
ІІ курс Математика 

Групи АР-203, АР-204 

Викладач Малиновська О.О. 

Електронна пошта: olyamatematika@gmail.com 
 

Зверніть увагу! 
Будь ласка, завдання виконуйте у лекційному зошиті та надсилайте фото 

виконаних робіт  у зазначений термін  на електронну пошту 

olyamatematika@gmail.com 
 
 

Завдання для IX-X  тижнів, 12.05 - 22.05 
 
 

IX тиждень 

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 19-ої год. 14.05 
 

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Комбінаторика та елементи 

теорії ймовірності» 

 Що необхідно зробити: 

1.  Повторити матеріал §3,  с. 70 

 Мерзляк А.Г. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень 

стандарту, 11 клас – Х.: Гімназія, 2019 р. – 208 с. http://shkola.in.ua/1125-

matematyka-11-klas-merzliak-2019.html 

2.  Відповісти на запитання 1-3, с. 76,   пит. 1, 2  с. 72 (письмово)  

3. Виконати задачі  за варіантами: 

І варіант (виконують перші 10 чол. за списком журналу) 

Варіант 1 

1. Скількома способами можна скласти список з 9 чоловік?  

2. Скількома способами можна з 20 чоловік призначити двох чергових, з яких один — 

старший?  

3.  В скриньці лежать 10 однакових за формою кульок: 3 білих, 2 чорних і 5 червоних. 

Яка ймовірність того, що навмання взята кулька: а) червона; б) не червона?  

4. В скриньці 5 білих і 7 чорних кульок. З неї вийняли дві кульки. Яка ймовірність 

того, що вони будуть білими?  

5.  Два стрільця незалежно один від одного стріляють у ціль. Ймовірність попадання в 

ціль першого стрільця дорівнює 0,8, а другого — 0,7. Яка ймовірність того, що 

один стрілець промахнеться, а другий — попаде в ціль?  

6. 75 % продукції, що виготовляє завод, є продукцією вищого сорту. Яка ймовірність 

того, що із 6 навмання взятих виробів 3 вироби будуть виробами вищого ґатунку?  

 
ІІ варіант (виконують 11-20 чол. за списком журналу) 

Варіант 2 

1. Скільки різних слів можна утворити з літер слова «школа»?  

2. До складу профкому обрано 10 осіб. Серед них потрібно вибрати голову, його 

заступника і секретаря. Скількома способами можна це зробити?           
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3. В скриньці лежать 10 однакових за формою кульок: 3 білих, 2 червоних і 5 зелених. 

Яка ймовірність того, що навмання взята кулька: а) червона; б) не біла? 

4. В партії із 10 деталей 8 стандартних. Знайти ймовірність того, що серед навмання 

вибраних 2 деталей вони будуть стандартними.  

5. Ймовірність влучення в ціль першим стрільцем при одному пострілі дорівнює 0,8, а 

другим стрільцем — 0,6. Знайти ймовірність того, що лише один із стрільців 

влучить у ціль.  

6. Вироби містять 5 % браку. Знайдіть ймовірність того, що серед п'яти виробів будуть 

два бракованих.  

 
 

 

X тиждень  

Надішліть роботу, будь ласка, напротязі тижня, до 19-ої год. 20.05 
 

Тема: Підсумкова робота 

 Що необхідно зробити: 

Підсумкова робота 

Замість N кожен студент підставляє номер, за яким записаний у списку 

журналу, староста надасть список 

 

І варіант (виконують 1-10 чол. по списку журнала) 

1. Розв'яжіть рівняння: sin 2x + cos 2x = 0.    

2. Знайти найбільше і найменше значення  функції 
1

82






х

х
у  на відрізку [-3; 0].  

3. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями у = 4 – х
2
,   у = 2 - х.    

4. Розв'яжіть нерівність: log0.1(x + 1) > log0.1(5 – x).  

5. Знайти похідну функції 
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6.Твірна конуса дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут α=45˚. Знайдіть 

площу повної поверхні та об’єм конуса. 

7. Із (N+25) кавунів (N+3) кавунів спілих. Вибирається два кавуна. Яка 

ймовірність того, що вибрані кавуни спілі?  

 

ІІ варіант (виконують 11-20 чол. по списку журнала) 

1. Розв'яжіть рівняння: sin 2x – cos 2x = 0.     

2. Знайдіть найбільше і найменше значення функції 
1
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х
у  на відрізку    [0; 3].  

3. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями у = 4 – x
2
, у = 2 + x.   



4. Розв'яжіть нерівність: log0.5(2x – 4) > log0.5(x + 1).  

5. Знайти похідну функції 
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6.Осьовим перерізом циліндра є квадрат, площа якого дорівнює 64 см
2
. Знайдіть 

повну поверхню та об’єм циліндра. 

7. В скриньці лежать (N+20) однакових за формою кульок: 2 білих, 7 зелених, 

(N+11) червоних. Яка ймовірність того, що навмання взята кулька: а) зелена; б) не 

зелена?  

Відеоконференція (інформація буде надана додатково) 

 


