт = |_х;

з1 х+х!эх2 _14х+[3 =5;

4) +! =!тх+1'
т/3х + 1

5) /4т+в _^!1''1=2'

6) .,Б7 +.,/Б+: = в ;

7) т/3.т+1+{16-3.т=5;

ы 2}х*1_'['*+=1'

, 1;1="|тх+|-'["+ц;

1ц 2^Б+3 _,1ц''1 
=^|_х;

6)

!)

8)

,)!'ч-.р=''
[{/":'''т/"т = 10;

3){
|

(_
! |х - |у _5' 4) ]{.у ''| х _ 2'
|х+у=25'

5) {{' -\|; =,''|"-у=-35:
(эг- .'_

6) ]'{,+(/.}'=4,'('у=2т"



93|}ар|ант3

3) сов30'с960,ст945';( _ -\
[ 
сс9{ + соз{ 

} 
'4щ1

4\*'.
со$ т{2з1п\

121. |1ри яких 3!!'г{е}|1!ях 4. м0}(л}!ва р!вн|сть:

1) з!т,т=с+б] 2) с0$'т=ст{+|']

1 22.'3най д]'у'ь н айб{ л ьш е ! най штен ш е']на !|ет'! ! |я в !'|разу ;

!) я!::и;{;

2) соьш=*{ою:

1,1 1+3з!пп;

:'', ]

" 4 + соз5-т'

1) ь|пш<0 |ст9ш>0;
|27' |!ор1вг:яйге:

1)сов40'!соз240';

2) 1я 130" ! стц(*160");

! 23. 3найд|ть область значень виразу:

2) сов2 с* _ 5;.

1\2
' )51пл _ 4

5) св4;
(-

6) стц*'?

2':|тдш|_т9ш=0?

з)ь{п$;со*$;
4) тв5 ! ь!п2,5'

| 18. 3найд|ть 3наченпя в1'|ра3у:

]) (:я!п 270' *3соь0'.;-4ст990о: :1 .он}_в;п}'.*д};

л 
',{Б30'' 

)' * ,[щ ьш _ )'т' '

119. 3нат1д|ть 3наченн'т вира:}у сов(ш +"$) сов(ш _ Р) прр:

1)о.=75", $=15', 2)'=*'р=#
| 20. [!*а можлива р|вн!сть:

3плак:г значень тр!|г0нометричних функш|й:



!}ар!агтз'3 95

!37. |1обудуйте граф|к фуьгкш1|:

1).1::{|6"т|;'

|38. [1обудуйте щаф!к функш||:

:1 у = (/ф)2:
2) у=с1д|х|_с{8.\;

3) .р = т7.'*2, _со$л 
;

4) у 
__.Б*1" 

'

!4|. (прост!ть в1{рЁ1з:

1) сов- Ф-1;

3) 3соз$ св\_эв;п\

4; т9 $ ст9 $ _:д:+- 1_соз-$

{) с[805|п([.!| 
1+св]с* '

о; (:--;"$](,-'"*)

^\ со$ с'. со$ с!'у) тй{й+р$;
10) в|п{с _.оз4с + 2сов2о ;

, ,.' ] _ с18у .'') !- |ву,

|2) со$2р-15ц(_р) _ св(-Р).' со5(-р)

2)у:стд|х|; 3), у ='*| "-Ё !

2) сов2 3у + в|п2 3у + +92 4у ; $) с19.т _ /$;;

5)/1-т;=ЁЁ'
/\
[.т_{ ]г9х

6) {(") =':-------:- ?
х--Ё

э).{(х)-со$'г+с18х;

з)./(х) ={$,
Ф .{$) = |в2 х+ со$л :

!

]

1) з!п405";

2) соз390';

3)т91110";

4) в1п(-900");

51сд!]: ]'\"+ ' / ^- \
6) стд| -]+ !.' "\ о.)



145. €прост1ть вираз:

1) лщ 
* /' 

_ь|п2 } ) якш10 2п < ц <3п''

2) , якщо 2'70' < ш < 360. ;

*<0<п.
2

,

5) т9ш + с{в0';

2; з{пзся'-.'.з'.; 4) з1п6с+соз''с*;

147. 3найд]т'ь значення виразу:

з|пс _ совш |

!) .-:''_'-' :'як1цо 18(,=-Ё]
" 2:;!:то. + 3созш

з|п сх соз ш
2| --"-^--_-----;-- ' якщо с|8сх = 5 '

$[!:'с _ 4соз_ ш

5в|п2 ш+2оонш.

/ \ /'е- \
ь|п{ *-+ сх |+ н!п[ ;^ш + ш 

);\о ./ \"

1+ з!пс

з> 

'[7|с 
* 
"ф1+ 

ст92$1: + т9]р) ' якщо

146. ]{ано:' в|п * _ со$с' = а'' 3найтд1ть:

1) я|п осовс; : з) Бъ ' -_4= 
'

з1ш {х + 2 в1лт (60" - ц)

1) созс+.,бв!пс: 2) 3з1пос_со$сх,.

5) сов2(т*о);

6) с1в2(270'+ с[) .

)



1рен1,вальлт! впр!|ви

159. 3вед|ть до з}{а!{ення тригонометринно}'функц|! додатного аргу-

менц' мен1||ого в1д 45, ["о' 4] :\ +,

5) с|п410';

6) з1:т(-244");

7} |92,|п;

в) ст9$;'

/ -\
4) з1п| -41'\ э/
. 1-
5) тв#;

9) соз 1325';

10) сд2000';

11) в|:т6,3п;
- 11-

]2) сов:['

7) соь855';

31 5;1 ,31д',6

9\ ср(-цд)' "\ 5 )6) соз 13п;

161. 3найд|ть значення вирЁ}зу:

|) 4в|п225'* 6сов |20' + тд300' + 3ст9240';

:; з;п(_+)."'+-(- +) фв# ;

3) с{820' + с1840" + ст860' + ... + сс8 ] 60';
4) в|п 463' соз373' + соз 103':;|п 193" .

8ар|ант 3

[64. 3найд!ть'3начення вираз|в

с1дсх=! | *.'.Ф--Ф-'2''--*-2'
1 65. /{овед|ть т'отожн|сть :

''''(# 
_ 
".)-,'''(# 

* ']*'*(; 
_ !')"",[$ * *),вс" + с!) _ соз2 о-- .

Формули подв!йного аргу!}|енту
!66. Бираз!ть дан! тригонометрингл! функш!| нерез функш1} аргументу'

що,вдв|ч! мен:ший в]д даного:

|) з;п$; з) с94ш; 5) соь4; ,: ',,(Р-*)'
2) соз 7ш ; 4) з{п(с - $) ; 6) з!п 12ш; в1 .''[6с- _ оо") .' \/ )

[67. €прост1ть вираз:

| \ з|п 70',, 7; б; 6)

.)\ соь 4п
''л ;' 2' _ 51п 2ш 7)

3) сов{ 145э + ос) - в!п4145' + о) ;

4) соь22с+4з{п2ссо'2ш; .-

<т $!ц9сх соз9ш . 8)

'/ зй3с!' -;Б5зс'-'

|68. 3гпайд!ть 3!{ачен}1я вира3у:

1 - т''2 !-
2) |_2ь|::]|5'; з.1 -_-"-_0-1вЁ

! ) ь|п 22'30'сов 22'-30' ;

1) 1 + ооз4$;

:) 1*сов{;

! с9(т - с), як|цо

с82а
ту4ы _ \д2а'

з!п] 2ш + 4з]п{ с_--.-..--;-_-..-.---_;-]
4 _ в!п' 2ц - 4з|л' а '

,*(т _**),'",(;#-**)

1- 2соэ2 4сх

5) 1_ з1п8с ;

6) 1+ь!п$'

|^\
соз [с-$ |

3) |_сос80";

4) 1+соз69:
-)



.' 1+з|:т(60'+4п)
4) г;й@т4б

174. €прост|ть в:араз:

= с!82 (15" - 2сх) '

+': с:3(и _ ?),' + з!:: 2с; :

-*[{ *")('-"",(т-'"))
) '----------7- ;1--

"''[:"_)д |\ -/

_э!:: о + в!:з 2а + з|п 3сс

соБ с[ + соэ 2с + сов 3с
= 182ш;

соэ 24'
з) .-'"' 

1 +з1л24, г_----_-:-'--
175. €прост1ть в!}раз '',['св;-цп)'2с18 2сх'т92сх+2 ' 1к(({Ф

\' ш'\ 
^:_-

176. [прост!ть вираз 1$Б й ' якш(о ! < о-<2^'

177. !овед!ть. ц(о ь!п6'сов |2'со:;24'з|п42' : { '

Форппул:: суми ! р|знг:ш|'триго}!ометр||ч]!шх функш!г-п

.',(з' - +) -."-("} + з") ;

з{:з(х- у)+э!п(т+у);

.',(^' *) 
- ."'(" - ;)



10з[}зр!ан'г 3

1) соьх=3-сл: з) (а_-5)соьх =а*2'

102

.. 3) .';$.'.$;

187, Розв'яж!ть р{вняння:

1) з|п;г =$'
21 соь;г=};

3) с9.т=1;

1

4) в!пх=_*,' ./.

_, 1

5) со5)' = _*;'/
!^

6) срх= _+.
5



з)соз(ацс"о'+)

3) агссоз(сов5).

2\ ,;,(',.**{);

/ .-\
2) агсв|п! з!п*! !:' ( у)'

ант 3

|1ри.яких значеннях с мас розв|язок р|вняння:

,.'"'.." - 2#
5) -------------,-=0'

а|с\вх _ а

о; _*!&3=о:' 
{шствл'_{

2 ! 3. Розв'яхс!ть р!в*пяг:ня:

1) т/2 (сов.т + з1п л) = [ ; 2) з1пл+ |6.''' = 2з|п2х,



1ренувальн! вправи,

214. Розв'ят<|ть р|внян1ля;. :

3) соз3хсов6х = соз4*соя'

1+'в!п х -- соу:г

!

4) 12соз2 * = 9 _ +.''{"ф$.
,|!

5 (1 + совх) = 2 + з|п{ .т - оо$4 ]г .

:;{п 2х
-0.

(

2) ] '], 
7гл со3 7[/ = _ 1'

[19 пхсс9 ту = -1.



108 (онт'рольн| р0бо1'и,]

2." 3найд!ть область визначення функш1? |'$1 =

3.' 3адай:те функц!то, обернену до функш!| у = [х +2 '

!: [обудуйте граф1к функп|| ,=-+"Б+1. (орисцючись побуло_

ван'!м граф!ком, знайд|ть:
!) нул! функш!!';
2) п|ом[жк" знакосталост!;
3) пром!жки зростання | пром|>кки с.падання;
4) область значень функш1!.

5.' [осл!д|ть на парн1сть функц!ю:
|).[@)=4х1 -2хз: 2) /(х)=х] _3)'4; 3) /(;г)="3+'6.

6.' 3найд|ть мнох(ину розв'язк|в нер!вност|:

:1 {!{:!9 .6.
-т'+8х+16

Розв'яж1ть нер{вн!сть
(х _ 4)2 (х +7)з

>0.х-6

\) .[(5,6) | /(2,4);
. 2) .{(1,8)) | "/',(-7,3);

2.' 3найд!ть зна1|ення виразу:

3)!(4:,5)1./',(-4,5):
4) 1'(0'э) ! /'(*0,8).

1) 3{,/$ + ц\/-у,'\|вж ; э) 1[ээ лров; з) \

3.' Розв'яяс!ть р|вняння:

Ф'Р1!^ч/

|) х3 =|000; 3) х{ =16; 5) х7 =-128;
2) х5 =6; 4) х6 -\2; 6) х4 = _81;

'\ 3Б =2:
в)#=-:.

(.г_7)(.т+10)

109

4.' 3найд]ть найб|ль:пе ! найментше значення функш!| ), = х-4 на г[ро-

б.' 3в!льн!ться в{д !ррац|ональност! в знаменн!|ку дробу:

^)\-' 
'л -{''

а0.г [ в *{/'+:-#7*з)/. ('просптьвира3 
|'?' 

-й--{Ё,,,

3) {/#,якщ9 д)!;
Ф\]@_1){,якшо а<|

::*;
{/'

э

Б{

,1
!)'5'642 :

_,1

2) 125 з: 3) 320.8;

2.' ||одайте вираз у вигляд! степеня або добутку степег:|в:

3.'
4;

.з
!) а0'6 .с3'{; з; [, * )з ,'\ )'

5) 1с- 
о'в1а .@-л'а;э : (с0,+;-о.

9

/ 1 !ц\з
6) 

| 
а|86э7 

|\/

"!- .1- 1 1

,'' {' - 2х6 ув + уз,/ -_г:_:-1-
12уэ -у3у2

. _э_ э.
2) а т9л+'

7 
-1.

{) 511з '' цс' ;

Розв'яж|ть р!вняння л;т = { '
(корот1ть др|б:

1. тп _ 3тпз!) ---: 
-:пт1 _з

!1.

'' 
п12 _ т72

') -1-1 
'

гп4 + п4

5.

6.'

Розв'яж1ть р!вняння }; _ ц + э4|} _| = 3з .

/--.-^^-:*. -..--- х - )) "'1 
* *| ,[прост!ть вираз _ .---:;

'.].у] "'гт +х1.ут +у5
Розв'я;к!ть р1внянг:я 1/;'- ../Ё." =:.7,"



г

1

|

1

{

!

1.

|{обулуйте'щаф!к функш1}] /(х)=сов3х' укщк!ть'т! пром1х<ки ;

5.

б.'

зростання 1 спадання'

€прост1ть вираз: 
,

1)с1в;г*ф:! ' 2) з1п(_ш)соз(_ш)(т9ш+ст9о) ' ;

3найд|ть найбйьш:е 1 найменше зна!(ення виразу 2ь1п2с _3соз2ш'

||обудуйте граф!к функп1| у = ,'.Бй3'

[онтроль|!а робота $э 5

1:ема' Формулш ёо0авалоня упп |х насл!0кц

1.'

в,"

1.' €прост|ть вир2в:

1) сов(ш-Р)_сов(й+Р); 4)

2) в1п$соз4$+ооз$в1п4$; 5)

31 *!ц2ш , 6)
' 2'$]пс! '

2.' [ано; э|л о = 
*$, оовЁ = _# ,

|

л|ть я!п(с + $) .

з|п2ш + з!п8о .

;ББ2; _Б5вб'
/^ \

з1п{ *+с !+соз(п_о.);\/ )\

2 ь|п 5сь сов3с _ в|п 8ш .

,.'.),5"р.п 3най];

|{онтрольна ро6ота ){о 4

1}ар!ант 1 111

[{онтрольна робота 3\}: 6

| емха " 7р ш а о н о 
'' 

е?пр'! ч н ! р[в ня н ня 1 н е р !в н ос пт:!

1.' Розв'яхс!ть р|вняннл:
,1

1) ь!п4л = -5;
2.' Розв'я)к{ть йер|вн|сть:

:; соэ-т < };
3.'

4."

!.'

2,,
3.' Розв'ях<!ть р!вт*яння:

\ 'Б;:'+2=х|' 2) з!п.т*../3.'''=0.

4.' ||ор!]Ёняйте *!1 з \ББ '

!овед!ть тотожн1сть:

( соьс в!пс )
|'.*4" 

_ 

'и4"]
3цдп|ть корен! р|вняння:
1) соя2л-2созх+!=0;

5.'

6"'

соь 6с* _ сос 10с
=4з|п2ш '

с|п 3с

ц)\[х+4'-1!|1|=2.

2) соБ(Ё _ 
*) = 0 ; 3) сов3:с +] соя'т = 0 .

[;
2) тцх> _9.

1

7." ]]обудуйте граф|к функц![у: {вх | совх |.





1 14 , (ог:трольн| роботи

-_----.т- контрольна робота 3{! 4

|ема.7ршеономепаршнА!функц1[паа[хвласутгасвосуп1"€п]вв|0}1оц4е,'ня
л'',}]с ,,2рцеон,''-р,|",лсн функц1я*тц о0носо й упрео сал'о?о

1.' 3найд!ть значення

2.' (прост|ть вираз:

1) зй р+"''29+ст929;

3.' 
'8изначте знак вира3у:

| ) соз1 56"з|п(_350')ст9230' ;

4.' 
'[осл|д!ть 

на парн{сть функш|ю:

1) ./(') = т3 - 5з|п:г ;

5.' |!обудуйте щафк функп1!' !(х)=з|п{' }кат<|ть !! пром|х<ки зро-

соз] (_ш),| ''' 1+з]п(-с)'

7.'

8."

3найд|ть найб1ль!д-ге | найменше значег|ня виразу

|{о6удуйте граф!к функп|| / - "6;; '

6соз2ш _ 3з|п2ш.

[{оптро_льг:а робота Ф 5

|ема. Формулш 0о0ав0нусл уутсу [х нас:о]0кус

1." €прост!ть вираз:

1) в{п(с + Р) * зй(сх, - Р) ;

2) соз6ч:соз4р- в|п 6р'з|п4р ;

-,.' 2соз2с .

' ) з1п2о '

.. ь!п6с - з!п2сх'4\<.'/ соэбс* + со$2'с1'

/"- -,');5) св(т + ш) - ссв [} )

6) 2соь4шсозс-соэ3ш'

\<а<2тс, п<$<$' знат:-
2.' '[а+хо: со$ с* = 0,6 , з!п $ = - 9'3 '

д|ть соз(ш +_$) .

3.' !овел1ть тотох<н!сть:

1) ф*#=|в2а;
[.',1:,' 

_ о;+ з;п[{ -'"))[."'(# _с 
)_з!п{п+'")),)\\ \- //\ ,=ч!тт4гу.

:+ь!п[* _." 
)\- ./

4." 3гтайд|ть найменше з}1аче}!ня виразу совс_.,,6в|пш '

Розв'яэк!ть р1вняння:

1) соз6х =-$'
Розв'яж1ть нер1вн1сть:

:1 з!п.т >$; 2) с[ух < -\.

а1 '*(**3)=-п; 3) з!:т5х+з{пл=0'

'о

.1.' Розв'яж!ть р|вняння:
!) 4з|п2.т -] ]соз.г-1 = 0 :

2) !в|п2 х = в{п 2х _ сов2 .т = 2 ;

3) созл_соз3х+з|п*=0.
Розв'ях<|ть р!вняння з|п 3х _ сос 3х * 

'/2 
в!п х .

(онтрольна робота )1!: 7

1ема. !зоашцьненн;о ] сшсупемсуптшзссц!л знпнь учн!в
,! 

-
| .' 3найд|ть обл'асть визначення функш!? у = \|2 соз 'т - '|а '

4;'

2.' Фбчисл!ть значення виразу

.1." Розв'яя(!ть р!вняння:
|) л;*х=5

4| 11ор1вняйте *Б]; 16тб .

5.' Аовед1ть тото:к:д|сть:
/ соз6с ь!п6о")!.
\ 51пс' со50 ,

6.' 3найд|ть корен! р|вняння:
1) сов2"т_2з|пх_] =0;

81-2,25 9-1'2тт .

2) ъ6з|п.т - €0$-{ = 0.

ь|п 10ш _ в|п 6с
= 4'соз8о .

7." ||обудуйте граф!к функц||у: с18.т | в!:'т-т |.



1 16 [{дсумкова контрольна робота ф1

'А) 
4; Б) 1;2; Р) *4;4; г) 2

3.}!а рисунку зображено граф!к функц1} у= |@),
визначено} на множин1 д!йсних чисел. ]/каж!ть
пром!жок спаданпя функц!!1

А) [_2; 0]; Б) [-1; 2]; в) [_!; |];

4. 8бласть значень яко} з функц!й складаеться з одного числа?

^) 
у=1|-'; Б) у='/]?; в) у =4[_*' , [) ;,={|,*: '

5. {каз навфдених функп!й с пачното?

А) -у= х2'1' Б) 'у=х-1; 8);,=^/7-:; 0 /=*'
6. Ёа якош:у з риоунк|в зображенб граф!к непарно? функш|!"/Б)у

х 0| ,
_|,!!

7. Ака функц!я с оберненого до функц!] у = х + 4?
А) у= -х+4; Б) у _-х_4; Б) у=х+4; ?) у=х-4.

в) (-<ю; 1]; . г) [-1; 1].

ж

г) |_2; 1].

9. 9каж|ть рисунок, на яко1!{у зобра:кено граф!к функп![ | = 
'х-3

[!ар|ант, 1 111,

10. {ано функп|ю / (х) = *6 '

^) 
1'Р3'4) > ./(-2,8);

Б) /'(*3,4) < /'(2,8/);

[ !. 3найд!ть з}|ачення виразу

||ор|вняйте /(*3'4) | .|(--2,в)'

в) 1'(3,4): {(_2,в):
|') пор!вняти немо}кливо.

Б) 0.12;

!2. Фбчис.:-т|ть значення ву1разу

А) 1,2;

13. €прост!ть ,"р*'^[ьБ '

а;$;

д) {61; ф \|Б;

г) 5.

в) ^/Б; . г)

в) +; г)
.)

3) а+6:

1|т.

5

{/я'

5ш
9

[) а05 +60,з



' 1аспоштоа 0р1эац
Розв'я:к:ть завданн'| 17 _ 20.3агти:ш|ть'в-!дпцгв!дь у бланк в!дпов|дей.

.2 -5,*,/.]7.3найд!ть {\!ножину розв'я3к!в нер;вност! '', 
_"** 

> ].
х! +5х+4

(*|;_1|Б | ) '21Б18. (гтрост!ть вираз | 
_=-----= _ -.-=-:=

\'!" -1ь *]; _*|т )' {, *э1|Б +!Б'
-19. 9ка область визначен[ш функш!| у =\р - ' 1 +(х2 _ х 2)

20. Розв'яв<|', р|'"",", ^{4/ 
_\ 1= х + 1 .

--[6?

!з зображених,прямих не 1\,!о'(е слуцвати граф!ком функц![?
[.9ка

А)

2. |-раф|к функш!!. -},= т; стисли у 3 рази до ос] орд|.1нат ! перенес'пи
на 4 одиниц! вгору. |раф|к яко[ фу::кш!| було отришлано?

А) у=1/Б+4; Б) у=..,6'_+; Б).у={ы- 4,[) у=#_*
.1.Функш!я !(х)=-'2 ,'з,',."а на мно)кин| !. ! якому з наведених

випадк{в шя функшй е оборотното?

А) Б=Р1 .Б) о=[*1;|]; в) 
':(-1;1]; 

г) о:[_1;0].
4. Ёа якому з рисунк!в зображено щаф!к парно1.функш!|?

5. }каж|ть пару р!вносильних р|внянь.

А) (4.т_1)2 =(3х+4)2 | 4х-1=3.т+4;

Б) 2х-3 =5-2х 
' 
.}$=*;

(г. Розв'яж!ть нер!вн1сть (х + 2}(х'1)(3 - "т) < 0 .

А) (_*; _ 3) [.](_1;2);
Б) (-з; - 1) 0 (2; + оо) ;

0\т292б., ]= =;:з д ;г" = 9 :

г) /;;=.т: !-т-1="].

8) (-*;-2)1..,1(1;3) 
;

|) (*2; 1) (-.](3; + оо) .

7. (еред наведени.{ функш1й укаж!ть степеневу

в; у=$;А) }=л6; Б);,=Ё; |-) у = 6'.



А) а>0; Б) а<0;' 8) о=0;' [)такцх3наченьне!снус

10. Фбчисл!ть значенно Б1'--.., щя в*:Раз} 77
А) {; Б) 8;

А) аБ\|аБ; Б) _чь\|аь ц аья,гБ; г) *,6!/-66.

12. (корот!тьдр!б ]} -\]аБ + 
'! 

Б

ф^в Б} (# в) #; \1,+1Б.

А) (2;3): Б) (3; {); в) (+; 5); г) (5; 6).

[) [8; +оо).

14. /гка область визначенг''| функш!| у = (.т - 8)'0'{ ?

А)*; Б)о 8) (8; +о);

5.2

!

Б) у2

,:
8) 3;

_1[)у'.

^\-2
Б) _2: 3 [) корен|в немас

.!аспашна 0руао
Розв'ях|ть завда*тття 17 :20.3апипл!тйдпов|дь у бланк в!дповцей.

пром1жки



\22 [1|дсуь:кова кон щольна робота },Ф1

А) (_ю;0]0(1;+оо);
Б) (1;+оо); '

Б) (-*;1)!(1; +оо);

г) ( ]; + эо1[-] ;91 .

уь)
6. Розв'яхс|ть нер!вг*!сть # = 

о'

А)[.*2;4]; Б) [*{; 2];

0-Ф; {1 .

Б)а*0!6>0;
[)сг<0!}<0.

А)а>0|6>0;
Б)а>0|ь<0'

ф, зв;л"'|т""" в|д 1ррац!ональност| в знаменнику др6бу #. .

ф з5|'; Б) 35т6'; ц |2{1; г) 25!т.
|0. ||ор!вттяйте -5{/2 ! у250

ф 5ц2 . \\|эзо;
Б) 5и = {,/ио;

'52
|1. Фбчисл!ть значення виразу :6й +(0,125)-1

А) 36; Б)з2; в) 57; г) 40.

|2. 3найд1ть.найменше значення функц|! ? = х-2 на

А) 9;

А) 4;

| ,> *' в) 4;

в) 6; Б)2; ' г) з'



робот'а лъ|

.1. Функш!я ;''= / (х) с непарно}о. 3нап]д|ть /'(-в) 'якшо /'(6) = _].
А) 0; Б) 1; в) 2; .[') знай;'г: !]емо)1шиво.

4.9ка область в[1значення функш![ , = ф'
А) (|;+оо); Б) (_'о; 1)(-!1|;+эо): в) |0; 1){.](1; +'о); [) [0;+оо):

5. Ёа якому рисунку зоброкено граф!к необоротно|]функц||?

6. 9ка мно:ки.на розв'я3к!в гпер|вност! 1
х

в)

.1
2

0;

?

2);А) (*оо; 2); (1

А) од:аь:; Б) два; Б) три;

/ , 
-1-3

[*т,.;

в: {;
]1еретину граф!ка

|):кодг:ого.

гт1_, , 9'

функц!1 ))= х" + 32 з

г) (0: -2)'

||. Фб.:иол|ть знач€ння вира3у

А) 9; Б) 1;

9.'3'найд!ть координати точки
в!ссю.абст.тис.

А) (2;0): Б) Ё2;0); в) (0;2);



ц 2Ф < \[Б;
Б) 2уз : *!цз;

в) 21,|' , 1[Б;
[) пор!вняти немо)кливо.

14. €прост1ть в\а|аз а0'6 а4'4 6_'з

А) ,в; Б) 
'3;

15. €корот!ть лр]в !!2.
.аз +3

.-1.,2
А) а з +3; Б) а1 +9;

Б) ,=?

2!21
3) а3 _аз +9; [) а5 + а1 +9.

[6.6к|льки спйьних точок ма1оть граф|ки функц!й у. ^Бх.1!=-х?
А) три; Б) дв! 8) одну;

!}ар!ант 4 \2?

4асп'|,на преп'я
|)о:]в'язання 3адач 2] 

' 
2_2 ,'_1!Рч мати общунцванн'|! у ньомт потр!бно:*сш:асат:.:
посл!довн] лог!чн| /11 та п''с"ен*ш. ' 

_- -'_--- _.



128

А) -4; Б) 2; 8) 0; г) *1.

|) сс9200" > 0"

' 2.9каж!ть правильну нер{вн!стъ.
А) з|п}60Ф < 0; Б) соз250' > }: Б) {9140" > 0;

3. 9ка з даних функш!й с непарною?

6. 3наг:гд!ть значення вир{азу

А) оо'ьо+в!цо; Б) 2э1пш; 8) созс{_з|пс; г) 0'
8. Б!домо' шо соз(о+$)= 0 | в|пс = ! . 3найд!ть зг:аненьпя з{п$.

А)2: Б) 1;

ы+: в,:$; . ц*,
7. €прост!ть ,.р', .'.(} + с)+ з!п(п _ с) '

9. €прост1ть 
'"р*, $$$ '

А)'2; Б) 2соос; 8) 2с1пс; г) в1пшсозо.

'А)-1;
Б) 1;

8) 0;

12. [раф|к яко| функш|[ зобралсено на рисунку?
/_ \А)/=ь!п.т; 8) ]'=з|л|{-х |;\. /

Б) -у=ь!п(п+л) ; г)],=з1п(2п ;х).
!3. 3найд[ть корегл! р!вняння |32т ='0.

А) пЁ, /с е 7';

ы +, Ёе7:

14. Розв'яэк!ть р!в+ляння соз{ =

А)*++6п*' *с2:
Б) *2д +6п*. *с7:

15. Розв'яж!ть р|вняння ж# = '
'\ +' *е7; Б)т*. *е7: в) }+ т/с, *с2: [)корен{внемас.

|6.9кок1ть'множинурозв,язк1внер!внос.:.!,!,*,-}.,

ь)-*+2п| < х <!+2п*. * е 7: в'1_!+2п*' . * -{ +2п!с, *:е 2;

Б)_*+ 2пЁ < х.4' 2п*, * с 2; ?)-$ +2п/с..,.Ф+ 2пЁ. Ё е7'' о о |" -_1 '.' 3 -'-' '..- 
3



[1!дсумкова контро']ьна робот'а )Ё2

Б) |в|п2!=-з1п2: [) |з1п2!=_соз2.

!30

А)25; Б) 15; 8) 10; : |) 5.

{к треба перенести 1аралельно грф!к функш1': ),= со$х ' щоб отри-
, ! 

-|мати граф!к функш|} л = сов[л-{,,|т

А) соз;г <0,99; Б) совх>1

$!; ы#:' ц*; п5#
7.3найд1ть 3начення вир;шу 1в*

[ка множина значень функш1| у - (в|пл 1ооя,т)2:

8.

А) [0; 1]; Б) [0;2]; в) [1;2]; [) [1;31:

[0. 9ому дор!внтое 3начення виразу сов2 6 -зпт2 $ ?

д) 9;
| [. €прост1ть

в': *;

сов4сг + сов2с:
:,о5с[-

Б) 'сов4ш 
1

г) 1-

[) з|п14ш

в) 0;

А) соз2о; Б) э!п2с;

12. €проот!ть !зираз

А) 2соз4ш; 3)'2оов3с; ' [) сов3с '
13. Розв'яж!ть р!вняння эсоз2 $_|=2.

Ё).,9ос14п

14.

15.

16.

Розв'яж!ть з;вдан}| { п -6{'"6#"-1{",#,';'"у бланк вцпов!дсЁ:.

|7.9ому лор|внтос значення вира3у 'ь(+-")' як!цо ,!,,=-€
\.) ) 5

!* <с<2п?
2

|8. €прост!ть вираз 1{$: -ч#
!9,

20.

4осупшнш ,преп'''
|'озв;язан*ш 'за:тач 21 ! 22^повинно 

чз:у о9ф!у*1н*. у ньоп:у потр!бно записати
посл!довн| лог|,{н| д|т та пояснення.

2 |. !овед|ть тотохс*д!сть:

3 _ 4соз(4сь _ 3п) _ соз(5п + 8с) = 8соэ{ 2с .

}2. |]обудуйте граф!к функш!| "Р = со5"т _ /*# ' .

Розв'яж!п, р!вняння (-уь1.:т2 л _3в!п.тсозх -соп] л = 1.

|осптшна 0руел

3найд|ть найб!ль:пе значен}{'! виразу 4 с|п ш + 3 сов с

:



1з2

Бар!ант 3

'3авда+'::я | - ]6 плаго.гь 
'," "*.=#!].]-, 

::;':,::::::'.,з якгпх г!-чьк+: ()АЁА в|дг:ов!дьг1РАвР1.]1ьЁ{А' 0бер|ть пра!",т,ф ;;д;,;"й';;;;нач'ге':т у бланку в|;щов1дей.
1. 3найд|ть область значень функш!| "}, = 2 сов х + 3

А) ['1; 1]; Б) |2; ц1: в) [1; 5]; г) [-5; 5].

г) 
'/з

[) [0; +оо),

2. 9ому лор!вн:ос значення виразу 
'в('*."'$):

Б
А) !.1; в) *; в; *;

3. 8ка об'г:аст.ь визна(]ен}!я функш!.{ у = ",ББ? т

. _'А).[*1; 
1]; Б) [0; |]; Б) (-*;0|;

4. ['раф!к яко[ функп!1 зображено на рисупку?
А) у=в{п(п+х); в) у=в!п(т*.г);

Б) / = ';'($ * .-] , г: ,, = ,;,(9 -')
5. €прост|ть вираз з|п4 о. + в]п2 сх 

"оэ2 
ш .

А)!+в|т:2с; Б)в!л2с; 3.1 соз2с: г)1.
б. Фб.тисл|ть значення виразу ь1::52'сов38"+ сов52'ь1п3.8' ,

а: }; ь: #; Б) 1; г)0

Б) 1; 8)с92с; 1
! ) с18-({ '

|') {95с*.

0*

[) _2с!п2с*.

|') з!пт=-+.
-1

А) с1д9с*; Б){д9с; 8) сс95о.;
9. 3найд|ть зна.{ення виразу 2в|п 75.соь75].

/1
А) #; ь) }; в) #,

10. [прост!ть вира3 соз3п * соь7сх

. А) 2соз2с; ,;ж'' Б) 2в!п2ш;
11. 9ке з дан.и.\ р|внянь не ма€ тсорен!в?

А) з|п.т=$; Б) ь|пх =_#; 3) в]пх=#;

к0ва ко}!трольна робот'а )Ф2 !!прэ!ап.:'3

13з
|2. Розв'яж|ть р!вняння 18.т : 182'

^) 
2;

Б)2+ц7'267.
|3. 3найд|ть корен! р|вняння элл2" = * .

д) *#+ п/с, *с7;
Б) !#+*, *с7;

14.9ка;к!ть ус! зна.те:;ня. с!, п.р1|
розв'язки.
А) _15с<!; Б) а<0;

|5. Розв'яж!ть нер!вн|сть с{3_т

^) *+п*<х<т/с, *<2;
Б) п*<*=**п*, *с2;

|6. }каж|ть хибне тверд)кення.
А) функц!я ;':агс19.т е нег1арно}о;
Б) функц|я у = агссо$х € пар!{ою;
Б) <!ункш|я 2 = агс5!п-т с непарною:
[) функц!я у=хагсь!пх € парно|о.

Б)агс{92+пЁ,Ёе7;
[-) корен1.в нема€.

в}.(-!)Ё #**'*с7:
г) (-])& '$+ т/с. * е2.

яких нер!вгл!сть в!п.:; > а+ 1 мас

Ё) о > _2; [) так| значення не |снутоть
< |,

в).т>{+л*, /сс2;
|-) -т< }+тсЁ,/се7.

:

|!аспссана 0руеа
Розв'яя<|ть:}авдан.|тя 17 - 20.3алг:ш]ть'йдгтов!дь у бла+тк в|д'лов|деЁ:.

Розв'язання {адач 2: л 22 п 
1с:сгпцнсг ,преп'л' 

_-_т_

:у:ч"ч п;аг*: обрунтування. у ньому пощ!бн0 3аписат!'посл|дов}{| лог|чг:! ц!| :'а г:ояс!]ен!тя-
21. |1обудуйте граф|к функш|[ у = сов{ . (ористу:онись побудованим

граф|ком, з::айд|ть пром!жки ,р'1'.'"" | пром!>кки спаданняфункш||.

{+}.''"
22.0прост!ть вираз

'якщо п<а<2л.



0-+
А) /:;со5х; Б) -т,=.1'_со5х: Б) _у=...,Б;*; г) у=х35|:т.т.

4. [раф|к яко: функш!1зображено на рисунку?

А)у=19(п+х); Б);;:'в (**')'
/- \

Б)у: 13(п _.т); | )"и- {3 
[Ё_",]

5. €прост!ть ""р^' ']_ _ с|д 2 
ш .

51п'с{

А; в;'2 ш ; Б) соз2 с,, ; Б) *1; г) 1.

б. €корот1ть др1б 2'-дн* .

А) ь!п3ш; Б) соз3ш; Б) в1п2о: [) соэ2с'
7. 3найд1тьзначе.ння сов2с, якщо 

"', ' = - {6

А)-+: Б' ! _' г 4'
, + ,-*, в)*; п+

/\
8. 9ому лор!внюс зна.:ення в||разу ,* 

[# 
- 0) ' ,**' т9 $ = 2?

А) -3; Б) 3;
'в) {,' 5' п +.э

! ) ?кодного'

9. €к!льки корен!в мас р!вняння з]пл = *[й т

А) олин; Б) два; Б) безп!н;/\
10. Розв'я;к!гь р!вняння сов[ 3х*+ 

]= 1

)
ь> **4, * е7;

1- ,-

Б) !*' ]се2:

во Ё*#, йе7''
- 

1-1-
г) -Ё+ь|, Ёе2'

! |. 3найд!ть корен| р{вняпня {в 
+ = ]' ..

в) 6+ $, ь.т;
г) +*3тЁ, *с7.

| 2. €к1льки корен!в р|вняння 5!:: т = 0 т*алежать пром!акку 
[-+, т]'

А) п+т*, Ёс7;
Б) п+3хЁ' *с7;

А) один; Б,1два; Б) три; [-) нотири.
|3. .{ка }у1но)кина розв'язк|в нер|вност! соь3х < 3 ?

А) (*эо; 1); Б) (-о; 3); Б) (**; +_'о): 0 (-., {''..'.з)
|4. }каж!ть мно)кину розв'язк{в нер|вност! .'.". $.

А)Ё* 2т* <х.** 2т*' * с7: в) *' 2п* <х <!+2тР. !< е7:
Б} )+2х*.".!+2т|с.Ёе2; г) ** 2т/с<х<$+2п*' *е2.

|5' 3найд1ть о6ласть визначення функц!| .у = агсз|п(4_т - |) .

г ;!
А) (_ю; +оо); Б) [-1: ,!]: в) 

[о; }.] ; 0 |0; 2].

|6. |ка 3 наведених нер1вностей не мас розв,язк1в?
А) агсэ!:':-т '#, ,) агсь{п.г<$: Б}агсь!пх>0; !-) агсз!пх<0.

|'озв'язагтня заца,: ] ] , ,, 
'"-"'|*{"-*!!,,*[#!,,|!#,'"". у ,!'''у по'щ!бно записа] р:

лос-г||д()вн1 ]1ог!чн| д1 та поясненн'!.

2 1. |1обулуйте граф!к функш[| ). = ш1,"т_! 
.' $1пл

22. 3найд|тьзначення виразу соь4,]с + з]п4 с, як1цо э;'2а = *.
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)*;:з ' 43.1) (_"о;*6)[]|0;6){-](6; +со): 2) (--{;]). 45. 1),8кщо
ц=4, то розв'язк[в немас; якщо а<4. .го а<х<4: якщо а>4. то

;..::-::, 1'^:*'а34, 
то;г>4; якщо а>4, то 

^.*."--|Ё.']]7,'::-у" 
-:, 

<4.- то л>4 або л=4; якщо а>4' то х>4: 4)"-й"'а3-2, то ]г<с}' якщо ,,_2, 
'" ".::; '^Б{')".::;:- 

']]]]}.?^1:':]0 
л<.' або .т=_2; якшо а2*2' то .т {а;.6)якгтто .'=;,;;{

розв'язк!в не!\|ас' як|цо с, < 7, то ,,. , =''' я!(що 4 >.7, то , 
= '' 

-)',7)якшо и=5'то;т.>5; дк:г(9 я<5' то а<х<5 а6о х''э;''**'_''э,то.т)с:; 8)якшто а=5,то л<5; якшо а>5' то.'=', 
'-*") .', то

]":::::""]'.]1' _'' 
|) [1ар.не; 2) ::еларне; з: ,.,'р,*,Б;;;;';;*!у,'вР!,.9, -' '' 091!аРнЁ' +/ може 0ути,як парним' так | непарним; 5) парне; 6) може бути як "й|'*'';;,:ж:"':":,:''.!-:: '"5; 

2) а=81 . в|.т;непфне; 2) ;;;';й;']
::|,"* ' так ! непарним; 

]] п*р'.; 4) *.. ;;;;;;'; ;.]]; ##
:"'у 

]1ри )к0дно{\{у. п. 69.1)9кдцо а=0, то .т)0; якщо 
'*',"'"]',), _'\)'

-1=0; 
:) як!](о а=0, то л - будь-яке число; якщо а#0, то.т=0; ,

3)якшо с:=0' то.т _* буль-яке число; якцо ,/#0, то х=|; 6) як||]о.
ц30. то корен[в не!\|а('; якш{о 4>0, то .'=$ або.х=_#.*,.

4) ?:' 
'., 

з({/7++) эоБ
31/ , " у; ; в': $}' ' 87. Бказ!вкс.:. Рехай '1[2 *[5 = , ,

| 2 : !.

|00.5; {, 6, + 103.:;@1 : э>!-!_ 31 0; ц1_!,]- аз+|эз о5.+Б5 !'\"ц- + о- лзуз
!

5) п1;о - 5 . !04. 10) *3; 2 !05. 5) +; 6) 6: 7) _.4; 4:8) 6: # ,,'',*',

2+11 - ,,

::]:' ]]) 
3 106. ьу з; -| !у:!у!:3ам!на .дт1=; з, _4#,_ 

г_-;:;::941у!1до у' +|л-=|] |) 3: _4,5;

'.',"1!.у,'':?;"'т*: дтФ =! ' 707.!) 2:,)*.,'*,,й'': ,',

137

3) 10;

(25; Ф'

4) #:,6 1 0в. 1 ) -?; 5 ; \'ц' [9. 7) (з ; 5|,' ё], 
'''1''!#!]''1'!|!;п.-..*- _ _--:- / \-' -/' \Ё-' 1-), окцз|вка. 5ам'н;

у;-.| ]* 
=,.^ 

|'-''+х'=ё. ..1.д, а2 +Б2 =4_у+л+9*
7''!|*'"= 2х:=3х'+|3 : 

:+13=25, *: с!, .,',- {]"]''

!}каз!вка' х+ у !* _|' +э1"'х = ({, ''Б:' _ *{ - "[,'.ф! за-
ь:!на т/]+ ,|, =,. 111.2) |_+;_з1(-,[_-};01, з: г: д-1 Р
',|) [ 3з; 3); 6) (-'о;-;;;1,,';;; 

']]|:;1-;'.}}]]; ;|]1;;:о(0, то [>_]; якщо а}0, то -]=".}_]'']''.'; 2.
|2 !. -| 

) - 3 < а < _1 : 2) 
3 

= 2 ' таа. |': 6; --1; 2) 5, ц;3) вираз не набувасг;! найб!ль:цого' н! найменшого .".й"". Бказ!вка. !анмй вир?в не
визначений при с[ =п/с, * е7. 123.:; [*;т]':: (- .''-!]'1,, -.',
0каз!вка. (користйтеся тим' *' **"7 ] ь 

-!|исла одного знаку !а {-0' то *'* 
'3) 

[2; +оо)' 133. 1) 
"'-'', )" ж-'';;";,:;,ъ; 

"";;* 

""::абувас н! найб!льшого. н| наймендшого значень. 
'-"'''*.|}''*,::1.]]'.:"" 

,."1':.' вира}у не н,шежать значення 
"' ";;;;;;-з|й = 0 ]:$|п-0-=1. |45. !)созЁ_з!г:$ ; 2).2т9в: 3)совс_.э!пш. 146... а2-.|

') 
__ ' Бказ!вка' [!|днес|ть обидв! част1'111и р|вност! з|п сх + со5сх. = ,

/(о квадрата; а: 4)Ф. Бкцз!вка. (користайтеся 
формуло}о суми

куб!в !результатом прикладу (1): з) 1_ац:2а2 
.8кцз!вка' э|п4с+

+.оз4с'=1з|п2о-+"'з2с)2 _2з'п2,"'з2с .', !'6,2 _3,ц .'
6, ;;' ̂

6"- 
_ # ;;;:"_1*; :*:

шес!ть обидв| частини отриптано,|. р|вгтост! 
^" 

-';;;;'.""]]'. 
'^, 

ц|)каз!вка' |{од1л1ть чисельник ! знаменник Ааного'др9$';; ;"':;

)
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ц # |ав. !;_{. 3ка.з!вка- [1одайте ланоуй вираз у вигляд|
3-4в{пш_3в{п:с. Розгляньте функш|то /'1т1 =3-4т *3т2 лри
те|-т:|1 !57. 1)2' Бкцз!вка. €"'''-з!п.:о. -:($."*'-_+-''*) =

::( соз$со5с; _с|п 
{з!л п); 2)5.вгаз:сга. 3ь|во. + 4созс *.6'* 4, -

( 3 4 ) /-д]-Б---: з!::ш+----]_-созп !=:/]з; 4 \

|,^/з, *-{] . ,ф -г'""*'|-'[т5!|!и+;созо.,]: 5з|п(и-:-9),

де .о'9={. э!п9=4. п0.-+. п4.4) |; 5) т94с' 175.*2.
176. _2соьс . |77.Бказ!вка. |_{омноисте ! :2соз10' 1 застосуйт. .р'рф "';],;';]"::н'#- 

:;к::#
|83. 3)_ 2соз2о'; +) ш{с. 195. !) гл ( 6 а6^ - ь 7! ^.- тдо;' -'.|_ /Ё05/'ц: +) 

Ё. 195. 1) а<0, а6о а>$, або ,,=$;:

0<а< 1, то два корен{; якцо _ 
|.',..0.або [а!=1, то 

'^'" ['р;",.
3ка'з!вка. Розгляньте щаф|к функш{| "Р = з!п л на пром!жку 

['' ч']
203. 1) Б, ,: $ ' вказ;вк'. 

''..''(.*+)= ^...,'[.'. (^_\))'
3) 2_п 3каз]вка.агс|8082) = агст9(1д(2 * п)).20{.', 9 ; э> 1;
,) + ' Бказ!вка..|-1оз::ачрлмо агс1$3=сх, 0с€(.,+)' ,*, ,',=',
с1$сх =+ й*= ! +стд:с ={'0 : {л* ф. в,,';**.л. соэ(агсст9 (2))=
: соь(т * агсс{д2) : _со:;(агсс{92), }!ехай агсс0д2 : 0, 0 - [о; 4). т'';
с1$с - 2, !уо.=+ #" = 1+тд2.,с =*;5) #'',; ::,:-^",
стд(агст96] = ;# 

*',,.', 
{.,"=''' '\ -*<*<{ . Бт;цз!вкц,

!ана нер|вн|сть р!вг:оси,!ь}!а сис-|.ем' /Ё:::::]:', . .'* }.

}л ''-2'^6- -- з . . 207. 5) Рр:с. 19; 6) р:ас.20. $каз!вка.

';' = соз(2 агсз!п -т') = 1 _ 2 ь|п 
21агсь!п 

л) ' 1'епер нева}кк0 .!10казати' 1цо
:раф|ком даьто| функш|}'с дуга :тараболи .}=1- 2х2 при-т е |-1 ;1]'
20в. |) !<,<*''', .\+2пк <а<\+2тс*, * с2:';;__ 

'у.,-,.*'||!сло; 4) 0<а<п;5) а*$;;Ф _5{а<0. 215.1) -}+тп, ттс7;
2! пт'а, тас 7 :" 3') $ +2т/с, /с. с 2, або (-;;,,.,_: .{+птт, утс7, $) 2ттт,
о;с7.216' !) *+ +п*' *с2;2') т+2пЁ, *е7;3) $+2пА, Ёс7.
2'7. -5.21в. +.2$' ё: $'эал.'-{.*'** *;.*.) . 3каз!вка.

/(ане р|вняння р!вносильне систем! $:э=} 222'1)_!<сг<|.
1:

!|г:ау!вксу' Розв,язавши 'лане р!внян;" 
|;- 

:";!,'*" 
",,".сно з!:.:;г,

(угрима€мо [з!п'т=а. 7п.!,,'.,'"^..^_._
[с' ,'.' = 2,' ! . ?',| шука}|е з!'{а!{ення ,} _ ро3в,яз0к сукуп-

,,'.,'; [!'{{!, 1]""''' 
[! 2са+!|.1' ') 

а=!. |}ксу'!вко. дане р!вняння може ма.{.и розв,я-
}ок ли|!]е за у1\{ов]4 ,2 -2,+.3*<2. 6л!д улев::п1тися, шо лри а=| р{в-
!!ян]:тя маЁ р03в'я3ок; 3) а= $;+: -$<,<}.8каз1вка.3апргщ!тьдане

р|в:ляпня у вигляд! соз(2.т+ср)=*-,'. сов9=!", вп:9={;
,) ** а51.223. |)сл> 1 ,а6. а.-* ,або а=*,''-+-сд<() або

Рцс. ]9 Рцс. 20



140 8.!дпов|':д! 1. вказ!вки

[*;,*= 9' ,,'.''"ьте щаф!к функш!| "):=э!пх на пром!>кк, Р'+]
[в{п х = а.

221.|) -$+*'*=#**, *с7: 2) Ё-+<'<} *+,
!сс7,з\ _++т*<х<\+п*. *е7'^ 4) ё*п*3х<\+тс*' *е7

22!9.\'| '*=5**$3Ф' !=*-# або х =+*ф#!,

х=ц*{{, Ёс7. п е7 : 2) х=$+тс{Ё+п),. !=|+т(*-п)
або л = -ё+ тт(/с + п),, = -'-'#;}, 

;' 
- 7, п е 7'

43. 1) (-оо; . 5) !..]|0; 5) {..](5; + со) : 2) (_ *; - 1} |.] (2; + оо) ' 45' 1) 9кшо::

а<2, то а<х<2; якщо а>2, т0 2<х<а; як1цо а=2, 
'о;

розв'язк!в нема€;2)як:шо а<-2, то;г>2; якщо а>2, то 2<х<а:

або.т>а;3)яктцо а<2,то х=а або х>2; як:цо а>2,то х22;
4)якшо а{_.4' то х<4' якщо а>- 4, то х<-4 або _4<х<а;;

5)якщ9 а4-4, то х( а а6о х=_4; якцдо а2_4,то'х<а;6)якщо]
а<3, то х1а абло л>3; якшо а>3, то х<3 або х>а; яктло!

а=3, то л - буАь-яке число, в!дм!нне в!д 3;7)якщо 4<_3' то{

а1х<-3 або л>-3;' якщо 4=_3, то х>_3; якщо 4>-3' то]

х)а; 8)якщо 4<1,. то х <а 66о а<х11; яктшо а= 
-\" 

то 
'_'1:]

як|т(о 4 > 1, то х <:. }+. :) Ёепарне; 2) парта'е;3) парне; 4) мо>ке бутй!

як парним' так | непарн*:м:5) парне;6) непарне' 56'\) а-_1296;'
2)а=2' 61.1) ||арне; 2) непарне; 3) така нер!вн!сть не мохсф

виконуватис.ц при жодному п;4) може бути як пФним, так | непаРнг:м.;|

б9.9кщо а=1 , то х>0; якцо 4#1, то х=0; 2)якшо а'=0, тол*;{

буАь-яке число; як1цо а#0, то л=1; 3) якшо 4=_2, то х20; якцд0}

а*-2, то ,=1; 6) якщо а{0, то корен|в н6мас; як|цо а''' 
'$!

*=$ або *=_1$ в6.4) _1, ,; $, ', \г ;;,11

_[!1,{

100.5)$;о: $:оз."# з': #;*)-';5)с*+3' 
{

1

[пр!ант 2 141

|()4. 10) 5; -4; -5. 105.5у 20;6) 3;1) -\;2:8) 7; 9) корен!в немае;

!())4: | т)-:; -}. 106.6) 7: -7;7) _.4;2: 10) _1; 3' 107. |) 1; 2) -15; 13;

3 ) | ; 2; \0; 4\_79:1. 108. !) _3; 4: 2) 9. 109.7) 1*1 0; 26), ({; 5); 3) (-4; 0),

(-*9;_#), ,: (2;3), (-+'у1' ]0) (10+3тА1;10-31лт),

(!0_зт711:т0+зч/11)' (]6;4), (4;16). |||.2) [9;+оо); 3) г_|8;-2):

{) [0; 2]; 5) (_*; эз: с; (#;**). т'':. з) Рз; 1]; 4) (4; +эо). 113. {кщо

сл<_!, то л<2; як!цо о>-1, то 2-_!=: <х<2. |18.5) 2.
(а + 1)-

!2|' ]) 3<гл< 5:2) 03а<| або 2<а<з.122.4; _10:2\5;4:3)най-
('|!ль:це значення дор|вн:ос 1, найментшого значення не !снус'
123. 1) [-1;1]; 2) (-*;-з]|-.][!;+оо); 3) (*",;1]. 133. 1) 10п; 2) !.
143. !1 4: 1. 2) найб1льдде значе}!}{я лор!вн:ос' 3, гтаймегтш;ого значення

!|е !снус. 145. |) .''$_';,$, ?'| 2ст9ш: 3) _сов$-з!п$.
]

14б. ]) а2 -2., 2) а(а2 _3); 3) ,* -4,2 +2; 4) 1а2 -211а4 _4а2 +|);

.5) *; 6) \{"'7 -з а6о _1;2 4 ' 147.1: {}; :) }$. :+в. 
', 

_#
--_

|57' 1) -!1 '2\ 
_/я. |70. _# .п4.4) |;5)ст92с' |75. --|з!п2с.

|76' э|п 2о.. \17.Бказ]вка' [!омножте ! под!л!ть дагтий лобуток на

2в|п $ 1 застосуйте формулу синуса подв|йного аргументу.

|{}3.3) т9с*; 4) 3!$2!!. 105. 1) ст<-|' а6о а>*' або а=0;03
2| су<п.або о'}, або ,=). |96.5!кщо 0<с<1. тодва корен|]

Б
лкш1о _#=,<0 або сл-1''то одгтг: кор|нь.20з. 1у #,эу *Ё;

]) п*4. 204' 1) *. ,,# . !$' Бкау!вка. з!:т(ш-сстд(*51)=)
/\, ь|п(п _ агсс{85)= з!лт(агсстд5). [{ехай агсс{85:о', с[.[',*.,]' 1од!

с(Ё!с|-5. -.-* : 1+ст82сл =26:4) #'л $. в*,,;'^а..Ёехай
5|п _ с{
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,...''$=0(' с.(,'#). ?од! созш=? . з,;^." отри:|[усмо,*, = $,
Ф # 206. 1) х3!:2) ..6." 32;3'| *.=.'.э_$.207.5')Рис. 19;

6) рчс. 2\' Бка.з!вка. сов(2агссоьл) : / 96.2(агссоьт)*1.
208. 1) - х 3 а< 0 ; 2) а-_ будь-яке чис,1о;
3) *а:тт9$+ пЁ < а ч 4тс11$+ п*, * е 2 ;

4) -5<а<-! або -[<а<$:\ а*[,:
6) _п< ,.-_5'215. 1) п+ 4тт1с, *с2:2) $+пЁ,
*е7:3) п+2тсЁ а6о !!+2пп, *е2;4) -*+
+2п*, *е2.216.|) 

!,+тА, *е7: 2) !+эх!<, * е7;3) {-г2тс*,
Ёе2. 2\7. -+. 21в. #. 219.5; Ё. 221. х€{+з;*!;*3,5}:

4) -10,5<с<6.5; 5) _23а3_1' 22з.!) а<-1, або ,'+'
1.1 1-1 п,=#: 2) а: _1, або $<а<$, або #.,<$. аа"т.': -**

+4п*<*.++4й, /сс2:2) _$++='=# *+' *е7;
3) пЁ <.т5агсс|д2 +п* або 

$+тс!с 
(л< п+ п*, Ёе2; 4) !+2п!с<

<"<$ +2п*, *с7,або .т= 2п?э, тас7. Бказ!вка..{ана нер!вн!

Рцс.21

т=$+*|'ф, *е2, пс7 : 2) л= Ё+"\*+2'!), у=ъ^,
, т(* _2п| ^"- 7 , п(* +2п) т п(& -2п)*-т- 0ФФ х=Ё*--т-, ]'=Ё*#, Ёе7' пе2'

17.

'!в.

!вага! Б|дм|чайте г!лБки один вар|ая'г в!дг:ов[д| у ря.1к), вар|алг1в в!дпов|дей
до кож}|ого завдан1|я. Б1,ль-як| ,'.р'*'!*,,", 

-т бланку :*едопустипд!'
лк1цо ви вир!штили зм|нити в!дпов!дь у деяких ,'*д',',,'*, то правильнув!;тпов!дь мож}1а заз}|ач:пт: в спец|ад,*' *;д'.д#|],у 

';.]';]'й]]й#,'|{" "'"'.,б-ганка в!длов!дей.

Благлк вйпов!дей
п!лсупяково[ кон1.ро,1ьно! роботи !$э

з алгебрн та початк!в ана,т|зу
у,лня /унеяиш! 10 --_ класу

н(вва навчального закладу

пр|звипте, |п:'л, по_батьковцння су"е"ицо

8ар!ант ![э

5
6
7
8

1

2
3
4

13
14
15
16

|.{об виправити в|дпов!дь до 3авдання' 'запи:п|ть його номер у спец|ально в|д_ведених кл!тинках, а правильну1 на Ра:пу дуп:ку, в|дпов|дь *_ } в!длов!диому.м1сц|.
3авдання | - 16 3авдання 17 --2:0

19.

20.

но!.{ер
3авдання

! завданнях 1 -- 16 прав;:льну в|дпов!дь г:означай.ге:г!.ттьки так: й
АБвг

!..-;:...;;...;]- :

. -. -.1.- -;!- -..1-..;г'-:г"1:'--]г-']
:. --;| -_.:!.-.:; -..4г "]{'- :. '-:.. - -.

! . . - . ! . . . , ! _ _ , , . - - :

э
10
11
12
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