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Спеціальність 134 «Авіаційна  та ракетно-космічна техніка 
 

Поточне контрольне рейтингове завдання № 1.1 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: А (80, 20, 35). 

Знайти: точку В, яка вище точки А на 15 мм, точку С, яка ближче до нас аніж точка А на 10 мм, 

точку D, яка розташована праворуч точки А на 25 мм. 
 

 

 
Поточне контрольне рейтингове завдання № 1.2 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: А (80, 20, 35); В (70, 0, 65). 

Знайти: натуральну величину довжини відрізка АВ і кут його нахилу до площини проекцій П1 

(П2). 

 

 

 
Поточне контрольне рейтингове завдання № 1.3 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: точка D(50,15,65) і площина Р(АВС); A(10,15,25), B(70,35,10), C(25,55,45). 

Знайти: відстань від точки D до площини Р. 

 
 

 

Поточне контрольне рейтингове завдання № 1.4 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: трикутник АВС, A(10,15,25), B(70,35,10), C(25,55,45). 

Знайти: натуральну величину трикутника АВС, використовуючи перетворення вихідного 

зображення за методом заміни площин проекцій. 

 

 

 

 
Поточне контрольне рейтингове завдання № 2.1 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: піраміда SABC, S(80, 40, 60); A(80, 15, 5); B(80,70,5); C(35, 30, 5  

Знайти: розгортку піраміди. 
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Поточне контрольне рейтингове завдання № 2.2 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: прямий круговий циліндр висотою 60 мм і діаметром основи 40мм. 

Знайти: проекції геліси та її розгортку за один оберт циліндра і кроком, що дорівнює його 

висоті. 

 

 

Поточне контрольне рейтингове завдання № 2.3 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: сфера, фронтально проекціюювальна площина . 

Знайти: проекції перетину сфери площиною. 



 
 

 
Поточне контрольне рейтингове завдання № 2.4 з нарисної геометрії. 

Варіант № (приклад) 

Дано: сфера і прямий круговий конус. 

Знайти: проекції лінії перетину двох поверхонь. 
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