– нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією змінною;
– означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язань;
– рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
– методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних,
тригонометричних рівнянь і нерівностей.
3 Функцiї
3.1 Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi
функції, їх основні властивості. Числові послідовності:
– означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;
– способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві
теми;
– означення функції, оберненої до заданої;
– означення арифметичної та геометричної прогресій;
– формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;
– формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій;
– формула суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником |q| < 1.
3.2 Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних
функцій. Правила диференціювання:
– рівняння дотичної до графіка функції в точці;
– означення похідної функції в точці;
– фізичний та геометричний зміст похідної;
– таблиця похідних елементарних функцій;
– правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;
– правило знаходження похідної складеної функції.
3.3 Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій:
– достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;
– екстремуми функції;
– означення найбільшого i найменшоro значень функції.
3.4 Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до
обчислення площ криволінійних трапецій:
– означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;
– таблиця первісних функцій;
– правила знаходження первісних;
– формула Ньютона Лейбнiца.
4 Елементи комбінаторики, початки теорії ймовiрностей та елементи статистики
3.5 Перестановки, комбінації, розміщення (без повторень). Комбінаторні правила
суми та добутку. Ймовiрність випадкової події. Вибіркові характеристики:
– означення перестановки, комбінації, розміщення (без повторень);
– комбінаторні правила суми та добутку;
– класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей
подій;
– означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана,
середнє значення);
– графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації.
II. ГЕОМЕТРIЯ
1 Планiметрiя
1.1 Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості:
– поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
– аксіоми планiметрiї;
– суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;

– властивості суміжних та вертикальних кутів;
– властивість бісектриси кута;
– паралельні та перпендикулярні прямі;
– перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;
– ознаки паралельності прямих;
– теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса.
1.2 Коло та круг:
– коло, круг та їх елементи;
– центральні, вписані кути та їх властивості;
– властивості двох хорд, що перетинаються;
– дотичні до кола та її властивості.
1.3 Трикутники:
– види трикутників та їх основні властивості;
– ознаки рівності трикутників;
– медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;
– теорема про суму кутів трикутника;
– нерівність трикутника;
– середня лінія трикутника та її властивості;
– коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;
– теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;
– співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;
– теорема синусів;
– теорема косинусів.
1.4 Чотирикутник:
– чотирикутник та його елементи;
– паралелограм та його властивості;
– ознаки паралелограма;
– прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;
– середня лінія трапеції та її властивість;
– вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники.
1.5 Многокутники:
– многокутник та його елементи, опуклий многокутник;
– периметр многокутника;
– сума кутів опуклого многокутника;
– правильний многокутник та його властивості;
– вписані в коло та описані навколо кола.
– многокутники
1.6 Геометричні величини та їх вимірювання:
– довжина відрізка, кола та його дуги;
– величина кута, вимірювання кутів;
– периметр многокутника;
– формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції,
правильного многокутника, круга, кругового сектора.
1.7 Координати та вектори на площині:
– прямокутна система координат на площині, координати точки;
– формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення
координат середини відрізка;
– рівняння прямої та кола;
– поняття вектора, довжина вектора, колінеарні вектори, рiвні вектори, координати
вектора;
– додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
– розклад вектора за двома не колінеарними векторами;

