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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Співбесіда з математики складається з двох частин, які включають в 
собі 9 завдань. 

Перша частина складається з завдань 1-8 - це тестові завдання 
закритої форми на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох 
запропонованих. Кожне із цих завдань вважається виконаним правильно, 
якщо у відповіді вказано тільки одну літеру, що на думку абітурієнта є 
правильним варіантом відповіді. 

Кожне правильно виконане завдання 1-8 оцінюється в 0,75 балів. 
Друга частина складається з завдань 9-11 - це теоретичні питання. 

Кожне із цих завдань вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт дав 
правильну розгорнуту відповідь з наведенням прикладів. 

Кожне правильно виконане завдання 9-11 оцінюється у 2 баті. 
Якщо абітурієнт бажає внести зміни до якогось із завдань, він має 

закреслити відповідний запис і поряд записати інший. 
Максимально можлива сума балів за роботу становить 12. 



ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ 

НАВАЗІ 9 КЛАСІВ 
{Частина перша) 



ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З МАТЕМАТИКИ НА БАЗІ 9 КЛАСІВ 

1.Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. 
2.Множення та ділення звичайних дробів. 
3.Відсоток. Знаходження відсотка від числа. 
4.Пропорція. Основна властивість пропорції. 
5.Дії над степенями з натуральним показником. 
6.Дії над квадратними коренями. 
7.Рівняння. Лінійні рівняння. 
8.Рівняння. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. 
9.Формули скороченого множення. Формула «квадрат суми». 
10.Формули скороченого множення. Формула «різниця квадратів» 
11.Функція у=кх+Ь, графік та її властивості. 
12.Дії над додатними та від'ємними числами. 
13.Рівнобедрений трикутник. Властивість бісектриси , проведеної до 
основи рівнобедреного трикутника. 
14.Паралелограм. Ознаки паралелограма. 
15.Квадрат. Ознаки квадрата. 
16.Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. 
17.Площі фігур. Площа прямокутника. 
18.Площі фігур. Площа трапеції. 
19.Круг та коло. Площа круга та довжина кола. 
20.Площі фігур. Площа трикутника. 
21 .Вектори. Дії над векторами. 
22.Сума кутів трикутника. Властивість медіани трикутника. 
23.Арифметична прогресія. Формула п-го члена і суми перших п членів 
арифметичної прогресії. 
24.Властивість середніх ліній трикутника та трапеції. 
25.Ознаки подільності чисел на 2, 3, 5,10. 



Теоретичні питання з математики (для співбесіди на базі 9 класів) 

1.Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. 

2.Множення та ділення звичайних дробів. 

3.Відсоток. Знаходження відсотка від числа. 

4.Пропорція. Основна властивість пропорції. 

5 Д і ї над степенями з натуральним показником. 

6.Дії над квадратними коренями, 

7.Рівняння. Лінійні рівняння. 

8.Рівняння. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. 

9.Формули скороченого множення. Формула «квадрат суми». 

10.Формули скороченого множення. Формула «різниця квадратів» 

11.Функція у=кх+Ь, графік та її властивості. 

12.Дії над додатними та від'ємними числами. 

13.Рівнобедрений трикутник. Властивість бісектриси , проведеної до основи 
рівнобедреного трикутника. 

14.Паралелограм. Ознаки паралелограма. 

! 5.Квадрат. Ознаки квадрата. 

16.Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. 

17.Площі фігур. Площа прямокутника. 

18.Площі фігур. Площа трапеції. 

19.Круг та коло. Площа круга та довжина кола. 

20.Площі фігур. Площа три кутника. 

21 .Вектори. Дії над векторами. 

22.Сума кутів трикутника. Властивість медіани трикутника. 

23.Арифметична прогресія. Формула п-го члена і суми перших п членів арифметичної 
прогресії. 

24.Властивість середніх ліній трикутника та трапеції. 

25.Ознаки подільності чисел на 2, 3, 5, 10. 



Практичні завдання з математики (для співбесіди на базі 9 класів) 

1. Обчисліть45,5:10 + 48 . 

2. Обчисліть значення виразу (3,7 - 5,3)(-0,5). 

3. Якому одночлену дорівнює добуток - 0,4 аЬ - і 00 аЬ? 

4. Яку частину прямокутника заштриховано на рисунку? 

5. Чому дорівнює сума 3,4 км + 700 м? 

6. Розв'яжіть рівняння (х— б)(х + 7) = х. 

7. Виконайте ділення : . 

8. Скільки коренів має рівняння 0 • х = ? 

9.Піднести до квадрату вираз 

10. Запишіть 4 год 16 хв у хвилинах. 

1 [.Знайдіть площу квадрата зі стороною 5 см. 

!2.Знайдіть периметр прямокутника зі сторонами Зсм та 5см. 

13.Знайдіть площу крута з радіусом 7см. 

14. Знайдіть корінь рівняння 2х - 14 = 56. 

15.У трикутнику АВС кут А дорівнює 30°, кут В дорівнює 60°. Знайдіть кут С. 

16. Знайдіть різницю - . 

17.0бчисліть. 

18.Обчисліть . 

19.На прямій точка С лежить між точками А і В. Знайти довжину відрізка ВС, якщо 
АВ=15 см, АС=9 см. 

20.Бісектриса кута А утворює з однією із сторін кут, що дорівнює 70°. Знайдіть кут А. 

Практичні завдання з математики (для співбесіди на базі 11 класів) 

З. Чому дорівнює сума 5,4 км + 800 м? 
2. Виконайте ділення :. 



3. Розв'яжіть рівняння 2 (2х - і) = х+4. 
4. Округліть до десятків число 28,75. 
5. Обчислити, 
6. Обчислити , 
7. Обчислити . 
8. Обчислити . 
9. Скільки коренів має рівняння 0 • х =І0 ? 
20. Знайдіть корінь ріяняння 3,т — і 5 = 60. 
11. Знайдіть різницю - . 
12. Піднесіть до степеня 
13. Знайти похідну функції у= 5х3+8х:-12х+10. 
14. Знайти первісну функції у=4х!-6х2+2х-5. 
і 5. У трикутнику АВС кут А дорівнює 40". кут В дорівпює 70°. Знайдіть кут С. 
16. Бісектриса кута В утворює з однією із сторін кут, що дорівнює 60°. Знайдіть кут В. 
17. Знайдіть площу квадрата зі стороною 6 см. 
18. Знайдіть периметр прямокутника зі сторонами 8см та 6см. 
19. Знайдіть площу круга з радіусом 8см. 
20. Знайдіть об'єм куба з ребром 4 см. 
21. Дано вектори і . Знайти координати вектора 
22. Побудувати графік функції у=Зх+2. 
23. Знайдіть площу повної поверхні куба з ребром 2 см. 

24. Висота конуса 8 см, радіус основи - 6см. Знайдіть твірну конуса. 

25.Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, довжини ребер якого 1 см, 2 см і 3 см. 

26. Обчислити 

27.Один із кутів паралелограма 40°. Знайдіть останні кути паралелограма. 

28.У прямокутному трикутнику катети дорівнюють 6см і 8см. Знайдіть гіпотенузу 
трикутника. 

29.Знайдіть кут між діагоналями квадрата. 

30.Якими фігурами є бічні грані зрізаної піраміди? 
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