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Шановний учасник Олімпіади! 

Ви маєте змогу оформити свою роботу одним з наведених нижче способів: 

I спосіб: 

- зареєструватись як учасник предметної Олімпіади за встановленою формою; 

- виконати завдання в середовищі  MS Word (будь-якої версії) та відправити файл на 

адресу olimpiada@kspu.kr.ua; 

- або виконати завдання на папері, готову роботу відсканувати або 

сфотографувати та відправити файли на адресу olimpiada@kspu.kr.ua. 

IІ спосіб: 

- заповнити анкету учасника предметної Олімпіади за встановленою формою; 

- виконати завдання в паперовій формі та надіслати роботу разом із анкетою 

рекомендованим листом за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, Центр довузівської 

підготовки, КДПУ імені В.Винниченка, м. Кропивницький, Кіровоградська область. 

 

Завдання дистанційного етапу олімпіади з математики 

1. Обчисліть значення виразу 
27
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2. Розв’яжіть рівняння: 0154 24 xx . 

3. Розв’яжіть рівняння: 9443 x . 

4. Розв’яжіть систему рівнянь: 
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ух
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5. Розв’яжіть рівняння: 16 1242 хх
. 

6. Знайдіть область визначення функції 4 72xy . 

7. Знайдіть похідну функції 842 xxxf . 

8. Знайти п’ятий член арифметичної прогресії: 19,15… 

9. У класі 30 учнів, 10 % з них навчаються на «відмінно». Скільки відмінників у 

класі? 

10. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 16 

см, а висота – 15 см. 

 

Критерії оцінювання завдань дистанційного етапу: 
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Критерії оцінювання виконаних завдань враховують вміння учня застосовувати 

загальні математичні поняття у конкретних задачах. 

Завдання дистанційного етапу оцінюються за наступною системою: десять завдань 

оцінюються кожне по 10 балів. 

10 балів за завдання ставиться, якщо завдання виконано повністю вірно з 

обґрунтуванням усіх кроків розв’язання; використано нестандартний підхід при 

доведенні, обчисленні або при аналізі результатів; учасником показано вільне 

володіння матеріалом, необхідним при розв’язанні задачі; 

8 балів за завдання ставиться, якщо завдання виконано вірно, але має неточність чи 

необґрунтованість певних етапів розв’язання; при цьому отримано правильний 

результат; 

6 балів за завдання ставиться, якщо завдання виконано в основному вірно, проте 

допущені значні неточності чи розв’язання містить помилку, яка вплинула на 

кінцевий результат; 

4 бали за завдання ставиться, якщо завдання містить грубу помилку, проте містить 

елементи розуміння питання в цілому або розв’язання почато, але не доведено до 

кінця; 

2 бали за завдання ставиться, якщо завдання виконано невірно внаслідок помилки, 

допущеної на самому початку обчислень, проте в основному є елементи розуміння 

завдання; 

0 балів за завдання ставиться, якщо завдання не виконано або виконано інше 

завдання, тобто учасник не володіє матеріалом чи не має практичних навичок для 

його реалізації. 

Максимальна сума балів, яку може отримати учень за повне виконання завдань 

дистанційного етапу – 100 балів. 

 

 


