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1. Основна інформація про контрольну роботу в VI класі початкової школи 
з 2014/2015 шкільного року 

 
ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Контрольна робота у класі VI початкової школи проводиться на основі ст. 9 уст. 
1 п. 1 Закону про систему освіти від 7 вересня 1991 р. (Зб. З. від 2004 р. № 256, 
п. 2572, з пізнішими змінами).  
 
Детальні положення, пов’язані з контрольною роботою, визначають 
нижчевказані виконавчі акти. 
 

Виконавчий акт Що врегульовує 
розпорядження Міністра національної освіти від 
27 серпня 2012 р. щодо програмного мінімуму 
дошкільного виховання та загального навчання в 
різних видах шкіл (Зб. З від 30 серпня 2012  р., п. 977) 

обсяг інформації та 
вмінь, що 
перевіряються на 
контрольній роботі 

 розпорядження Міністра національної освіти від 30 
квітня 2007 р. про умови та спосіб оцінювання, 
класифікацію і атестацію учнів та слухачів, 
проведення контрольних робіт та екзаменів в 
державних школах (Зб. З. № 83, п. 562, з пізнішими 
змінами) та особливо  
– розпорядження Міністра національної освіти від 
25 квітня 2013 р., що змінює вищевказане 
розпорядження (Зб. З. від 2013 р., п. 520) 

 розпорядження Міністра культури та національної 
спадщини від 8 квітня 2008 р. про умови та спосіб 
оцінювання, класифікацію і атестацію учнів, 
проведення екзаменів та контрольних робіт в 
державних школах та художніх об’єктах (Зб. З. № 
65, п. 400, з пізнішими змінами) 

принципи проведення 
контрольної роботи 

 розпорядження Міністра національної освіти від 17 
листопада 2010 р. щодо умов організування 
навчання, виховання та опіки для дітей та молоді з 
особливими потребами та непристосованих до 
життя в суспільстві у дитячих садках, школах та 
загальнодоступних або інтеграційних відділах (Зб. 
З. № 228, п. 1490, з пізнішими змінами),  

 розпорядження Міністра національної освіти від 17 
листопада 2010 р. щодо умов організування 
навчання, виховання та опіки для дітей та молоді з 
особливими потребами та непристосованих до 
життя в суспільстві у спеціальних дитячих садках, 
школах та відділах і осередках (Зб. З. № 228, п. 
1489, з пізнішими змінами) 

пристосування умов і 
форм проведення 
контрольної роботи до 
потреб учнів з 
особливими 
навчальними 
потребами, в тому числі 
інвалідів, 
непристосованих до 
життя в суспільстві та 
під загрозою 
непристосування до 
життя в суспільстві 
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розпорядження Міністра національної освіти від 28 
травня 2010 р. щодо свідоцтв, державних дипломів та 
інших шкільних бланків (Зб. З. № 97, п. 624, з 
пізнішими змінами) 

зразок свідоцтва про 
особливі успіхи під час 
контрольної роботи 

 
Інформатор про контрольну роботу з 2014/2015 шкільного року опрацьовано 
на основі повноваження, що міститься в ст. 9a уст. 2 п. 1б цитованого закону.  
 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Контрольна робота охоплює відомості та вміння, що містяться у вимогах, 
встановлених згідно з програмним мінімумом загального навчання щодо трьох 
основних навчальних предметів протягом двох перших навчальних етапів, а 
саме: польської мови, математики та сучасної іноземної мови. Важливо, що 
основою для багатьох завдань з польської мови та математики будуть тексти 
або інформація з природи або історії.  
 
Контрольна робота проходить в письмовому вигляді. Приступити до неї можуть 
тільки ті, хто закінчив початкову школу, проте мінімальний вік, який повинен 
мати учень, не визначено, а також контрольну роботу не можна не здати. 
 
 
ЧАСТИНИ ТА ПЕРЕБІГ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Контрольна складається з двох частин. ЧАСТИНА 1. Містить завдання з польської 
мови та математики, натомість ЧАСТИНА 2. – завдання з сучасної іноземної мови. 
Шестикласник приступає до контрольної роботи з однієї з наступних іноземних 
мов: англійської, французької, іспанської, німецької, російської та італійської. 
Учень може вибрати тільки ту мову, яку вивчав в школі у формі обов’язкового 
предмету. 
 
Контрольна робота проводиться в квітні. Учень, який через життєві обставини 
або стан здоров’я не напише контрольну роботу протягом цього терміну, 
отримає додатковий термін, що встановить директор Центральної 
екзаменаційної комісії (переважно в червні).  
 
Обидві частини контрольної роботи проходитимуть у той самий день. ЧАСТИНА 1. 
триває 80 хвилин, а ЧАСТИНА 2. – 45 хвилин. Кожна частина контрольної роботи  
поділена перервою. Кожна частина контрольної роботи починається о годині, 
визначеній в графіку проведення контрольної роботи, який буде оголошено на 
сайті Центральної екзаменаційної комісії до 20 серпня шкільного року, перед 
шкільним роком, під час якого відбудеться контрольна робота. 
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ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІЙ РОБОТІ 
 
Завдання з польської мови та математики будуть відкритого та закритого типу. 
Серед відкритих завдань з польської мови буде довший письмовий твір. 
Завдання з сучасної іноземної мови будуть закритого типу. Закриті завдання – 
це завдання, в яких учень вибирає відповідь серед запропонованих. В відкритих 
завданнях учень самостійно формулює відповідь.  
 
Завдання з польської мови та математики – це один комплект завдань, 
натомість завдання з іноземної мови – другий. До кожного комплекту завдань 
додається карта для відповідей, на якій учень зазначає відповіді для закритих 
завдань. Відповідь до відкритих завдань записують в відповідному місці у 
комплекті завдань. 
 
Кількість завдань кожного виду в обох комплектах представлено в таблиці. 
 

 частина 1. частина 2. 
сучасна іноземна 

мова 
польська 

мова математика 

кількість 
закритих 
завдань 

8–12  8–12  35–45 

кількість 
відкритих 
завдань 

2–4 2–4 --- 

 
 
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  
 
Відповіді для відкритих завдань перевіряють кваліфіковані екзаменатори згідно 
з однорідними критеріями, натомість відповіді до закритих завдань можуть 
перевірятися електронним пристроєм.  
 
В день закінчення шкільного року кожен учень отримає свідоцтво про детальні 
результати контрольної роботи. В свідоцтві будуть подані  
– у відсотках – чотири результати: 
 результати з першої частини, з поданням результату з польської мови та 

математики  
 результат з другої частини (з сучасної іноземної мови).  
 
Результат у відсотках – це відсоток балів (заокруглений до цілого числа), який 
отримано за завдання, що перевіряють знання та вміння з даного предмету. 
Наприклад, якщо особа отримала за математичні завдання 18 балів з 22 
можливих, то одержала результат 82%.  
 
Результати екзамену є остаточними і не можуть бути оскаржені в суді. 
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ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 
1.  КОНТРОЛЬНА РОБОТА МОВОЮ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН, ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ТА 

РЕГІОНАЛЬНИМИ МОВАМИ. Учні шкіл або відділень, в яких заняття проводяться 
мовою національних меншин, мовою етнічних меншин або регіональними 
мовами, розв’язуватимуть завдання з математики польською мовою або 
мовою даної національної меншини, етнічної меншини або регіональною 
мовою. Батьки учня (юридичні опікуни) подають відповідну заяву до 30 
вересня шкільного року, в якому проводиться контрольна робота. 
 

2.  КОНТРОЛЬНА РОБОТА З СУЧАСНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Якщо учень вивчає у школі у 
формі обов’язкового предмету більш ніж одну сучасну іноземну мову, його 
батьки (юридичні опікуни) подають до директора школи не пізніше, ніж до 30 
вересня шкільного року, під час якого проводиться контрольна робота, 
письмову заяву, яку сучасну іноземну мову буде здавати учень в другій 
частині контрольної роботи. Повнолітні особи подають заяву самостійно. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛАУРЕАТІВ ТА ФІНАЛІСТІВ ОЛІМПІАД І КОНКУРСІВ. Учень, який є 
лауреатом або фіналістом олімпіади з предмету, або лауреатом конкурсу з 
предмету воєводського або понадвоєводського масштабу, що 
організовувався з обсягу одного з предметів, які є на контрольній роботі (а 
саме: польська мова, математика та сучасна іноземна мова), звільняється 
від відповідної частини контрольної роботи. Звільнення прирівнюється до 
отримання з цієї частини контрольної роботи найвищого результату. 

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ НАЧАЛЬНИМИ ПОТРЕБАМИ. Учні з 
особливими навчальними потребами, у тому числі інваліди, непристосовані 
до життя в суспільстві та з загрозою непристосованості до життя в 
суспільстві, приступають до здачі контрольної роботи в умовах і/або формі, 
пристосованих до їх потреб. Детальна інформація про пристосування 
оголошується Директором Центральної екзаменаційної комісії і публікується 
на сайті Центральної екзаменаційної комісії до кінця серпня шкільного року, 
перед шкільним роком, в якому проводитиметься контрольна робота. 

 

5. АНУЛЮВАННЯ ДАНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. Якщо під час проведення 
контрольної роботи або під час перевірки робіт виявиться, що учень 
розв’язував завдання несамостійно, відповідна частина контрольної роботи 
буде анульована. Директор окружної комісії передасть директорові школи та 
– за його допомогою – батькам (юридичним опікунам) учня інформацію про 
причини анулювання. 

 

6. ДОСТУП ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ. На прохання учня або його батьків 
(юридичних опікунів) або слухача учень або його батьки (юридичні опікуни) 
можуть отримати доступ до перевіреної та оціненої роботи учня (слухача) на 
місці і в терміні, визначеному директором окружної комісії. 
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ПРО ІНФОРМАТОР 
 
В наступних розділах Інформатора подано детальний опис кожної частини 
контрольної роботи та зразки екзаменаційних завдань з математики разом з 
відповідями. Зразки завдань з польської мови та сучасних іноземних мов 
знаходяться в Інформаторі про контрольну роботу з 2014/2015 шкільного 
року, що скерований до учнів без дисфункції та учнів з дислексією розвитку, 
який опубліковано на сайті Центральної та окружних екзаменаційних комісій.  
 
В екзаменаційних комплектах можуть трапитися завдання іншого виду та 
завдання, що мають відношення до інших навчальних вимог, встановлених 
згідно з програмним мінімумом загального навчання. Тому Інформатор не може 
бути єдиною чи навіть головною вказівкою під час планування навчального 
процесу в школі. Тільки реалізація усіх вимог з програмного мінімуму може 
гарантувати різностороннє навчання учнів з усіх предметів протягом процесу 
навчання, в тому числі з предметів, що перевірятимуться на контрольній роботі. 
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2. Частина 1. контрольної роботи . Польська мова 

 
Польська мова є екзаменаційним предметом на контрольній роботі в початковій 
школі, на екзамені в гімназії та на матурі (іспит на атестат зрілості). На 
контрольній роботі в VI класі початкової школи перевіряють, на якому рівні 
учень відповідає вимогам з польської мови, що визначені в програмному 
мінімумі загального навчання для II освітнього етапу. Кожне завдання 
з екзаменаційного комплекту може відноситися також до вимог для І етапу. 
 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги 
відносяться до точно визначеної конкретної інформації та конкретних вмінь. 
Загальні вимоги є синтетичним підходом до основних цілей навчання, 
інформують як слід розуміти підпорядковані їм конкретні вимоги. Спосіб 
реалізації конкретних вимог має значення тільки у тому випадку, якщо наближає 
реалізацію цілей, що містяться в загальних вимогах. 
 
Завдання з польської мови можуть бути закритого або відкритого типу. Серед 
завдань закритого типу можуть бути завдання багаторазового вибору, завдання 
типу «вірно-невірно», підбору, а серед відкритих завдань – завдання, що 
вимагають короткої та розширеної відповіді. Завдання будуть мати відношення 
до різних текстів з галузі культури: 
 літературних (епічних та ліричних) 
 не літературних (публіцистичних та популярно-наукових) 
 графічних.  
Тексти в комплекті завдань можуть відноситися до інформації, що має зв'язок 
історією або природою в широкому розумінні.  
 
Серед відкритих завдань з польської мови є довша письмова відповідь у вигляді 
оповідання з діалогом, сторінки з мемуарів, офіційного листа, звіту або опису 
героя, предмету чи краєвиду. Також може перевірятися вміння шестикласника 
використовувати практичні форми, як скажімо: оголошення, запрошення та 
примітку. 
 
Довша письмова відповідь оцінюється за наступними критеріями: 
 зміст – від 0 до 3 балів 
 стиль – від 0 до 1 балу 
 мова – від 0 до 1 балу 
 орфографія – від 0 до 1 балу 
 пунктуація – від 0 до 1 балу. 
 
Шкала оцінювання залежить від форми відповіді, проте шкала оцінювання 
мовних переваг відповіді, а саме: стиль, мова, орфографія та пунктуація,  
– є спільними для усіх форм. Під час оцінювання відповіді учня екзаменатор 
дивиться на роботу в цілісному плані – залежно від рівня реалізації завдання  
– нараховує відповідну кількість балів. 
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Нижче подано зразок шкали оцінювання змісту для шести різних форм 
письмової відповіді. Описи в нижчеподаних таблицях будуть доповнюватися 
в кожній з поданих тем для кожної екзаменаційної сесії.  
 
 
Оповідання з діалогом 
 

3 б. 

 Учень створює світ, представлений з різноманітних елементів, надає 
йому художню форму, об’єднує речення в логічному порядку, 
зберігаючи при цьому причинно-наслідковий зв'язок, цілеспрямовано 
використовує вибрану форму оповіді, придає динамізм дії, послідовно 
використовує граматичні форми часу, цілеспрямовано урізноманітнює 
висловлювання. 

   

2 б. 
 Учень створює світ, представлений з різноманітних елементів, 

об’єднує речення в логічному порядку, цілеспрямовано використовує 
вибрану форму оповіді, пробує придавати динамізм дії, використовує 
граматичні форми часу. 

   

1 б. 
 Учень створює представлений світ, проте інформація про його 

елементи є досить загальною, намагається представляти речення 
в логічному порядку, непослідовно застосовує вибрану форму оповіді. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або в іншому вигляді. 
 
 
 
Сторінка з мемуарів 
 

3 б. 

 Учень виконує роль оповідача, що розповідає про факти та події, 
свідком або учасником яких він був, підкреслює особисте, суб’єктивне 
відношення до подій, постатей, явищ, описаних безпосередньо або 
опосередковано, представляє інформацію про свої роздуми, відчуття, 
враження, послідовно застосовує оповідь від першої особи, зберігає 
часову відстань у відношенні до представлених подій, використовує 
минулий час, створює логічно структуровані текстові форми. 

   

2 б. 

 Учень виконує роль оповідача, що розповідає про факти та події, 
свідком або учасником яких він був, наголошує на особистому, 
суб’єктивному ставленні до подій, постатей, явищ, описаних 
безпосередньо або опосередковано, застосовує оповідь від першої 
особи, зберігає часову відстань щодо представлених подій, 
використовує минулий час, створює логічно структуровані текстові 
форми. 

   

1 б. 
 Учень намагається представляти події і/або ситуації, непослідовно 

застосовує оповідь від першої особи, не зберігає часову відстань, 
непослідовно використовує граматичний час. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або в іншому вигляді. 
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Запис в щоденнику 
 

3 б. 

 Учень виконує роль оповідача, який з власної точки зору представляє 
актуальні події і/або ситуацію, інформує про свої роздуми, відчуття, 
враження, створює розгорнуту розповідь, з багатим змістом, 
послідовно застосовує оповідь від першої особи, визначає дату/день 
запису, створює логічно структуровані текстові форми. 

   

2 б. 
 Учень виконує роль оповідача, який з власної точки зору представляє 

актуальні події і/або ситуацію, інформує про свої роздуми, відчуття, 
враження, застосовує оповідь від першої особи, визначає дату запису, 
створює логічно структуровані текстові форми. 

   

1 б.  Учень намагається представляти події і/або ситуації з власної 
перспективи, непослідовно застосовує оповідь від першої особи. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або в іншому вигляді. 
 
 
 
 
 
Офіційний лист 
 

3 б. 

 Учень пише відповідь у відповідній формі, однозначно визначає мету 
листа, використовує звернення до адресата, пристосовані до 
офіційної ситуації висловлювання, починає та закінчує лист, 
використовуючи відповідні ввічливі форми, зберігає формальні 
елементи листа (подає місце, дату, адресні дані відправника та 
одержувача) та застосовує відповідну графічну структуру. 

   

2 б. 

 Учень однозначно визначає мету листа, використовує звернення до 
адресата, пристосовані до офіційної ситуації висловлювання, починає 
та закінчує лист, використовуючи відповідні ввічливі форми, зберігає 
формальні елементи листа (подає місце, дату, адресні дані 
відправника та одержувача) та застосовує відповідну графічну 
структуру. 

   

1 б. 
 Визначає мету листа та намагається формулювати прохання або 

проблему, використовує звернення до адресата, пристосовані до 
офіційної ситуації висловлювання, оминає деякі формальні елементи 
листа. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або в іншому вигляді. 
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Звіт 
 

3 б. 

 Учень подає інформацію про час, місце, мету та учасників події, яку 
описує, представляє події в хронологічній послідовності, використовує 
дієслова в минулому часі та застосовує словниковий запас, який 
відображає часові елементи, оцінює події з точки зору свідка або 
учасника, логічно та послідовно пов’язує окремі частини роботи, 
послідовно використовує відповідну послідовність та графічну 
структуру. 

   

2 б. 

 Учень подає інформацію про час, місце, мету та учасників події, яку 
описує, представляє події в хронологічній послідовності, використовує 
дієслова в минулому часі, зберігає внутрішню цілісність роботи, 
в більшості роботи використовує відповідну послідовність та графічну 
структуру. 

   

1 б. 
 Учень намагається представити фон події, яку описує, наприклад, 

інформує тільки про учасників, оминаючи час, місце, непослідовно 
використовує граматичні форми дієслів, зберігає цілісність у частині 
роботи. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або в іншому вигляді. 
 
 
 
 
 
Опис 
 

3 б. 

 Учень детально представляє описуваний об’єкт, індивідуалізує 
інформацію про нього, наприклад, представляє постать, відокремлює 
та називає основні елементи краєвиду і тому подібне, безпосередньо 
або опосередковано висловлює своє відношення до описуваного 
предмету, логічно та послідовно пов’язує окремі частини роботи. 

   

2 б. 

 Учень детально представляє описуваний об’єкт, індивідуалізує 
інформацію про нього, наприклад, представляє постать, відокремлює 
та називає основні елементи краєвиду і тому подібне, безпосередньо 
або опосередковано висловлює своє відношення до описуваного 
предмету, зберігає внутрішню цілісність роботи. 

   

1 б.  Учень намагається описувати об’єкт, поданий в темі, зберігає 
цілісність в частині роботи. 

   

0 б.  Учень пише твір не на тему або у іншому вигляді. 
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Нижче представлено шкалу оцінювання елементів якості мови, спільні для усіх 
форм висловлювання.  

 
Стиль 
 

1 б.  стиль послідовний, пристосований до форми висловлювання 
   

0 б.  стиль непослідовний або непристосований до форми 
висловлювання  

 
 
Мова 
 

1 б.  допустимі 4 помилки (синтаксичні, лексичні, фразеологічні, 
словотвірні) 

   

0 б.  більш, ніж 4 помилки (синтаксичні, лексичні, фразеологічні, 
словотвірні) 

 
 
Орфографія 
 

1 б.  допустимі 2 помилки 
   

0 б.  більш, ніж 2 помилки 
 
 
Пунктуація 
 

1 б.  допустимі 3 помилки 
   

0 б.  більш, ніж 3 помилки 
 
 
Якщо робота буде коротша, ніж половина визначеного для неї місця, то вона 
буде оцінюватися тільки в категорії Зміст. 
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Відповідно до §36 уст. 1a b. 1 розпорядження Міністра національної освіти1 
перша частина контрольної роботи містить загальні відомості та вміння 
з польської мови, та проводиться польською мовою. Зразки екзаменаційних 
завдань разом з відповідями знаходяться в Інформаторі про контрольну 
роботу з 2014/2015 шкільного року, що призначений для учнів без дисфункції 
та учнів з дислексією розвитку, що опублікований на сайті Центральної та 
окружних екзаменаційних комісій. 
 
У Інформаторі для кожного завдання подано найважливіші загальні та 
конкретні вимоги, до яких відноситься завдання, а також подано відповідь (для 
закритих завдань). 
 
 

 

 
 

                                                   
1 Розпорядження Міністра національної освіти від 30 квітня 2007 р. про умови та спосіб 
оцінювання, класифікацію і атестацію учнів та слухачів, проведення екзаменів та контрольних в 
державних школах (Зб. З. № 83, п. 562, з пізнішими змінами). 
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3. Частина 1. контрольної роботи. Математика 

 
 
Математика – це один з екзаменаційних предметів на контрольній роботі 
в початковій школі, на гімназійному екзамені та на матурі (екзамен на атестат 
зрілості). В VI класі початкової школи перевіряється, якою мірою учень 
відповідає вимогам з математики, що визначені в програмному мінімумі 
загального навчання для II освітнього етапу. Кожне завдання з екзаменаційного 
комплекту може також мати відношення до вимог, визначених в програмному 
мінімумі дошкільного навчання з математики (I освітній етап: класи I–III). 
 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги 
відносяться до точно визначеної конкретної інформації та конкретних вмінь. 
Загальні вимоги є синтетичним підходом до основних цілей навчання та дають 
відповідь на питання як слід розуміти підпорядковані їм конкретні вимоги. Спосіб 
реалізації конкретних вимог має значення тільки у тому випадку, якщо наближає 
реалізацію цілей, що містяться в загальних вимогах. 
 
Завдання з математики можуть бути відкритого та закритого типу. Серед 
завдань закритого типу є, наприклад, завдання багаторазового вибору, а також 
завдання типу «правда-неправда». Кожне відкрите завдання буде перевіряти 
рівень освоєння інших вмінь, описаних в нижчеподаних загальних вимогах 
програмного мінімуму загального навчання: 
 використання та створення інформації 
 створення математичних моделей 
 мислення та створення стратегії. 
Більше того, в кожному завданні може перевірятися вміння обчислювати. 
 
За правильну відповідь відкритого завдання можна отримати максимально 
1 бал, 2 бали, 3 бали або 4 бали. Оцінка за розв’язок відкритого завдання 
залежить від того, як далеко учень дійшов в напрямку до повного розв’язку. 
Нижче представлені зразки схем оцінювання розв’язків відкритих завдань. 
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Завдання, за розв’язок якого можна отримати максимально 4 бали 
 

4 б.  відповідь безпомилкова 
   

3 б. 
 відповідь, в якій подолано основні труднощі завдання, але відповідь 

доведено до кінця, але вона містить помилки в обчисленні, неточності 
   

2 б. 
 відповідь, в якій подолано основні труднощі завдання, але відповідь 

не закінчено, або закінчено з помилками 
   

1 б. 

 відповідь, в якій зроблено значний прогрес, але основні труднощі 
задачі не подолано 
або 
відповідь, у якій подолано основні труднощі завдання, але відповідь 
не доведено до кінця, а під час подолання основних труднощів 
зроблено помилки в обчисленні, неточності 

   

0 б.  відповідь, у якій не було істотного прогресу 
 
Завдання, за розв’язок якого можна отримати максимально 3 бали 
 

3 б.  відповідь безпомилкова 
   

2 б. 

 відповідь, в якій подолано основні труднощі завдання, відповідь 
доведено до кінця, але вона містить помилки в обчисленні, неточності 
або 
відповідь, в якій подолано основні труднощі завдання, але відповідь 
доведено до кінця 

   

1 б. 

 відповідь, в якій зроблено значний прогрес, але основні труднощі 
задачі не подолано 
або 
відповідь, в якій подолано основні труднощі завдання, але відповідь 
не доведено до кінця, а під час подолання основних труднощів 
зроблено помилки в обчисленні, неточності 

   

0 б.  відповідь, у якій не було істотного прогресу 
 
Завдання, за розв’язок якого можна отримати максимально 2 бали 
 

2 б.  відповідь безпомилкова 
   

1 б. 
 відповідь, в якій зроблено значний прогрес, але основні труднощі 

задачі не подолано, але відповідь не закінчено, або закінчено з 
помилками 

   

0 б.  відповідь, у якій не було істотного прогресу 
 
Завдання, за розв’язок якого можна отримати максимально 1 бал 
 

1 б.  відповідь, у якій подано правильну відповідь 
   

0 б. 
 відповідь, у якій не подано правильної відповіді або подано 

неправильну відповідь  
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У Інформаторі для кожного завдання подано найважливіші загальні та 
конкретні вимоги, до яких має відношення дана задача, а також міститься 
правильна відповідь, а у випадку відкритих завдань – також принципи 
оцінювання та схема оцінювання. 
 
Завдання у Інформаторі не охоплюють усіх видів завдань, які можуть 
появитися в екзаменаційному комплекті. Не відображають також усіх вимог 
з математики в програмному мінімумі. Тому Інформатор не може бути єдиною 
чи навіть головною вказівкою під час планування навчального процесу в школі. 
Тільки реалізація усіх вимог з програмного мінімуму може гарантувати 
різностороннє навчання учнів з математики, а також відповідну підготовку до 
контрольної роботи .  
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Завдання 1. (0–1) 
В таблиці представлено роки правління чотирьох польських королів. 
 

 

 
Шкільна енциклопедія. Історія, Варшава 1999. 

 
Який з вказаних у таблиці королів Польщі правив найдовше? Вибери 
відповідь серед запропонованих. 
 
A. Казимир Великий 
B. Владислав Ягайло 
C. Ян Ольбрахт 
D. Сигізмунд Старий 
 
Загальні вимоги 
I. Sprawność rachunkowa. 
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, […] zna 
i stosuje algorytmy działań pisemnych […]. 
 
Конкретні вимоги 
2.2. Uczeń dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe […]. 
 
Відповідь  
B 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 

Король Роки правління 
Казимир Великий з 1333 року до 1370 року 

Владислав Ягайло з 1386 року до 1434 року 
Ян Ольбрахт з 1492 року до 1501 року 

Сигізмунд Старий з 1506 року до 1548 року 
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Завдання 2. (0–1)  
В таблиці подано дані про кілька варшавських хмарочосів.  

 

Назва Рік закінчення 
будови 

Висота в 
метрах 

Кількість 
поверхів 

Палац культури 
і науки 1955 231 42 

Готель Marriott 1989 170 43 

Варшавський 
фінансовий центр 1998 165 32 

Intraco II 1979 149 47 

 
http://wiezowce.waw.pl/ 

 
Оціни правильність поданих речень. Познач П, якщо речення вірне, або Н - 
якщо невірне. 
 

Наймолодший будинок, серед перелічених в таблиці, має 43 
поверхи. П Н 

Будинок Варшавського фінансового центру нижчий, ніж готель 
Marriott на 11 метрів. П Н 

 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne […]. 
 
Конкретні вимоги 
13.2. Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, 
diagramach i na wykresach. 
 
Відповідь  
НН 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 3. (0–1)  
Відомо, що 45 · 24 = 1080. 
 
Подай правильну суму добутків. Вибери відповідь серед A або B та C, або 
D.  

 
 45 · 2,4 =  A чи B? 

 
 4,5 · 0,24 =  C чи D? 

 
Загальні вимоги 
I. Sprawność rachunkowa. 
Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych 
i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te 
umiejętności w sytuacjach praktycznych. 
 
Конкретні вимоги 
5.8. Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych […]. 
 
Відповідь  
AC 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 4. (0–2) 

Склянка має об’єм 
4
1  літра.   

 
4.1. Допиши речення. Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
Об’єм склянки дорівнює   
 
A. 0,2 літра. B. 0,25 літра. C. 0,4 літра. D. 0,5 літра. 
 
4.2. Допиши речення. Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
Якщо вода заповнює 25% об’єму склянки, це означає, що в склянці є 

A. 
16
1 літра води. B. 

4
1  літра води. C. 

2
1  літра води. 

 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje […] 
poznane zależności […]. 
 

A. 108          B. 10,8 

    C. 1,08          D. 0,108 
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Конкретні вимоги 
4.9. Uczeń zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 
100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą […]. 
12.1. Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 
25% – jako jedną czwartą część […] danej wielkości liczbowej.  
5.1. Uczeń […] mnoży ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych. […]. 
 
Відповідь  
По черзі: B A 
 
Схема оцінювання 
2 б. – за вибір правильної відповіді в обох частинах завдання. 
1 б. – за вибір правильної відповіді в одній частині завдання та позначення 

невірної відповіді або відсутність позначення відповіді в другій частині 
завдання. 

0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді в обох частинах 
завдання. 

 
 
Завдання 5. (0–1)  
На папері в клітинку представлено малюнок клумби.  
 

 
trawnik - клумба 
m – м 
 
Яка площа цієї клумби? Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
Площа цієї клумби дорівнює 
 
A. 20 м2                          
B. 24 м2                          
C. 25 м2              
D. 48 м2                          
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Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu 
[…]. 
 
Конкретні вимоги 
11.2. Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, 
trapezu przedstawionych na rysunku […]. 
 
Відповідь  
B 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 6. (0–2)  
На кожному з представлених нижче малюнків прямокутник поділено на рівні 
частини. 
 

    
    

A. B. C. D. 
 
Дай відповідь на питання, що подано в таблиці. Біля кожної з них зазнач 
відповідь. 
 

6.1. На якому малюнку сірим кольором позначено 
5
4  поля 

прямокутника? 
A B C D 

6.2. На якому малюнку сірим кольором позначено рівно 
30% поля прямокутника? A B C D 

 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków […]. 
 
Конкретні вимоги 
4.1. Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka. 
12.1. Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, […] 10% – jako jedną 
dziesiątą […] część danej wielkości.  
 
Відповідь  
По черзі: A D 
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Схема оцінювання 
2 б. – за вибір правильної відповіді в обох частинах завдання. 
1 б. – за вибір правильної відповіді в одній частині завдання та позначення 

невірної відповіді або відсутність позначення відповіді в другій частині 
завдання. 

0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді в обох частинах 
завдання. 

 
 
Завдання 7. (0–1)  
Діаграма показує результати вимірювання температури повітря між 6:00 
та 20:00 годинами.  

 
Temperatura – Температура 
Godziny pomiarów – Години вимірювання 
 
Оціни правильність поданих речень. Познач П, якщо речення вірне, або Н 
– якщо невірне. 
 

Найнижча температура зазначена в 6:00 годині. П Н 
З 14:00 до 16:00 температура знизилась на 3°C. П Н 
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Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne […]. 
 
Конкретні вимоги 
13.2. Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, 
diagramach i na wykresach. 
 
Відповідь  
НП 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 8. (0–1)  
На малюнку представлено два трикутники: Δ KLM i Δ PRS. Ці трикутники мають 
однакову висоту і по дві рівні сторони. 
 

 
 
Оціни правильність поданих речень. Познач П, якщо речення вірне, або Н - 
якщо невірне. 
 

Трикутники KLM i PRS мають однакову площу. П Н 
Трикутники KLM i PRS мають однаковий периметр. П Н 

 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności […]. 
 
Конкретні вимоги 
11.2. Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta […]. 
Klasa III. Edukacja matematyczna p. 16. Uczeń […] oblicza obwody trójkątów […]. 
Klasa I. Edukacja matematyczna p. 3a. Uczeń w zakresie pomiaru […] porównuje 
długości obiektów. 
 
Відповідь  
ПН 

K R 

h h 

L P 

M S 

a a 
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Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 9. (0–1) 
Поїзд їде зі швидкістю 160 км/год.  
 
Скільки часу витратить поїзд, щоб проїхати 40 км? Вибери відповідь серед 
запропонованих. 
 
A. 4 хвилини. 
B. 15 хвилин. 
C. 25 хвилин. 
D. 40 хвилин. 

 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
[…] zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne […]. 
 
Конкретні вимоги 
12.9. Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym 
czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s. 
 
Відповідь 
B 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 10. (0–1) 
Фігура, що представлена нижче, склеєна з однакових кубів. На малюнку видно 
усі куби, що вжито для будови цієї фігури.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яка мінімальна кількість кубів додатково необхідна, щоб з цієї фігури 
зробити паралелепіпед? Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
A. 5 
B. 8 
C. 16 
D. 24 

 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
10.1. Uczeń rozpoznaje graniastosłupy proste […] w sytuacjach praktycznych […]. 
 
Відповідь 
C 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 11. (0–1) 
Представлений на малюнку куб зі стороною 10 см поділили на два одинакові 
паралелепіпеди. 
 
Яка площа поверхні кожного з цих паралелепіпедів? Вибери відповідь 
серед запропонованих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 50 см2 
B. 300 см2 
C. 400 см2 
D. 500 см2 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu 
[…]. 
 
Конкретні вимоги 
11.4. Uczeń oblicza […] pole powierzchni prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi. 
 
Відповідь 
C 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 

10 см 
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Завдання 12. (0–1) 
З двох однакових прямокутників зі сторонами 50 см та 40 см вирізали чотири 
квадрати зі стороною 10 см, як це показано на малюнках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яка фігура має більший периметр та на скільки сантиметрів? Вибери 
правильні відповіді серед A або B та C, або D. 
 
Більший периметр має фігура    A чи B?              A. I     B. II 
 
Периметр цієї фігури більший на C чи D?    C. 80 см  D. 120 см 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
11.1. Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków. 
 
Відповідь 
BC 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 

Фігура I Фігура II 
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Завдання 13. (0–1) 
Місцевості Пеньки та Гаєво з’єднують дві дороги: автострада та місцева дорога. 
В таблиці подано довжину кожної з доріг. 
 

 Довжина дороги 
автострада 70 км 
місцева дорога 60 км 

 

Ян їхав з Пеньків до Гаєва автострадою зі швидкістю 140 
год.
км  та повертався 

місцевою дорогою зі швидкістю 90 
год.
км . 

 
Допиши речення. Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
Подорож автострадою тривала 
 
A. на 10 хвилин менше, ніж повернення місцевою дорогою. 
B. на 10 хвилин більше, ніж повернення місцевою дорогою. 
C. на 30 хвилин менше, ніж повернення місцевою дорогою. 
D. на 30 хвилин більше, ніж повернення місцевою дорогою. 

 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
12.9. Uczeń w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym 
czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej 
prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s. 
 
Відповідь 
A 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 14. (0–1) 
Периметр зображеного на малюнку ромба MNOP на 8 см більший, ніж периметр 
трикутника MNP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яка довжина діагоналі NP ромба? Вибери відповідь серед 
запропонованих. 
 
A. 4 см  B. 5 см  C. 6 см  D. 8 см 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
11.1. Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków. 
9.5. Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, 
równoległoboku, trapezu. 
 
Відповідь 
A 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 cm 

M N 

 O 
P 
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Завдання 15. (0–1) 
З комплекту цифр 765, 663, 568 i 477 Ася закреслила усі ті, що діляться на 2, а 
потім усі ті, що діляться на 9. Залишилась одна цифра. 
 
Яка цифра залишилася? Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
A. 765 
B. 663 
C. 568 
D. 477 

 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe […], rozumie 
i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię […]. 
 
Конкретні вимоги 
2.7. Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100. 
 
Відповідь 
B 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 16. (0–1) 
Який з поданих добутків є правильним розкладом цифри 84 на прості 
множники? Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
A. 2 · 6 · 7 
B. 2 · 3 · 3 · 7 
C. 3 · 4 · 7 
D. 2 · 2 · 3 · 7 

 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe […], rozumie 
i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię […]. 
 
Конкретні вимоги 
2.9. Uczeń rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze. 
 
Відповідь 
D 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 



36       Інформатор про контрольну роботу з 2014/2015 шкільного року 

 

Завдання 17. (0–1) 
Яку з поданих цифр слід вставити замість знака ☼ в записі 3535☼, щоб 
отримати число, яке ділиться на 2 i 3? Вибери відповідь серед 
запропонованих. 
 
A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 

 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe […], rozumie 
i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię […]. 
 
Конкретні вимоги 
2.7. Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100. 
 
Відповідь 
D 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 18. (0–1) 
Ася, Войтек, Кася і Юрек пішли за покупками. У Асі було 50 злотих, з яких вона 
витратила 15 злотих, Войтек мав 40 злотих, а витратив 12, Кася мала 30 злотих, 
а витратила 9, а Юрек мав 20 злотих, а витратив 8. 
 
Хто витратив найбільшу частину своїх грошей? Вибери відповідь серед 
запропонованих. 
 
A. Ася. 
B. Войтек. 
C. Кася. 
D. Юрек. 

 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji […], przetwarza 
tekst zadania na działania arytmetyczne […]. 
 
Конкретні вимоги 
4.1. Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka. 
4.12. Uczeń porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne). 
 
Відповідь 
D 
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Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 

Карта до завдань 19. i 20. 

Увага! 1 см на карті відповідає 25 м в реальності. 

 

 
 
Szkolna – Шкільна 
Sądowa – Судова 
Wałowa – Валова 
Kościelna – Костьольна  
Opolskiego – Опольського 
Styczyńskiego – Стичинського 
Jana – Яна 
Apteczna – Аптечна 
Minorytów – Міноритів 
Piłsudzkiego – Пілсудського   
Rynek – Ринок 
Konstancji – Констанції 
Średnia – Середня 
Krótka – Коротка 
Powstańców Śląskich – Повстанців Сілезії 
Płac Świętego Krzyża – Площа Святого Хреста 
Słowackiego – Словацького 
Zgoda – Згода 
Arendarska – Арендарська 

26 мм 

16 мм 

Пн 
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Завдання 19. (0–1)  
Оціни правильність поданих речень. Вибери П, якщо речення вірне, або Н 
– якщо невірне. 
 

Вулиця Костьольна паралельна до вулиці Опольського. П Н 
Вулиця Яна перпендикулярна до вулиці Стичинського. П Н 

 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie 
i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię […]. 
 
Конкретні вимоги 
7.2. Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe. 
 
Відповідь 
НН 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
 
 
Завдання 20. (0–1)  
Закінч нижчеподане речення – вибери правильну відповідь серед 
запропонованих. 
 
Реальні виміри прямокутного ринку дорівнюють 
A. 400 м i 650 м 
B. 40 м i 65 м 
C. 4000 м i 6500 м 
D. 4 м i 6,5 м 
 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności […]. 
 
Конкретні вимоги 
12.8. Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali 
[…]. 
 
Відповідь 
B 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за вибір правильної відповіді. 
0 б. – за вибір неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 21. (0–1)  
Поїзд, який виїжджає з Вроцлава о 4:18 згідно з розкладом приїжджає до 
Варшави в 10:07. Одного дня цей поїзд спізнився на 72 хвилини.  
 
О котрій годині цей поїзд приїхав до Варшави?  
 
Відповідь:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Загальні вимоги 
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe […]. 
 
Конкретні вимоги 
12.3. Uczeń wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach 
i sekundach. 
 
 
Відповідь  
Поїзд приїхав до Варшави в 11:19. 
 
Схема оцінювання 
1 б. – за подачу правильної відповіді. 
0 б. – за подачу неправильної відповіді або відсутність відповіді. 
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Завдання 22. (0–2)  
Кацпер щомісяця отримує від батьків 35 злотих на дрібні витрати і відкладає 
20% цієї суми.  
 
Скільки грошей він відкладе протягом 7 місяців?  
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste 
równania. 
 
Конкретні вимоги 
12.2. Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent 
danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%. 
14.5. Uczeń do rozwiązania zadań w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne 
poprawne metody. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
10% з 35 злотих – це 3,50 злотих 
20% з 35 злотих – це 3,50 злотих + 3,50 злотих = 7 злотих 
Протягом 7 місяців відкладе 7 · 7 злотих = 49 злотих. 
 
 
II відповідь 

20% це 
5
1  

5
1 ·35 = 

5
35 = 7 (злотих) 

7 · 7 = 49  
Кацпер відкладе 49 злотих. 
 
Принципи оцінювання розв’язку 
Важливим прогресом під час розв’язку цього завдання є визначення способу 
розрахунку 20% відповідної цифри.  
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Схема оцінювання 
2 б. – в тому випадку, якщо учень подав безпомилкову відповідь до 

завдання. 
1 б. – у випадку, якщо учень зробив значний прогрес, але не подав дальшу 

частину рішення або зробив помилки в обчисленні під час розв’язку. 
0 б. – у випадку відсутності значного прогресу або пропущення завдання. 

 
 
Завдання 23. (0–4)  
У школі 500 злотих призначено на покупку баскетбольних та волейбольних 
м’ячів. Купили 3 баскетбольні м’ячі, за які заплатили 282 злоті. Волейбольний 
м’яч на 14 злотих дешевший від баскетбольного м’яча.  
 
Скільки волейбольних м’ячів можна купити за гроші, що залишилися? 
 
Запиши усі обчислення.  
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu 
[…]. 
 
Конкретні вимоги 
14.5. Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody. 
14.6. Uczeń weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność 
rozwiązania. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
500 – 282 = 218 – стільки грошей залишилося на волейбольні м’ячі  
282 : 3 = 94 – стільки коштував баскетбольний м’яч  
94 – 14 = 80 – стільки коштував волейбольний м’яч 
2 · 80 = 160 – на 2 м’ячі вистачить грошей 
3 · 80 = 240 – на 3 м’ячі – не вистачить 
Відповідь: Можна купити два волейбольні м’ячі. 
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II відповідь 
282 зл. : 3 = 94 зл. – вартість баскетбольного м’яча 
94 зл. – 14 зл. = 80 зл. – вартість волейбольного м’яча  
500 зл. – 282 зл. = 218 зл. – сума, яку можна використати 
218 : 80 = 2 р. 58 
Відповідь: Купили 2 волейбольні м’ячі. 
 
III відповідь 
Вартість баскетбольного м’яча: 282 : 3 = 94  
Вартість волейбольного м’яча: 94 – 14 = 80 
Купили 1 волейбольний м’яч: 282 + 80 = 362 
2 волейбольні м’ячі: 362 + 80 = 442 
3 волейбольні м’ячі: 442 + 80 = 522 
Відповідь: Можна купити два волейбольні м’ячі. 
 
Принципи оцінювання обчислення 
Важливим прогресом у цьому випадку є реалізація першого кроку, що наближає 
учня до відповіді на поставлене питання. Це може бути, наприклад, визначення 
суми, що залишилася для покупки волейбольних м’ячів або визначення способу 
обчислення вартості баскетбольного м’яча. Подолання основних труднощів 
цього завдання і подання правильного методу визначення вартості 
волейбольного м’яча. 
 
Схема оцінювання 
4 б. – за подачу безпомилкового обчислення завдання. 
  

3 б. – тоді, коли учень довів відповідь до кінця, але зробив помилки в 
обчисленнях. 

  

2 б. – тоді, коли учень представив відповідь з правильним методом 
визначення вартості волейбольного м’яча, але не довів ходу мислення 
до кінця, або зробив помилки в дальшій частині мислення. 

  

1 б. – якщо учень подав відповідь з правильним методом визначення 
вартості волейбольного м’яча або обчислення решти суми для покупки 
волейбольних м’ячів, але не представив наступних етапів обчислення. 

  

0 б. – тоді, коли учень не зробив жодного прогресу, щоб отримати відповідь 
на питання, поставлене в завданні або пропустив завдання. 
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Завдання 24. (0–3)  
Громадянин Ковальський поставив автомобіль на платній автостоянці з 13:25 до 
15:50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скільки згідно з прейскурантом Ковальський має заплатити за 
паркування? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
14.4. Uczeń dzieli відповідь zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne 
dla niego strategie rozwiązania. 
14.5. Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody. 
12.3. Uczeń wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach 
i sekundach. 
2.12. Uczeń szacuje wyniki działań. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
13:25 – 14:25    перша година 
14:25 – 15:25    друга година 
15:25 – 15:50    третя година 
Має заплатити 3,50 зл. + 4 зл. + 4 зл. = 11,50 зл. 

РОЗМІР ОПЛАТИ ЗА ПАРКУВАННЯ 
 

За першу годину: 3,50 зл. 
 

За кожну наступну почату годину: 4,00 зл. 
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II відповідь 
Час паркування – 2 години 25 хвилин < 3 години 
Оплата – 3,50 зл. + 4 зл. + 4 зл. = 11,50 зл. 
Відповідь: Має заплатити 11,50 зл. 
 
III відповідь 
За 3,50 зл. Може поставити на стоянку до 14:25. – за мало 
Доплата 4 зл. – може поставити на стоянку до 15:25. – за мало 
Доплата 4 зл. – може поставити на стоянку до 16:25. – вистачить 
3,50 + 4 + 4 = 11,50 
Відповідь: Громадянин Ковальський має заплатити 11,50 зл. 
 
Принципи оцінювання обчислення 
Важливим прогресом розв’язку цього завдання є визначення, який проміжок 
часу буде основою для обчислення вартості паркування, натомість подолання 
основних труднощів завдання є правильне використання прейскуранта. 
 
Схема оцінювання 
3 б. – за подачу безпомилкового рішення завдання. 
  

2 б. – тоді, коли учень подав відповідь з правильним методом визначення 
часу паркування та правильно використав прейскурант оплат, але 
зробив помилки в обчисленні або не довів рішення до кінця. 

  

1 б. – тоді, коли учень подав відповідь з правильним методом визначення 
часу паркування, але не представив дальші міркування або не 
використав правильно прейскурант оплат.  
а також 
тоді, коли учень правильно використав під час обчислення 
прейскурант оплат, але правильно не визначив, який проміжок часу є 
основою для застосування цього прейскуранта. 

  

0 б. – тоді, коли учень не визначив ні правильного проміжку часу, який є 
основою для застосування прейскуранта за паркування, ні не 
використав правильно прейскурант оплат за паркування, або 
пропустив завдання. 
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Завдання 25. (0–2)  
За спортивні шорти та футболку Марек заплатив 56 злотих. Шорти були дорожчі 
від футболки на 14 злотих.  
 
Скільки коштувала футболка?  
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste 
równania. 
 
Конкретні вимоги 
14.2.Uczeń wykonuje wstępne czynności ułatwiające відповідь zadania, w tym 
rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści 
zadania. 
14.5. Uczeń do rozwiązania zadań w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne 
poprawne metody. 
14.6. Uczeń weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność 
rozwiązania. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
Якби він купив дві футболки, то заплатив би 56 – 14 = 42 (зл.),  
тобто одна футболка коштує 42 : 2 = 21 (зл.). 
 
II відповідь 
x – вартість футболки 
x + 14 – вартість шортів 
x + x + 14 = 56 
2x = 42 
x = 21 
Відповідь: Футболка коштувала 21 злотий. 
 
 
 
 



46       Інформатор про контрольну роботу з 2014/2015 шкільного року 

 

III відповідь 
56 : 2 = 28 
Шорти   Футболка     Разом 
   28         +     28          = 56    
   30         +     26          = 56   (на 4 зл. дорожче) 
   40         +     16          = 56   (на 24 зл.) 
   34         +     22          = 56   (на 12 зл.) 
   36         +     20          = 56   (на 16 зл.) 
   35         +     21          = 56   (на 14 зл.) !!! 
Відповідь: Вартість сорочки – 21 злотий. 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом під час розв’язку цього завдання є визначення 
правильного методу обчислення вартості футболки. Наприклад, це може бути: 
арифметичний метод (як в І розв’язку), використання взаємозв’язку між даними 
та представлення цього взаємозв’язку у вигляді рівняння, або графічним чином, 
а також метод спроб та помилок.  
 
Схема оцінювання 
2 б. – за подачу безпомилкового рішення. 
  

1 б. – тоді, коли учень зробив значний прогрес, але зробив помилки в 
обчисленні. 

  

0 б. – тоді, коли учень не зробив істотного прогресу абр пропустив завдання. 
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Завдання 26. (0–3)  
Під час футбольного матчу кожна команда могла отримати 3 бали за перемогу, 
2 бали за нічию та 1 бал за програний матч; 0 балів означало, що команда не 
брала участі у матчі. Команда Орлів отримала у матчі 40 балів, причому 
виграла п’ять матчів, а одинадцять програла.  
 
Скільки разів була нічия? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: …………………………………………………………………………………. 
 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste 
równania. 
 
Конкретні вимоги 
14.1. Uczeń czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe. 
14.5. Uczeń do rozwiązania zadań w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne 
poprawne metody. 
14.6. Uczeń weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność 
rozwiązania. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
5 · 3 = 15 – бали за перемогу 
15 + 11 = 26 – бали за перемогу і програш 
40 – 26 = 14 – бали за нічию 
14 : 2 = 7 
Відповідь: нічия була 7 разів. 
 
II відповідь 
5 – кількість перемог 
x – кількість нічиїх 
11 – кількість програшів 
5 · 3 + x · 2 + 11 · 1 = 40   
15 + 2x + 11 = 40   
2x = 40 – 15 – 11  
2x = 14 
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x = 7 
Відповідь: нічия була 7 разів. 
 
III відповідь 
Бали без програних матчів: 40 – 11 = 29.  
Бали за програні матчі: 5 · 3 = 15. 
Бали за нічию: 29 – 15 = 14.  
За нічию команда отримала 7 · 2 = 14 балів. 
Відповідь: нічия була 7 разів. 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом під час вирішення цього завдання є визначення способу 
обчислення кількості балів, які отримала команда під час виграних та програних 
матчів. Натомість, якщо в базовому обчисленні учня буде встановлено 
правильну взаємозалежність, що дасть можливість визначити кількість балів 
отриманих за нічию, то слід признати, що учень подолав основні труднощі 
завдання. 
 
Схема оцінювання 

3 б. – за представлення безпомилкового розв’язку завдання. 
  

2 б. – тоді, коли учень представив правильний метод визначення кількості 
балів отриманих за нічию, але не закінчив розв’язку, або в закінченому 
розв’язку зроблено помилки в обчисленні. 

  

1 б. – тоді, коли учень представив спосіб обчислення, скільки балів отримала 
команда під час виграних та програних матчів, але не представив 
дальшу частину розв’язку. 

  

0 б. – тоді, коли учень не представив спосіб визначення кількості балів, які 
отримала команда під час виграних та програних матчів, ні не зробив 
жодного важливого обчислення, яке б наблизило до розв’язку або 
пропустив завдання. 
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Завдання 27. (0–3)  
Марта запросила на день народження 13 гостей. Для кожного з них і для себе 

вона хоче купити по 
4
3  літра соку. Сік продається в пакетах по 2 літри.  

 
Скільки мінімум пакетів вона повинна купити? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu 
[…]. 
 
Конкретні вимоги 
14.4. Uczeń dzieli відповідь zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne 
dla niego strategie rozwiązania. 
14.5. Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody. 
2.12. Uczeń szacuje wyniki działań. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
Гості: 13 + 1 = 14 

Сік в літрах: 5,10
2
21

2
37

4
314   

10,5 : 2 = 5,… 
Відповідь: Марта має купити 6 пакетів соку. 
 
II відповідь 

лл 75,0
4
3

  

50,1075,014  – слід купити 10,5 л соку 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 
Відповідь: Слід купити 6 пакетів. 
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III відповідь 

 
Karton - пакет 
Відповідь: Слід купити 6 пакетів по 2 літри. 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом в розв’язку цього завдання є визначення кількості соку, яку 
хоче купити Марта. Подолання основних труднощів під час обчислення – це 
визначення методу обчислення мінімальної кількості пакетів соку, яку слід 
купити, відповідно до умов завдання. 
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Схема оцінювання 

3 б. – за представлення безпомилкового рішення завдання. 
  

2 б. – тоді, коли учень подав правильний метод визначення мінімальної 
кількості пакетів соку, яку слід купити, але не довів обчислення до 
кінця, або закінчивши обчислення, зробив помилки в обчисленні  
 

а також 
 

тоді, коли учень обчислив правильно скільки літрів соку слід купити та 
поділив цей результат на 2, але не сформулював висновку про 
мінімальну кількість пакетів 
 

а також 
 

тоді, коли учень під час правильного визначення кількості літрів соку 
(10,5 л) почав шукати число кратне 2, яке було б більше, ніж 10,5, але 
не зробив правильний висновок про кількість пакетів  
  

а також 
 

тоді, коли учень почав ділити наступні дволітрові пакети на порції по 

4
3 л і не довів обчислення до кінця. 

  

1 б. – тоді, коли учень показав спосіб обчислення кількості пакетів соку, який 
має замір купити дівчинка, але не представив дальшу частину 
обчислення. 

  

0 б. – тоді, коли учень не представив спосіб визначення кількості літрів соку, 
який має замір купити дівчинка, але не виконав жодне важливе 
обчислення, яке б наблизило до розв’язку або пропустив завдання. 
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Завдання 28. (0–2)  
На малюнку показано плани двох прямокутних залів. Перший має справжні 
виміри 8 м та 12 м.  
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Які справжні виміри другого залу? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………………  
 
Загальні вимоги 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane 
wzory i zależności […]. 
 
Конкретні вимоги 
12.8. Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali 
[…]. 
14.5. Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje 
poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności 
rachunkowe, a także własne poprawne metody. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
I зал  
8 м – 4 клітинки 
12 м – 6 клітинок 
II зал 
1 клітинка – 2 м 
5 клітинок – 10 м 
6 клітинок – 12 м 
Відповідь: Зал має виміри 10 м та 12 м. 

 
 

 
 12 м 

m 

8 м 
 

I зал 
 

II зал 
II sala 
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II відповідь 
I зал з коротшою стороною     8 : 4 = 2  
1 клітинка – 2 метри   

1052   
Відповідь: Справжні розміри другого залу – 12 м та 10 м. 
 
III відповідь 
1200 см : 3 см = 400    
800 см : 2 см = 400    
Масштаб 1:400 

10004005,2  (см) 
Відповідь: Розміри – 1200 см i 1000 см. 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом під час рішення цього завдання є визначення способу 
обчислення, у скільки разів реальна довжина є більшою від довжини на плані.  
 
Схема оцінювання 
2 б. – за представлення безпомилкового рішення завдання. 
  

1 б. – тоді, коли учень зробив значний прогрес, наприклад, обчислив, що 
реальні розміри – в 400 разів більші, ніж ті на плані, або визначив 
число, на яке слід помножити відповідну кількість клітинок, щоб 
отримати реальну довжину, але зробив помилки в обчисленнях під час 
рішення або не довів розв’язку до кінця.. 

  

0 б. – тоді, коли учень не зробив значний прогрес або пропустив завдання. 
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Завдання 29. (0–4)  
На малюнку зображено трикутник KMN, який поділено відрізком LN на два 
менші трикутники.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Користуючись інформацією поданою на малюнку, порахуй, скільки 
градусів має кут α? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu 
[…]. 
 
Конкретні вимоги 
9.3. Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta. 
8.6. Uczeń rozpoznaje […] kąty przyległe oraz korzysta z ich własności. 
 
Зразки обчислення учня  
 
180° – 38° – 60° = 82° – кут KLN 
180° – 82° = 98° – кут MLN 
В трикутнику LMN: α + α + 98° = 180° 
2α = 180° – 98° 
2α = 82° 
α = 41° 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом розв’язку цього завдання є визначення способу 
обчислення величини третього кута трикутника KLN. Подолання основних 
труднощів під час розв’язку – це застосування властивості суміжних кутів для 
визначення кута MLN. 
 
 

MK 
L 

N 

60° 
 

38° 
 

α 
 

α 
 



Частина 1. Математика      55 

 

Схема оцінювання 
4 б. – за представлення безпомилкового рішення завдання. 
  

3 б. – тоді, коли учень представив правильний метод визначення кута α, але 
не довів розв’язку до кінця, або в закінченому розв’язку зробив 
помилки в обчисленні. 

  

2 б. – тоді, коли учень представив метод визначення кута MLN і не 
представив дальшу частину обчисленні або застосував в подальшій 
частині обчислення неправильний спосіб мислення. 

  

1 б. – тоді, коли учень подав спосіб обчислення величини третього кута в 
трикутнику KLN, але не представив дальшу частину обчислення. 

  

0 б. – тоді, коли учень не подав спосіб обчислення величини третього кута 
трикутника KLN, але не виконав жодне важливе обчислення, яке б 
наблизило до визначення розв’язку або пропустив завдання. 
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Завдання 30. (0–2) 
В забізі брали участь 23 учасники. Перед Мачеком до фінішу прибігло на 12 
учасників менше, ніж після нього.  
 
Яке місце зайняв Мачек? 
 
Запиши усі обчислення. 
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 
Відповідь: ……………………………………………………………………………… . 
 
Загальні вимоги 
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. 
Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, 
ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, 
potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. 
 
Конкретні вимоги 
14.2. Uczeń wykonuje wstępne czynności ułatwiające відповідь zadania, w tym 
rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści 
zadania. 
14.4. Uczeń dzieli відповідь zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne 
dla niego strategie rozwiązania. 
 
Зразки обчислення учня  
 
I відповідь 
23 – 1 = 22   кількість учнів без Мачька 
22 : 2 = 11   кількість учнів перед Мачьком та після Мачька, якщо кількість була б 
однаковою 
12 : 2 = 6  кількість учнів, яких слід переставити за Мачьком, щоб різниця 
дорівнювала цифрі 12 
11 – 6 = 5   кількість учнів перед Мачьком 
11 + 5 = 17   кількість учнів після Мачька 
Відповідь: Мачєк зайняв VI місце. 
 
II відповідь 
12 учнів + ? учнів + Мачєк + ? учнів   =   23 учні 
23 – 1 – 12 = 10 
10 : 2 = 5 
12 учнів + 5 учнів + Мачєк + 5 учнів    =   23 учні 
Відповідь: Мачєк зайняв шосте місце. 
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III відповідь 
Усі учні: 
 
 
 
 

Після Мачька прибігло на 12 учнів більше ніж перед ним 
 
 
 

 
Мачєк прибіг посередині цієї групи 12 учнів 

 
 
 
Відповідь: Мачєк зайняв VI місце. 
 
 
IV відповідь 
 
I крок:   

Мачєк та 12 учнів за ним – в сумі 13 учнів 
II крок:  
 
  стільки учнів не вистачає до 23 – ділимо їх на рівні частини перед 
та після Мачька 
 
III крок: 
 
 
Відповідь: Мачєк зайняв VI місце. 
 
Принципи оцінювання обчислень 
Важливим прогресом під час розв’язку цього завдання є визначення методу 
обчислення кількості учнів, які прибігли до фінішу перед або після Мачька (слід 
взяти до уваги різницю 12).   
 
Схема оцінювання 
2 б. – за представлення безпомилкового рішення завдання. 
  

1 б. – тоді, коли учень застосував правильний метод розв’язку завдання, але 
отримав невірний результат. 

  

0 б. – тоді, коли немає значного прогресу або пропущено завдання. 
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4. Частина 2. контрольної роботи. Сучасна іноземна мова 

 
Друга частина контрольної роботи перевіряє якою мірою учень VI класу 
початкової школи відповідає вимогам з сучасної іноземної мови, що визначені в 
програмному мінімумі загального навчання для ІІ освітнього етапу. Кожне 
завдання з екзаменаційного комплекту може також мати відношення до вимог 
для І освітнього етапу. 
 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Загальні вимоги 
мають відношення до мовних операцій, які складаються з комунікативних знань, 
описаних в Європейській системі опису мовного навчання та визначають 
першочергові завдання мовного навчання. Конкретні вимоги розвивають та 
доповнюють загальні цілі, як скажімо: визначають діапазон формованих вмінь, 
тематику завдань та допустимі види текстів, які використовуються під час 
мовного навчання. 
 
Шестикласник приступає до другої частини контрольної роботи з однієї з шести 
мов: англійської, французької, іспанської, німецької, російської та італійської. 
Учень може вибрати тільки ту мову, яку вивчав у школі у вигляді обов’язкового 
предмету. 
 
Інформатор у спільній частині для усіх мов представляє обсяг вмінь, що 
перевірятимуться в другій частині контрольної роботи та дає коротку 
характеристику комплектам завдань. Наступні розділи присвячені кожній мові 
зокрема та містить список граматичних структур та зразки екзаменаційних 
завдань разом з розв’язками. 
 
Для кожного завдання подано найважливіші загальні та конкретні вимоги, до 
яких має відношення завдання. Не перераховано вимог, виконання яких є 
істотним, але не гарантує виконання завдання. Наприклад для завдань, що 
перевіряють вміння розуміння висловлювання не подано вимог, пов’язаних зі 
знанням мовних засобів, припускаючи, що ці знання є необхідною умовою для 
розуміння друкованого і усного висловлювання. 
 
Завдання в Інформаторі не охоплюють усіх видів завдань, які можуть 
появитися в екзаменаційному комплекті. Не відображають також усіх вимог з 
іноземної мови в програмному мінімумі. Слід зазначити, що в цій частині 
контрольної роботи не можна перевірити деякі вимоги або не можна перевірити 
лише деякою мірою. Наприклад, з огляду на те, що немає усного екзамену та 
відкритих завдань, вміння усного реагування перевіряється тільки побічно, за 
допомогою закритих завдань в частині Знання мовних функцій. Тому 
інформатор не може бути єдиною чи навіть головною вказівкою під час 
планування навчального процесу в школі. Тільки реалізація усіх вимог з 
програмного мінімуму може гарантувати різностороннє навчання учнів з 
вибраної іноземної мови. 
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Комплект екзаменаційних завдань з сучасної іноземної мови складається 
з наступних частин: 

Розуміння зі слуху 
Знання мовних функцій 
Знання мовних засобів 
Розуміння друкованого тексту 
 
РОЗУМІННЯ ЗІ СЛУХУ 
 

Основою завдань, що перевіряють знання та вміння розуміння зі слуху, є короткі 
тексти, які двічі відтворюються в екзаменаційному залі з диску CD, на якому крім 
текстів іноземною мовою – записані інструкції польською мовою щодо розв’язку 
завдань. Частина завдань може бути у графічному вигляді. 
 

РОЗДІЛИ ТА ТЕМАТИКА 
ТЕКСТІВ, КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ 

визначені програмним мінімумом II: 1.1.–1.12.; 2.1.–2.6. 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ пристосовані та власні тексти; які читають носії мови 
ЧАС ТРИВАННЯ приблизно 17 хвилин 

весь запис з двічі прочитаними текстами, інструкціями та 
перервами для виконання завдань 

ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, правда/неправда, 
підбір 

КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 4–5 
УЧАСТЬ В СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ приблизно 40% 

 
ЗНАННЯ МОВНИХ ФУНКЦІЙ 
 

Завдання в цій частині комплекту перевіряють знання мовних функцій, 
подібностей та відмінностей у способі їх застосування в польській та іноземній 
мовах. Знання цієї інформації бралося до уваги в програмному мінімумі в 
конкретних вимогах щодо (a) реагування на усні висловлювання або 
висловлювання в письмовому вигляді, а також (б) усвідомленні мови.  
 
Основою частини завдань, що перевіряють знання мовних функцій , є коротке 
прослуховування (одне-два речення) висловлювання, відтворені в аудиторії з 
диску CD, а також інструкції польською мовою щодо розв’язання завдань. Інша 
частина завдань базується на коротких текстах або графічному матеріалі в 
комплекті завдань. 
 

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ; 
КОНКРЕТНІ ВИМОГИ   

визначені програмним мінімумом II: 1.1.–1.12.; 6.1.–6.7.; 
7.1.–7.2.; 13. 

ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, підбір 
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 2–3 
УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

приблизно 20% 
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ЗНАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Завдання, що перевіряють знання мовних засобів (лексично-граматичних) 
базуються на окремих завданнях або коротких текстах, які знаходяться в 
комплекті завдань. Частина завдань може бути у графічному вигляді. 
 

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ, ОБ’ЄМ 
ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ, КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ  

визначені програмним мінімумом II: 1.1.–1.12. 

ОБ’ЄМ ГРАМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ визначений в частинах інформатора для кожної 
мови 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ оригінальні та пристосовані тексти 
ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, підбір 
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 2–3 
УЧАСТЬ В СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ приблизно 15% 

 
РОЗУМІННЯ ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ 
 

Завдання, що перевіряють знання та вміння щодо розуміння друкованих текстів, 
базуються на текстах з комплекту завдань. Частина завдань може бути у 
графічному вигляді. 
 

ВИДИ І ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ, 
КОНКРЕТНІ ВИМОГИ визначені програмним мінімумом II: 1.1.–1.12.; 

3.1.–3.3. 
ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ оригінальні та пристосовані тексти 

ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, 
правда/неправда, підбір 

КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 3–4 
УЧАСТЬ В СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ приблизно 30% 

 
 
Відповідно до §36 уст. 1a б. 1 розпорядження Міністра національної освіти2 
мовою даної меншини буде проводитися перша частина контрольної роботи, що 
перевірятиме знання та вміння з математики. Зразки екзаменаційних завдань з 
сучасної іноземної мови разом з відповідями знаходяться в Інформаторі про 
контрольну роботу 2014/2015 шкільного року для учнів без дисфункції та учнів 
з дислексією розвитку, що опублікований на сайті Центральної та окружних 
екзаменаційних комісій. 

                                                   
2 Розпорядження Міністра національної освіти від 30 квітня 2007 р. про умови та спосіб 
оцінювання, класифікацію і атестацію учнів та слухачів, проведення екзаменів та контрольних в 
державних школах (Зб. З. № 83, п. 562, з пізнішими змінами) 


