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Вступ
Шановні абітурієнти!
Екзаменаційна робота з математики налічує 34 завдання різних форм: з
вибором однієї правильної відповіді (1-16 завдання), на встановлення відповідності
(17-20 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (21-29 завдань) та
розгорнутою відповіддю (30-34 завдання).
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання – 67. На виконання екзаменаційної роботи відведено 210 хвилин.
ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–16) — завдання складається
з основи та чотирьох і п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного
оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,
якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або
вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№17–20) — завдання
складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і
буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності
(утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник зробив позначки на перетинах рядків
(цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2 або 3
бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0
балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку
та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної
відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№21–29) —
завдання складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник, здійснивши відповідні числові
розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин
завдання в бланку відповідей А.
Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали (для завдань 21-24) та о або 2
бали (для завдань 25-29).
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Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№30–34) — завдання
складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається
виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей
Б навів усі етапи розв'язання й обґрунтував їх, зробив посилання на математичні
факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі
рисунками, графіками тощо.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю № 30 та №34 оцінюються
в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів; завдання № 31 оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали,
завдання № 32 оцінюється в 0, 1 або 2 бали, завдання № 33 оцінюється в 0, 1, 2 або 3
бали,
Виконавши завдання 31-35, акуратно запишіть їхні розв’язання в бланку Б та В.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей.
Намагайтесь виконати всі завдання.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми
завдань.
За всі завдання, виконані правильно, абітурієнт може отримати 67 балів, які
потім переводяться в 200 бальну систему.
Успішне виконання завдань має змогу зробити висновок про рівень
навчальних досягнень абітурієнтів.
Бажаємо вам успіхів на вступних випробуваннях!
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Поради для написання тесту
1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання
і правила його виконання.
2. Завдання виконуйте спочатку на чернетці (чисті листи, які додаються до
роботи, але не оцінюються).
3. До бланка відповідей записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
4. Відповіді до бланка відповідей вписуйте чітко, відповідно до інструкції щодо
кожного типу завдань.
5. Намагайтесь виконати всі завдання, навіть якщо Ви не впевнені у
правильності відповіді.
6. Ваш результат залежить від загальної кількості правильних відповідей,
записаних до бланка відповідей.
7. Добре вивчіть будову завдання та бланка відповідей.
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Основні уміння та навички
Вступник повинен уміти:


будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та
досліджувати ці моделі засобами математики;



виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в
різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції,
наближені обчислення тощо);



виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного
елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові
значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);



будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей,
досліджувати їxні властивості;



розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за
допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;



знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;



знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини
кyтiв, площі, об'єми);



розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi
випадкових подій;



аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших
формах.
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Програмні вимоги до тестування з математики
для абітурієнтів (випускників 11 класів)
І. Дійсні числа (натуральні, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та

дії з ними.
 властивості дій з дійсними числами;
 правила порівняння дійсних чисел;
 ознаки подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
 правила знаходження найбільшого спільного
 дільника та найменшого спільного кратного чисел;
 правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;
 означення кореня п-го степеня та арифметичного кореня п-го
 степеня;
 властивості коренів;
 означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні
властивості;
 числові проміжки;
 модуль дійсного числа та його властивості.
ІІ. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки. Текстові
задачі.





відношення, пропорції;
основна властивість, пропорції;
означення відсотка;
правила виконання відсоткових розрахунків

ІІІ. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні,
тригонометричні вирази та їхні перетворення
 означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу,
тотожності;
 означення одночлена та многочлена;
 правила додавання, віднімання й множення одночленів та многочленів;
 формули скороченого множення;
 розклад многочлена на множники;
 означення дробового раціонального виразу;
 правила виконання дій з дробовими раціональними виразами;
 означення та властивості логарифма;
 основна логарифмічна тотожність;
 означення синуса, косинуса, тангенса числового аргументу;
 основні
співвідношення між тригонометричними функціями одного
аргументу;
 формули зведення;
 формули додавання та наслідки з них.
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IV. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні,
тригонометричні рівняння і нерівності.
Системи лінійних рівнянь і
нерівностей.
 рівняння з однією змінною, означення кореня (розв’язку) рівняння з однією
змінною;
 нерівність з однією змінною, означення розв’язку нерівності з однією
змінною;
 означення розв’язку системи рівнянь, основні методи розв’язування систем;
 методи розв’язування найпростіших раціональних,
 ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь та
нескладних рівнянь, які зводяться до найпростіших;
 методи розв’язування найпростіших лінійних, квадратних,
 раціональних, показникових, логарифмічних нерівностей та нескладних
нерівностей, які зводяться до найпростіших
V. Числові послідовності.
 означення арифметичної та геометричної прогресій;
 формули п-го члена арифметичної та геометричної прогресій;
 формули суми п перших членів арифметичної та геометричної прогресій
VІ. Функціональна залежність. Лінійні, квадратні, степеневі, показникові,
логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні властивості
 означення функції, області визначення, області значень функції, графік
функції;
 способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у
назві теми
VІІ. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. Таблиця похідних та
правила диференціювання.
 означення похідної функції в точці;
 фізичний та геометричний зміст похідної;
 таблиця похідних функцій;
 правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій
 достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;
 екстремуми функції;
 означення найбільшого й найменшого значень функції
VІІІ. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла для
обчислення площ плоских фігур.
 означення первісної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;
 таблиця первісних функцій;
 правила знаходження первісних.
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ІХ. Елементи комбінаторики, і початки теорії ймовірностей та елементи
математичної статистики.
 означення перестановки, комбінації, розміщення (без повторень);
 комбінаторні правила суми та добутку;
 класичне означення ймовірності події;
 означення вибіркових характеристик рядів даних (розмаху вибірки, моди,
медіани, середнього значення);
 графічна, таблична, текстова та інші форми подання статистичних даних
Х. Планіметрія
 поняття точки та прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
 аксіоми планіметрії;
 суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
 властивості суміжних та вертикальних кутів;
 паралельні та перпендикулярні прямі;
 відстань між паралельними прямими;
 перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до
прямої;
 ознаки паралельності прямих;
 теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса.
ХІ. Геометричні фігури на площині та їхні властивості.
 коло, круг та їхні елементи;
 центральні, вписані кути та їхні властивості;
 дотична до кола та її властивості
 види трикутників та їхні основні властивості;
 ознаки рівності трикутників;
 медіана, бісектриса, висота трикутника та їхні властивості;
 теорема про суму кутів трикутника;
 нерівність трикутника;
 середня лінія трикутника та її властивості;
 коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;
 теорема Піфагора;
 співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника;
 теорема синусів;
 теорема косинусів;
 подібні трикутники, ознаки подібності трикутників
 чотирикутник та його елементи;
 паралелограм, його властивості й ознаки;
 прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості;
 трапеція, середня лінія трапеції та її властивості;
 вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники;
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сума кутів чотирикутника
многокутник та його елементи;
периметр многокутника;
правильний многокутник та його властивості;
вписані в коло та описані навколо кола многокутники.

ХІІ. Геометричні величини та їх вимірювання.
 довжина відрізка, кола та його дуги; .
 величина кута, вимірювання кутів;
 формули для обчислення площ трикутника, паралелограма, ромба, квадрата,
трапеції, правильного многокутника, круга, сектора.
ХІІІ. Координати та вектори на площині.
 прямокутна система координат на площині, координати точки;
 формула для обчислення відстані між двома точками та формула для
обчислення координат середини відрізка;
 рівняння прямої та кола;
 поняття вектора, нульового вектора, модуля вектора
 колінеарні вектори, протилежні вектори, рівні вектори,
 координати вектора;
 додавання і віднімання векторів, множення вектора на число;
 кут між векторами;
 скалярний добуток векторів.
ХІV. Стереометрія.
 аксіоми та теореми стереометрії;
 взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини в просторі,
площин у просторі;
 паралельність прямих, прямої та площини, площин;
 паралельне проектування;
 перпендикулярність прямих, прямої та площини, двох площин;
 теорема про три перпендикуляри;
 відстань від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між
паралельними площинами;
 кут між прямими, прямою та площиною, площинами;
 двогранний кут, лінійний кут двогранного кута

ХV. Многогранники, тіла обертання.
 многогранники та їхні елементи, основні види многогранників: призма,
паралелепіпед, піраміда, розгортка призми й піраміди;
11

 тіла обертання, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, куля,
сфера;
 перерізи многогранників;
 перерізи циліндра й конуса: осьові перерізи, перерізи площинами,
паралельними їхнім основам;
 переріз кулі площиною;
 формули для обчислення площ поверхонь та об’ємів призми та піраміди;
 формули для обчислення об’ємів циліндра, конуса, кулі;
 формули для обчислення площі сфери.

ХV. Координати та вектори у просторі.
 прямокутна система координат у просторі, координати точки;
 формула для обчислення відстані між двома точками та формула для
обчислення координат середини відрізка;
 поняття вектор, модуль вектора, колінеарні вектори, рівні вектори, координати
вектора;
 додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
 скалярний добуток векторів;
 кут між векторами;
 симетрія відносно початку координат та координатних площин

12

Завдання для вступних випробувань на базі 11 класів
Завдання 1-4 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А
згідно з інструкцією.
Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А. Не погіршуйте
власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей.
1.

2.

Спростіть вираз 2а-(3b-2a).
A

Б

В

Г

-3b

4a-3b

-6ab-4a

-6ab+4a

Кола із центрами в точках О і О1 мають внутрішній
дотик (див. рисунок). Обчисліть відстань ОО1, якщо
радіуси кіл дорівнюють 12 см і 8 см.
A
1,5 см

3.

Б

В

Г

2 см

3 см

4 см

2х
Розв'яжіть рівняння 2 

A

Б

-3

-2

1
.
23

В

Г

-1,5

1,5
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4.

У буфеті друзі купили кілька однакових тістечок вартістю 10 грн кожне і 5
однакових булочок вартістю х грн кожна. Яке з чисел може виражати
загальну вартість цієї покупки (у грн), якщо х ціле число.
A
Б
В
Г
32

33

34

35

Завдання 5-16 мають п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний.
Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А
згідно з інструкцією.
5.

Розгортку якого з наведених многогранників зображено на
рисунку?

6.

Визначте точку перетину графіка функції у=2х-2 з віссю х.
A

Б

В

Г

Д

(0;-2)

(-2;0)

(1;0)

(0;1)

(1;-2)
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7.

8.

9.

а 2  16 8а

Спростіть вираз
.
а4 а4

A

Б

В

Г

Д

-1

а-4

а+4

1

а  42

На рисунку зображено графік функції у=f(x),
визначеної на проміжку 1; 8 . Скільки нулів має ця
функція на заданому проміжку?
A

Б

В

Г

Д

жодного

один

два

три

чотири

Знайдіть область визначення функції у 
A

Б

х 1
.
х2

В

Г

 ;2  2;   ;1  2;   ;2   2;   ;1   1;2 

Д

 ;  

 (2; )

10. У просторі задано паралельні прямі

m і n. Які з наведених тверджень є

правильними?
І. Існує площина, що містить обидві прямі m і n.
ІІ. Існує пряма, що перетинає обидві прямі m і n.
ІІІ. Існує точка, що належить обом прямим m і n.
15

11.

A

Б

В

Г

Д

лише І

лише ІІ

лише ІІ та ІІІ

лише ІІІ

лише І та ІІ

У групі з 20 учнів 11 класу провели анкетування,
щоб з'ясувати, скільки приблизно годин на день
кожен з них користується Інтернетом. Відповіді
учнів відображено на діаграмі (див. рисунок).
Визначте скільки часу на день (у год) у
середньому учень з цієї групи користується
Інтернетом.
A

Б

В

Г

Д

2,9

2,5

2

3

3,2

12. Спростіть вираз (1  sin  )  tg  .
2

2

A

Б

В

Г

Д

sin 2

cos 2

cos4 
sin 2 

sin 2 

ctg 2

13. Усі зображені на рисунку прямі

лежать в одній
площині, прямі m і n є паралельними. Визначте градусну
міру кута α.
A

Б

В

Г

Д

200

500

600

700

1100
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14.

15.

16.

В арифметичній прогресії (аn):
прогресії.

а1=-4,

а5=а4+3. Визначте 10 член а10 цієї

A

Б

В

Г

Д

-31

-27

26

27

23

Якому проміжку належить значення виразу

 1 27
?
2

A

Б

В

Г

Д

 ;0

0;1

1; 2

2; 3

3;   

Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12 см., а периметр її
бічної грані – 20 см. Визначте площу бічної поверхні призми.
A

Б

В

Г

Д

24 см2

60 см2

72 см2

84 см2

96 см2
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У завданнях 17-20 до кожного з трьох рядків інформації, позначених
цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант позначений
буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на
перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
Усі інші види Вашого запису в бланку А буде реєструватися як помилка!
Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою
запису відповідей.

17.

До кожного початку речення (1-3) доберіть його закінчення (А-Д) так, щоб
утворилося правильне твердження.
Початок речення

Закінчення речення

1 Графік функції у=1

А не перетинає вісь у.

2 Графік функції у=соsx

Б є симетричним відносно початку координат.

3 Графік функції у=4-x2

В має безліч спільних точок з віссю х.
Г не має спільних точок з віссю х.
Д проходить через точку (1;3).
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18.

Нехай m і n – довільні дійсні числа, а – довільне число, причому а  1. До
кожного початку речення (1-3) доберіть його закінчення (А-Д) так, щоб
утворилося правильне твердження.
Початок речення

 

1 Якщо а m

n

 a 4 , то

2 Якщо а m  а n  a 4 , то
3 Якщо

8

а m  а n , то

Закінчення речення
А m+n=4
Б m-n=4
В mn=4
Г m=4n
Д m=8n

19.

У циліндрі з центрами основ О і О1 проведено хорду АВ в
нижній основі (див. рисунок). АОВ  900 , ОВО1  600 .
Площа основи циліндра дорівнює 9  . Установіть
відповідність між (1-3) та її значеннями (А-Д).
Величина

Значення величини

1. радіус основи циліндра

А

2. довжина хорди АВ

Б 3

3. висота циліндра

В

9 3

Г

3 2

Д

3 3

9 3
2

19

20.

У трикутнику АВС: АВ=с, ВС=а, АС=b. До кожного початку речення (1-3)
доберіть його закінчення (А-Д) так, так щоб утворилося правильне твердження.
Величина

Значення величини

1 Якщо а=b=c,

А то С  300 .

2 Якщо с2=а2+b2

Б то С  450 .

3 Якщо а  с 

b
2

В то С  600 .
Г то С  900 .
Д то С  1200 .

Розв’яжіть завдання 21-29. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті
та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи
положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків,
наведених у бланку А.

20

21.

У таблиці наведено тарифи на доставку вантажу за маршрутом N службою
кур’єрської доставки. Будь яку кількість вантажів можна об’єднувати в один,
маса якого дорівнює сумі мас об’єднаних вантажів. Жодних додаткових
платежів за об’єднання вантажів чи доставку вантажу, окрім указаних у
таблиці, немає.
Маса вантажу, кг
Вартість доставки вантажу, грн
до 50
100
51-75
110
76-100
205
101-150
310

1. За яку найменшу суму грошей Р (у грн) можна доставити цією службою за
маршрутом N три вантажі, маси яких становлять 31 кг, 36 кг та 40 кг?

Відповідь:

2. Скільки відсотків становить Р від загальної суми грошей за доставку цих
трьох вантажів, якщо кожен з них відправлять окремо?

21

Відповідь:
22.

У прямокутник АВСD вписано два кола із
центрами в точках О1 та О2, кожне з яких
дотикається до трьох сторін прямокутника й одне
до одного (див. рисунок). Сума довжин уписаних
кіл дорівнює 16  .
1. Визначте довжину відрізка О1О2.

Відповідь:

2. Знайдіть площу чотирикутника ВО1О2С.

22

Відповідь:
23.

Знайдіть область визначення функції у  13  3х .
1. У відповіді запишіть найбільше ціле число, що належить області визначення
цієї функції.

Відповідь:

2. Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної проведеної до графіка функції
у  13  3х в точці х0=3.

23

Відповідь:

24.

У прямокутній системі координат у просторі задано вектор АВ (3; 8;1) і точку
В (7;-2;0). Точка О початок координат.
1. Визначте ординату точки А(х;у;z).

Відповідь:

2. Обчисліть скалярний добуток векторів ОА АВ

24

Відповідь:

25.

У майстерні мали виготовити 240 стільців за n днів, причому щодня планували
виробляти однакову кількість стільців. Однак на прохання замовника, завдання
виконали на 2 дні раніше запланованого терміну. Для цього довелося денну
норму виготовлення збільшити на 4 стільці. Визначте n.

Відповідь:

25

26.

У торбинці лежать 3 цукерки з молочного шоколаду та m цукерок з чорного
шоколаду. Усі цукерки – однакової форми і розміру. Якого найменшого
значення може набувати m, якщо ймовірність навмання витягнути з торбинки
цукерку з молочного шоколаду менша за 0,25?

Відповідь:
27.

Обчисліть значення виразу:

log 5 27
log 5 2  log 5 162

26

Відповідь:

28. Автобус вирушив з міста А до міста В, відстань між якими становить 150 км.

Через 30 хв із міста А до міста В тією самою дорогою вирушив автомобіль.
1
Швидкість якого в 1 раза більша за швидкість автобуса. Скільки часу (у год)
5
витратив на дорогу з міста А до міста В автомобіль, якщо він прибув до міста В
одночасно з автобусом? Уважайте, що автобус та автомобіль рухалися зі
сталими швидкостями.

27

Відповідь:

29. У прямокутній системі координат на площині задано паралелограм АВСD,

cosA=0,44. Визначте довжину діагоналі BD паралелограма, якщо скалярний
добуток векторів АВ(6;8) і АD дорівнює 88.

28

Відповідь:

Розв’яжіть завдання 30,31. Запишіть у бланку Б послідовні логічні дії та
пояснення всіх етапів розв’язання завдань, зробіть посилання на
математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо
потрібно, проілюструйте розв’язання завдань рисунками, графіками тощо.
30. Задано функцію f(x)=x2-6x+9.

1. Для наведених у таблиці значень аргумента х визначте відповідні їм
значення у.
х
у
0
-1
2
2.
3.
4.
5.
6.

Визначте координати точок перетину графіка функції f з осями координат.
Знайдіть похідну f  функції f(x)=x2-6x+9.
Запишіть загальний вигляд первісних для функції f.
Побудуйте графік функції f.
Обчисліть площу фігури, обмеженої графіком функції f та осями х і у.

29

30

Відповідь: _________________

31. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник АВСD, сторона AD якого лежить в нижній
основі циліндра. Діагональ АС перерізу дорівнює d й утворює з площиною нижньої основи
циліндра кут β.
1. Зобразіть на рисунку заданий циліндр і його осьовий переріз АВСD.
2. Укажіть кут β, що утворює пряма АС із площиною нижньої основи циліндра.
3. Визначте об’єм циліндра.

31

Відповідь: _________________

Розв’яжіть завдання 32-34. Запишіть у бланку В послідовні логічні дії та
пояснення всіх етапів розв’язання завдань, зробіть посилання на математичні
факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно проілюструйте
розв’язання завдань рисунками, графіками тощо.
Увага! Умови завдань 31 та 32 мають спільну частину. Розв’язання
завдань 32-34 запишіть лише в бланку В.
32. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник АВСD, сторона AD якого лежить в

нижній основі циліндра. Діагональ АС перерізу дорівнює d й утворює з
площиною нижньої основи циліндра кут β. На колі нижньої основи вибрано
точку К так, що градусна міра дуги АК дорівнює 900.
1. Зобразіть на рисунку заданий циліндр і вкажіть кут γ між площиною (КВD)
і площиною нижньої основи циліндра. Обґрунтуйте його положення.
2. Визначте кут γ.

32

Відповідь: _________________
33

33.

Доведіть, що х 4  у 4  х3 у  ху3 для всіх дійсних чисел х та у.

Відповідь: _________________
34

34.

х
х
2
Задано рівняння (25  2а  5  а ) 

1. Розв’яжіть рівняння

х8
 2  0 , де х – змінна, а – стала.
х3

х 8
 2  0.
х3

2. Розв’яжіть задане рівняння залежно від значення а.

35

Відповідь: _________________
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Критерії оцінювання
Форма / опис завдання
Завдання з вибором однієї правильної
відповіді (№ 1–16). Завдання має основу та
чотири і п’ять варіантів відповіді, з яких лише
один правильний. Завдання вважають
виконаним, якщо учасник/ця екзаменаційного
оцінювання вибрав і позначив відповідь у
бланку відповідей А.

Схема нарахування балів
0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь,
або вказано більше однієї відповіді, або відповіді
на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності
(«логічні пари») (№17–20*).

0, 1, 2 або 3 бали:

Завдання має основу та два стовпчики
інформації, позначених цифрами (ліворуч) і
буквами (праворуч). Виконання завдання
передбачає встановлення відповідності
(утворення «логічних пар») між інформацією,
позначеною цифрами та буквами. Завдання
вважають виконаним, якщо учасник/ця
зовнішнього незалежного оцінювання зробив/ла
позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3)
і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка
відповідей А.
Завдання відкритої форми з короткою
відповіддю (№21–29):

1 бал – за кожну правильно встановлену
відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будьяку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї
позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за
завдання, якщо не вказано жодної правильної
відповідності («логічної пари») або відповіді на
завдання не надано.

структуроване завдання

– структуроване завдання (№21–24*) має
основу та дві частини й передбачає
розв’язування задачі. Завдання вважають
виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього
незалежного оцінювання, здійснивши відповідні
числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись
вимог і правил, відповіді до кожної з частин
завдання в бланку відповідей А;

0, 1 або 2 бали: 1 бал – за кожну правильно
вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві
неправильні відповіді або відповіді на завдання
не надано;

– неструктуроване завдання (№25*, №26*
№27–29) має основу та передбачає
розв’язування задачі. Завдання вважають
виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього
незалежного оцінювання, здійснивши відповідні
числові розрахунки, записав/ла, дотримуючись
вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку
відповідей А.
Завдання відкритої форми з розгорнутою
відповіддю (№30–34).

0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну
відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
відповідь або відповіді на завдання не надано.

– неструктуроване завдання

№ 30, 34 оцінюють у 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів;

№ 31 оцінюють у 0, 1, 2, 3 або 4 бали;
Завдання (№30*, №31*, №32, №34) має основу
та передбачає розв’язування задачі. Завдання
№ 32 оцінюють у 0, 1 або 2 бали;
вважають виконаним, якщо учасник/ця
зовнішнього незалежного оцінювання в бланках
37

відповідей Б і В навів/ела усі етапи розв’язання
й обґрунтував/ла їх, зробив/ла посилання на
математичні факти, з яких випливає те чи інше
твердження, проілюстрував/ла розв’язання
задачі рисунками, графіками тощо.

№ 33 оцінюють у 0, 1, 2 або 3 бали.

Завдання №33 має основу та передбачає
доведення твердження. Завдання вважають
виконаним, якщо учасник/ця зовнішнього
незалежного оцінювання в бланку відповідей В
навів/ела усі етапи доведення й обґрунтував/ла
їх, зробив/ла посилання на використані
математичні факти.

Критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з математики
сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року
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