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«На Урок»
Вектори у просторі

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Якщо А(4;5;3) і В(2;8;7), то координати вектора АВ...

а) (4-2; 5-8; 3-7); б) (4+2; 5+8; 3+7);

в) (2-4; 8-5; 7-3); г)  інша відповідь

2. Знайти координати вектора с = 2а - в, якщо вектор а(-2; 3; -1) і вектор
b (3; -2; 4).

а) (-5; 5; - 5) б) (-7;8;-6)

в) (-1; 4;2) г) (4; 1;9)

3. Довжина вектора а( 2; 3; -1) дорівнює...

а)
2

б) 12

в) √14 г) 4

4. Яке взаємне розташування векторів а(3; 6; -3) і b(-3; -6; 3)?

а) однаково напрямлені; б) не можна визначити.

в) протилежно напрямлені;

5. У якому випадку вектор АВ дорівнює вектору а( 1; 2; -1)?

а) А(1; 1; 1), B(2; 1; 0); б) A(0; 1; 0), B(1; 3; 1);

в) A(2; 1; 1), B(3; 3; 0); г)  A(0; 0; 0), B(-1; -2; 2).

6. Які вектори колінеарні вектору а(1; 5; -2)?

а) вектор b(2; -10; -4); б) вектор b(-3; 15; -6);

в) вектор b(-1; -5; 2); г)  вектор b(-3; 15; -6).

7. При якому значенні n вектори а(4; 2n-1; -1) i b(4; 9-3n; -1) рівні?

а) 6 б) 2

в) 3 г) 4
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8. При якому значенні n вектори колінеарні a(3; -4; 1) i b(n; 8; -2)?

а) - 5 б) 5

в) - 6 г) 6

9. При якому значенні n вектори перпендикулярні a(3; -4; n) i b(n; 8; 5)?

а) - 4 б) 16

в) 4 г) - 16

10.

Знайдіть суму векторів АС та СD

а) вектор АD б)  вектор DA

в)  вектор DB г) вектор  BD

11. Знайдіть кут між векторами ̅а(-2;0;2) і ̅в(0;0;4)

а) 0° б) 60°

в) 90° г) 45°
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Ключ до тесту
1. в (1 балів) 2. б (1 балів) 3. в (1 балів) 4. в (1 балів)
5. в (1 балів) 6. в (1 балів) 7. б (1 балів) 8. в (1 балів)
9. в (1 балів) 10. а (1 балів) 11. г (1 балів)


