
Həndəsə 3 fənnindən imtahan  
sualları 

 
1. Пройектив фязанын аксиоматик гурулмасы. Пройектив фязада дцз хятляр 

вя мцстявиляр.  
2. Цчюлчцлц пройектив фязада нюгтялярин, дцз хятлярин вя мцстявилярин 

гаршылыглы вязиййятиня  даир хассяляр. 
3. Пройектив мцстяви цзяриндя пройектив репер, онун тяпяляри, ващид 

нюгтяси, ялагяляндирилмиш вектор системи анлайышы. 
4. Пройектив  мцстявинин нюгтясинин пройектив координатлары.  
5. Пройектив координатлары иля верилян цч нюгтянин бир дцз хятт цзяриндя 

йерляшмяси шярти. 
6. Пройектив дцз хятт цзяриндя пройектив репер, онун тяпяляри, ващид 

нюгтяси, ялагяляндирилмиш вектор системи анлайышы. 
7. Пройектив дцз хяттин нюгтясинин пройектив координатлары. 
8. Пройектив мцстяви цзяриндя бир пройектив репердян диэяриня кечид 

матриси онун сцтунларынын ялагяляндирилмяси. 
9. Пройектив мцстявинин нюгтясинин ики мцхтялиф репердяки координатлары 

арасында ялагя дцстурлары. 
10. Пройектив дцз хятт цзяриндя бир пройектив репердян диэяриня 

кечид матриси, координатларын чевирмя дцстурлары. 
11. Ики нюгтядян кечян пройектив дцз хяттин тянликляри. 
12. Пройектив мцстяви цзяриндя координат дцз хятляринин тянликляри. 
13. Пройектив дцз хяттин бир дяряъяли биръинс тянликля верилмяси. Ики дцз 

хяттин цст-цстя дцшмясини вя бир нюгтядя кясишмясини ифадя едян 
шяртляр. 

14. Дцз хяттин пройектив реперя нязярян координатлары. Координат дцз 
хятляринин координатлары. 

15. Пройектив müstəvidə ikilik prinsipi, ikili təkliflərə dair nümunələr. 
16. Пройектив fəzada ikilik prinsipi, ikili təkliflərə dair nümunələr. 
17. Цчтяпяли анлайышы. Дезарг теореми. 
18. Дцз хятт цзяриндя координатлары иля верилян дюрд нюгтянин 

мцряккяб нисбяти. 
19.  Müstəvinin proyektiv çevirmələri. Proyektiv çevirmələrə dair 

lemmalar. 
20.  Müstəvinin proyektiv çevirmələri. Proyektiv çevirmələrə dair 

əsas teorem. 
21.  Proyektiv müstəvidə tam dördtəpəli anlayışı, onun diaqonal 

nöqtələri və diaqonalları. Diaqonal nöqtələrin bir düz xətt üzərində 
yerləşmədiyinə dair lemma. 

22. Tam dördtəpəli anlayışı. Tam dördtəpəlinin diaqonal nöqtələrinə 
dair teorem. 

23. Дцз хяттин дюрд нюгтясинин мцряккяб нисбяти, онун хассяляри. 



24. Proyektiv müstəvidə ikitərtibli xətt, onun ranqı. Çırlaçmayan 
ikitərtibli xətt. 

25. Proyektiv müstəvidə ikitərtibli xətlərin təsnifatı. 
26. Садя щяндяси гурмалара даир нцмуняляр. 
27. Гурма мясялясинин щяллинин мярщяляляри. 
28. Щяндяси йер анлайышы, щяндяси йерляря даир нцмуняляр. 
29. Гурма мясялясинин ъябри цсулла щяллинин мащиййяти. Садя  

дцстурларла ифадя олунан парчаларын гурулмасы. 
30. Həndəsə elminin yaranması. Evklidin “Əsaslar” əsəri.  
31. Evklidin “Əsaslar” əsərinin tənqidi. V  postulatı isbat etmək 

təşəbbüsləri. 
32. N.İ.Lobaçevski qeyri-Evklid həndəsəsinin yaradıcılarından biri 

kimi. 
33. Elementar həndəsənin Hilbert aksiomatikası: daxil olma 

aksiomları. 
34. Elementar həndəsənin Hilbert aksiomatikası: nizam aksiomları. 
35. Elementar həndəsənin Hilbert aksiomatikası: bərabərlik 

aksiomları. 
36. Elementar həndəsənin Hilbert aksiomatikası: kəsilməzlik 

aksiomları və paralellik aksiomu. 
37. Hilbert sisteminin I-III qrup aksiomlarından alınan bəzi teoremlər 
38. Lobaçevski aksiomu, ondan alınan nəticə. Lobaçevski mənada 

iki düz xəttin paralelliyi. 
39. Lobaçevski həndəsəsində düz xətlərin paralellik əlaməti 

teoremi. 
40. Lobaçevski həndəsəsində düz xəttə paralel düz xəttin varlığı 

teoremi.  
41. Paralellik bucağı. Lobaçevski funksiyası. 
42. Lobaçevski həndəsəsində üçbucağın daxili bucaqlarının cəminə 

dair teorem, ondan alınan nəticə. 
43. Lobaçevski həndəsəsində üçbucaqların bərabərliyinin IV əlaməti 

adlandırılan teorem. 
44. Lobaçevski həndəsəsində qabarıq dördbucaqlının daxili 

bucaqlarının cəminə dair teorem. 
45. Lobaçevski həndəsəsində ikidüzbucaqlılar, onların xassələri. 
46. Çoxluqlar üzərində təyin olunmuş münasibətlər. Riyazi struktur 

anlayışı. 
47. Riyazi strukturlara dair nümunələr.  
48. Riyazi strukturun interpretasiyası (modeli). İnterpretasiyaların 

izomorfluğu. 
49. Üçölçülü Evklid fəzasının Veyl aksiomları sistemi 
50. Veyl aksiomları sisteminin ziddiyyətsizliyinin əsaslandırılması. 
51. Veyl sxemində düz xətt və müstəvinin verilmə qaydaları.  



52. Veyl sxemində Hilbert sisteminin 8321 ,,, IIII  daxil olma 
aksiomlarının ödənilməsi. 

53. Veyl sxemində iki vektorun eyniistiqamətlilik münasibəti, onun 
xassələri.  

54. Veyl sxemində Hilbert sisteminin 321 ,, IIIIII  nizam aksiomlarının 
ödənilməsi. 
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