Математика  10-класс

	Эгер f(x) =2x2-3x+4  болсо, анда  f(-2)=?
	Төмөнкү чекиттердин кайсынысы y=-x2+2x-3 параболасында жатпайт?

х=-4 саны y=x2+bx-4 функциясынын нөлү болсо, анда b параметрин тапкыла?
y=3x2-6x+5  параболасынын чокусун тапкыла.
f(x)=4-x2 функциясынын нөлдөрүн тапкыла.
Функциянын аныкталуу областын тапкыла.  y= file_0.png
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Параболанын чокусун координатасын тапкыла. y=x2-5x+6
Биквадраттык теңдемени чыгаргыла:  x4-25x2+144=0
Теңдемелер системасын чыгаргыла: file_2.png
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Эсептегиле.    file_4.png
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	 теңдемесинин чыгарылышын тапкыла.

Эсептегиле. file_8.png
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file_10.png
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	 теңдемесин чыгаргыла.
file_12.png
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	 болсо х=?
	y=x4-7x3+7 функциясынын ордината огу менен кесилишкен чекиттери ….
	x3 - 6x2 = 0 теңдемесинин тамырларынын суммасын тапкыла. Берилген жооптордун бирин танда:

x4-34x2-72 квадраттык үч мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла          
	Кайсы сандар y6 - y4 = 0 теӊдемесинин тамыры болот?
	##time 0:00:00
	5x3 – x2 + 45x – 9 = 0 теӊдемесин чыгаргыла. Жообуна тамырларынын суммасын жазгыла. (жообун ондук бөлчөк түрүндө жаз)Жообун жазгыла
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	теңдемесинин тамырын тап 5 варианттын бирин тандагыла:     
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	теӊдемесинин тамырын тап.4 варианттын бирин тандагыла

Эгер х = 8 – х болсо, file_18.png
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4 варианттын бирин жаз
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	  теңдемесин чыгаргыла         
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	  теңдеменин тамырлары кайсы сандар болушу мүмкүн эмес экендигин эсептөөнү аткарбастан тап.  5 варианттын бир нечесин тандагыла.
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	  теңдемесин чыгарып, тамырларынын суммасын жаз. Жообун жазгыла:

Теңдемени чыгаргыла file_26.png
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Теңдеменин сол жагын көбөйтүүчулөргө ажыратып чыгаргыла.file_28.png
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Биквадраттык теңдемени чыгаргылаfile_30.png
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Теӊдемени чыгаргыла. х – 2 = file_32.png
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Теӊдемени чыгаргыла   file_34.png
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Теӊдемелер системасын чыгаргыла  file_36.png
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	4х + 3(х – 7) = 14 болсо, х =?
	Эгер 2а – 1 = 3а – 2 болсо, анда а – 1 =?
	Теңдеменин тамырын тапкыла:  2(х – 1) – 3(2 – х) = х – 4, х =?
	Квадраттык барабарсыздыкты чыгаргыла:   2х2+3х-20file_38.png
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 5 вариант жооптун бирин танда: 
	f(x)=x3+x2-1 болсо, анда f(-2)+f(2)=?
	Теңдемени чыгаргыла:   х6+7х3-8=0
	С нын кандай маанисинде теңдеме тамырга ээ болбойт:   х4-12х2+С=0
	Теңдемени чыгарбай туруп тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн тапкыла: х2+х-2=0
	Квадратынын акыркы цифрасы 1 ге барабар болгон канча эки орундуу сан бар?
Функциянын  аныкталуу областын   тапкыла  У= file_40.png
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2 ден  102 ге чейинки натуралдык сандардын суммасын тапкыла  

	Эки он сандын  суммасы алардын айырмасынан 5 эсе чоң. Ал эми сандардын квадраттарынын айырмасы 180 ге барабар болсо, анда бул сандарды  тапкыла 

Көп кабаттуу үйдүн көлөкөсүнүн узундугу 14м, ушул эле убакта жерге тикесинен  кагылган узундугу 2м мамынын көлөкөсүнүн узундугу 1м болот. Үйдүн  бийиктигин тапкыла 
	Геометриялык прогрессиянын экинчи мүчөсү 12 ге барабар, бешинчи мүчөсү 324 кө барабар болсо, геометриялык прогрессиянын бөлүмүн тапкыла:     

	Бир сандын жарымына 17 ни кошсок 49 болот, ал санды тапкыла. 


	a2 < 7a – 6 барабарсыздыгын чыгаргыла:

2х2+3х-20 file_42.png
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барабарсыздыгын чыгаргыла.
	Эгерде f(x)=x3+3x жана g(x)=x3-3x+54 жана f(x)=g(x ) болсо, анда х=?
Эгерде f(a)=file_44.png

file_45.wmf

  болсо, анда  f(4)∙  f(3)-f(3)∙ f(2)=?  
y=file_46.png
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 функциясынын аныкталуу областында канча бүтүн сан бар?
Эгерде f(x)=(1-x)(2-x)(3-x)(4-x ) болсо, төмөндөкүлөрдүн кайсынысы терс сан?
7; -21; -35; …арифметикалык прогрессиянын айырмасы канчага барабар?
(an) арифетикалык прогрессияда a1=2; d=3 болсо, анда a8=?
Арифметикалык прогрессияда биринчи жети мүчөсүнүн суммасы 35 болсо, анда a1+a7=?
Геометриялык прогрессияда b1=5,    q=2,    b5=?
4+2+1+ file_48.png

file_49.wmf


0,(5)  мезгилдүү бөлчөгүн жөнөкөй бөлчөккө айландыр.
Геометриялык прогрессияда b1=4,    q=file_50.png
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, болсо, анда  b6=?
Эсептегиле: 432+72+12+2+…
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	Туюнтманын маанисин тап. 5file_54.png
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Бөлчөктү кыскарткыла: file_56.png
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Туюнтманын маанисин тап. 14file_58.png
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Эсептегиле: (file_60.png
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	Эсептегиле: file_62.png
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	Эсептегиле: file_64.png
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	 болсо, анда file_68.png
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5tg2x∙ 2ctg2x=?
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	Эсептегиле: 2file_72.png
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	Р параметринин кандай маанисинде file_74.png
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 болсо, file_78.png
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	Эсептегиле: file_80.png
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	Тик бурчтуктун жактары  6 м жана 8 м. Тик бурчтуктун диагоналын тапкыла.

	Жөнөкөйлөткүлө: file_82.png
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	Эсептегиле: file_84.png
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	Эсептегиле: file_86.png
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	Жөнөкөйлөткүлө: file_88.png
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	Функциянын аныкталуу областын тапкыла: file_90.png
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	Функциянын аныкталуу областын тапкыла: file_92.png
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	Функциянын нөлдөрүн тапкыла. file_94.png
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	Квадраттык үч мүчөнүнүн тамырларын тапкыла: 8х² -7х -1.


	Сүрөттө кайсы функциянын графиги көрсөтүлгөн? file_96.jpg
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	Эсептегиле:file_98.png

file_99.wmf


	Теңдемени чыгаргыла: х³ -4х = 0.
	Барабарсыздыкты чыгаргыла:  0,3х² > 4,8.
	Барабарсыздыкты чыгаргыла:  file_100.png
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	Арифметикалык прогрессиянын жетинчи мүчөсүн тапкыла  -3; 1; 5; … .
	Геометриялык прогрессиянын алгачкы төрт мүчөсүнүн суммасын тапкыла b1 = 8; q = -0,5.

25 экзамендик билеттин ичинен Бектур алгачкы 7 билетти жана акыркы 13 билетти билет, экзаменде ал билбеген билеттин келүү ыктымалдуулугун тапкыла.
	Берилген функциялардын ичинен жуптарын тапкыла: file_102.png
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Төрт варианттын ичинен бир нече туура жоопту тапкыла:
file_104.png
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	 функциясынын маанилеринин областын тапкыла. А.file_106.png

file_107.wmf

 Б.file_108.png
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4 варианттын ичинен туура вариантын тапкыла:
file_110.png
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	+2 функциясынын графигинин туура аталышын тапкыла. Туура вариантын тапкыла:
file_112.png
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	 функциясынын графиги file_114.png
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 функциясынын графигин 3 бирдикке жылдыруудан келип чыгат. Туура варинтты тапкыла:
	Туюнтманын сандык маанисин тапкыла  file_116.png
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  Туура вариантты тапкыла:
	Сан удаалаштыгынын алгачкы үч мүчөсү берилген.Берилген удаалаштыктардын ичинен арифметикалык прогрессияны тапкыла.Туура вариантты көрсөткүлө:
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	 борбору аркылуу өткөн жана радиусу 5 ке барабар болгон айлананын теңдемесин көрсөткүлө:Туура вариантты тапкыла:
	Тең капталдуу үч бурчтуктун негизиндеги бурчу  70˚ ка барабар.  Чокусундагы бурчун тапкыла.


