Варiант №1
1. Iз однiєї точки простору вiдкладенi три вектори a, b, c. Довести, что кiнець вектора c тодi i тiльки тодi
лежить на вiдрiзку, який з’єднує кiнцi векторiв a i b, коли виконується рiвнiсть c=𝛼a + 𝛽b, де 𝛼≥ 0, 𝛽≥0,
𝛼+𝛽=1. У якому спiввiдношеннi кiнець вектора c дiлить цей вiдрiзок?
2. Задано три вектори a, b, c такi, що |a|= |b|=|c|=1, a+b+c=0. Обчислити (a,b)+(b,c)+(c,a).
3. На векторах a(2, 3, 1) i b(-1, 1,2), вiдкладених з однiєї точки, побудован трикутник. Знайти площу цього
трикутника.
4. У паралелограмi ABCD точка Е лежить на сторонi ВС, а точка F - на сторонi AB, причому |BE|:|BC|=1:4,
−−→ −−→
|BF|:|AF|=2:5. Знайти координати точки площини в системi координат С, 𝐶𝐸, 𝐶𝐷, якщо вiдомi її координати
−
−
→
−
−
→
𝑥′ , 𝑦 ′ в системi координат E, 𝐸𝐹 , 𝐸𝐷.
Варiант №2
1. У паралелограмi ABCD точка K - середина вiдрiзка BC i точка О - точка перетину дiагоналей. Прий−−→ −−→
−−→ −−→ −−→
маючи за базиснi вектори 𝐴𝐵 i 𝐴𝐷, знайти в цьому базисi координати векторiв 𝐵𝐷, 𝐶𝑂, 𝐾𝐷.
−→ −−→
2. У трикутнику ABС вiдомi довжини сторiн: |AB|=5, |BC|=3, |AC|=4. Знайти скалярний добуток (𝐴𝐶,𝐵𝐶).
3. На векторах a(2, 3, 1) та b(-1, 1,2), вiдкладених з однiєї точки, побудовано трикутник. Знайти довжини
трьох його висот.
4. У правильнiй шестикутнiй пiрамiдi SABCDEF з вершиною S точка М є центром основи. Знайти коор−−→ −→ −→
динати точки простору в системi координат A, 𝐴𝐵, 𝐴𝐹 , 𝐴𝑆, якщо вiдомi її координати 𝑥′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′ у системi
−→ −→ −−→
координат S, 𝑆𝐶, 𝑆𝐷, 𝑆𝑀 .
Варiант №3
1. У трикутнику ABC точка M - середина вiдрiзка AB i точка О - точка перетину медiан. Приймаючи за
−−→ −→
−−→ −→ −−→
базиснi вектори 𝐴𝐵 i 𝐴𝐶, знайти в цьому базисi координати векторiв 𝐴𝑀 , 𝐴𝑂, 𝑀 𝑂.
−→ −−→
2. У трикутнику ABС вiдомi довжини сторiн: |AB|=7, |BC|=4, |AC|=5. Знайти скалярний добуток (𝐴𝐶,𝐵𝐶).
3. Iз однiєї точки вiдклали чотири вектори a, b, c, d. Вектор d має довжину 1 i утворює з некомпланарними
векторами a, b, c рiвнi гострi кути. Виразити вектор d через вектори a, b, c.
4. У тетраедрi ABCD точка М - точка перетину медiан гранi BCD. Знайти координати точки простору в
−−→ −→ −−→
−−→ −−→
системi координат A, 𝐴𝐵, 𝐴𝐶, 𝐴𝐷, якщо вiдомi її координати 𝑥′ , 𝑦 ′ , 𝑧 ′ у системi координат M, 𝑀 𝐵, 𝑀 𝐶,
−−→
𝑀 𝐴.
Варiант №4
1. У тетраедрi ОАВС точки K, L - середини ребер OA, OB вiдповiдно, S - точка перетину медiан трикутника
−→ −−→ −−→
−−→ −−→ −→
АВС. Приймаючи за базиснi вектори 𝑂𝐴, 𝑂𝐵 и 𝑂𝐶, знайти в цьому базисi координати векторiв 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐴𝐶,
−−→
𝐾𝐿.
−→ −−→
2. У трикутнику ABС вiдомi довжини сторiн: |AB|=3, |BC|=2, |AC|=3. Знайти скалярний добуток (𝐴𝐶,𝐵𝐶).
3. Iз однiєї точки вiдклали чотири вектори a, b, c, d. Вектор d має довжину 1 i утворює з некомпланарними
векторами a, b, c рiвнi тупi кути. Виразити вектор d через вектори a, b, c.
4. У трикутнику АВС точка D лежить на сторонi ВС, а точка Е лежить на продовженнi сторони АС за
точку С, причому |BD|:|DC|=1:2, |AC|:|CE|=3:1. Знайти координати точки площини в системi координат A,
−−→ −→
−−→ −−→
𝐴𝐵, 𝐴𝐶, якщо вiдомi її координати 𝑥′ , 𝑦 ′ у системi координат D, 𝐷𝐴, 𝐷𝐸.

