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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ЕКЗАМЕНУ 

Гімназійний екзамен проводиться в останньому класі гімназії на підставі ст. 9 п. 1 п. 2 
закону від 7 вересня 1991 р. Про систему освіти (Зб. З. від 2004 р. № 256, п. 2572, 
з пізнішими змінами.). Об’єм обов’язків та вмінь, які перевірятимуться на екзамені, 
визначає загальноосвітня навчальна програма, затверджена розпорядженням Міністра 
національної освіти від 23 грудня 2008 р. Про навчальну програму дошкільного 
виховання та загального навчання в різних видах шкіл (Зб. З. від 2009 р. № 4, п. 17). 
Принципи проведення гімназійного екзамену регулюють наступні виконавчі акти: 

• 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) 

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

Основою для пристосування форми та умов екзамену до індивідуальних потреб учнів 
з особливими потребами та учнів непристосованих до життя в суспільстві є наступні 
виконавчі акти: 

• розпорядження Міністра національної освіти від 18 січня 2005 р. про умови 
організації 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. № 19, п. 167) 

• розпорядження Міністра національної освіти від 18 січня 2005 р. про умови 
організації 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. № 19, п. 166). 

Даний інформатор опрацьовано на основі повноваження, що міститься в ст. 9a п. 2 п. 1 
л. b цитованого закону. У інформаторі крім юридичної підстави екзамену подано його 
детальний опис та приклади екзаменаційних завдань разом з відповідями. 
В екзаменаційних комплектах можуть трапитися завдання іншого виду та завдання, що 
мають відношення до інших навчальних вимог, встановлених згідно з програмним 
мінімумом загального навчання. Єдиний ефективний спосіб підготовки учнів до 
екзамену – навчити їх, що є необхідним для виконання усіх вимог програмного 
мінімуму. 
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ОПИС ЕКЗАМЕНУ 

Основні зміни 

Починаючи з 2011/2012 навчального року екзамен проводитиметься на нових засадах. 

• Екзамен перевірятиме освоєння учнями інформації та вмінь, визначених 
в загальних та конкретних вимогах, що містяться в програмному мінімумі 
загального навчання. 

• Екзамен складатиметься з таких самих частин що і попередній, проте кожна 
частина буде мати іншу структуру. Також по-іншому буде виглядати свідоцтво 
про особливі результати гімназійного екзамену. 

• Частина екзамену з сучасної іноземної мови буде поділена на два рівні: базовий та 
розширений. До шести іноземних мов, з яких на даний час можна було здавати 
екзамен, буде додано українську мову*. 

Загальні засади 

Гімназійний екзамен охоплює відомості та вміння, що містяться в вимогах 
встановлених згідно з програмним мінімумом загального навчання щодо вибраних 
навчальних предметів на третьому та попередніх навчальних етапах. Екзамен буде 
проходити в письмовому вигляді. Для того, щоб приступити до екзамену слід закінчити 
гімназію, проте немає мінімального результату, який слід одержати, саме тому кожен 
здасть даний екзамен. 

Частини екзамену 

Гімназійний екзамен складається з трьох частин: гуманітарної, математично-
природничої та сучасної іноземної мови. 
Гуманітарна частина складається з завдань з польської мови та завдань з історії та 
суспільствознавства. Завдання з польської мови можуть мати закриту або відкриту 
форму. Серед відкритих завдань з польської мови є довша письмова відповідь. Завдання 
з історії та суспільствознавства мають закриту форму. 
Математично-природнича частина складається з математичних завдань та завдань 
з природничих дисциплін: біології, хімії, фізики та географії. Завдання з математики 
мають відкриту або закриту форму. Завдання з природничих предметів мають закриту 
форму. 
В частині з сучасної іноземної мови учень гімназії вибирає одну з семи мов: 
англійську, французьку, іспанську, німецьку, російську, українську та італійську, але 
учень гімназії може вибрати тільки ту мову, яку вивчав в гімназії у формі обов’язкового 
предмету. Ця частина екзамену має два рівні: базовий та розширений. 

                                                
* Екзамен з української мови можна буде здавати починаючи з 2013/2014 шкільного року. 
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Як проходитиме екзамен 

Якщо ви маєте намір здавати гімназійний екзамен, слід подати письмову заяву про 
вибір мови. Заяву слід подавати до директора гімназії максимум до 20 вересня 
шкільного року, протягом якого учень гімназії приступатиме до екзамену. Від імені 
неповнолітніх учнів заяву подаватимуть їх батьки або юридичні опікуни. Повнолітні 
особи самостійно подаватимуть заяву. 

Екзамен проходитиме в квітні. Кожна частина екзамену буде проходити в різні дні. 
Гуманітарна та математично-природнича частини триватимуть по 150 хвилин. Частина 
екзамену з сучасної іноземної мови триватиме 60 хвилин на кожному рівні: базовому та 
розширеному. 

Результати екзамену 

Екзаменаційні роботи перевіряють висококваліфіковані екзаменатори згідно 
з однорідними критеріями. Після перевірки робіт підсумовуються екзаменаційні 
результати згідно з наступними шістьома категоріями: 

• польська мова 
•  історія та суспільствознавство   
•  математика  
•  природничі дисципліни   
• сучасна іноземна мова на базовому рівні   
• сучасна іноземна мова на розширеному рівні. 

Кожна особа, яка здаватиме екзамен отримає свідоцтво про детальні результати свого 
екзамену. Для кожної вищеперерахованої категорії буде подано дві цифри: відсотковий 
результат та результат в центилях. 

• Відсотковий результат – це відсоток балів (заокруглений до цілого числа), який 
отримано за завдання, що перевіряють знання та вміння з даної категорії. 
Наприклад, якщо особа отримала за математичні завдання 23 бали з 30 можливих, 
то одержала результат 77. 

• Результат в центилях – це відсоток кількості учнів гімназії (заокруглений до 
цілого числа), які отримали з даної категорії такий же результат або нижчий 
у порівнянні з особою, що здає екзамен. Особа, яка отримала результат 85 
з математики в центилях, дізнається, що 85% усіх учнів гімназії отримали за 
математичні завдання такий же результат або менше, а 15% учнів гімназії 
отримали вищий результат. 

Результати екзамену є остаточними і не можуть оскаржуватися в суді. 
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ПОЛЬСЬКА МОВА 

Польська мова є екзаменаційним предметом на контрольній в початковій школі, на 
екзамені в гімназії та на матурі (іспит на атестат зрілості). У гімназії перевіряють, на 
якому рівні учень гімназії відповідає вимогам з польської мови, що визначені 
в програмному мінімумі загального навчання для III освітнього етапу. Кожне завдання 
з екзаменаційного комплекту має також, беручи до уваги кумулятивний метод 
прийнятий в програмному мінімумі, відношення до вимог для кожного з попередніх 
етапів (I i II). 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги, на 
відміну від попередніх, не є питаннями, що мають відношення до загального діапазону 
знань, – а лише до 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.  

Приклади екзаменаційних завдань разом з відповідями знаходяться в Інформаторі про 
гімназійний екзамен, що призначений для учнів без дисфункцій та учнів з дислексією 
розвитку, який опублікований на сайті центральної1 та окружних екзаменаційних 
комісій.  

Завдання з польської мови можуть бути закритого або відкритого типу. Можуть мати 
відношення до літературних, популярно-наукових чи публіцистичних текстів. 
Перевірятиметься не тільки розуміння даного тексту, але й знання літературних творів 
чи спадщини авторів, які згідно з програмним мінімумом не можуть пропускатися під 
час процесу навчання. Назви таких торів та прізвища цих авторів перелічено 
в інформаторі, як і в програмному мінімумі, і позначено зірочкою. 

Серед відкритих завдань з польської мови є довша письмова відповідь у вигляді нарису, 
оповідання, характеристики, опису або звіту. Також може перевірятися опанування 
учнем гімназії стилістичних форм, як наприклад, заява, резюме та CV, мотиваційний 
лист, дедикація, а також офіційний лист, оголошення і запрошення.  

У інформаторі для кожного завдання подано найважливіші загальні та конкретні 
вимоги, до яких має відношення дане завдання, а також міститься відповідь (для 
закритих завдань), або зразки учнівських робіт (для завдань з довшою відповіддю). 
Спосіб оцінювання довшої відповіді представлено на прикладі нарису. Під час 
оцінювання береться до уваги шість критеріїв: зміст, сегментація тексту, стиль, мова, 
орфографія та пунктуація. Для кожного з цих критеріїв рівень виконання оцінюється 
наступним чином, незалежно від теми нарису: 
Зміст 

Рівень 4: загальне повне міркування (теза, аргументи, висновок), аргументування 
відповідає всім вимогам теми, усі аргументи влучні 
Рівень 3: повне міркування (теза, аргументування, висновок*), або аргументування 
відповідає вимогам теми, але деякі аргументи невлучні 

                                                
1 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
Якщо особа не формулює explicite тези або висновку, екзаменатор встановлює їх на основі аргументів. 
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Рівень 2: неповне міркування (неясно, за чи проти чого вжито аргумент), більшість 
аргументів влучні 
Рівень 1: спроба міркування (не можна ствердити, за чи проти чого вжито аргумент) 
Рівень 0: відсутність аргументування або робота не на тему 

Сегментація тексту 
Рівень 1: послідовна сегментація 
Рівень 0: хаотична сегментація, відсутність сегментації 

Стиль 
Рівень 1: послідовний стиль або пристосований до обраної форми висловлювання 
Рівень 0: непослідовний стиль або непристосований до обраної форми 

висловлювання 

Мова 
Рівень 2: максимум 3 синтактичні чи лексичні помилки, або фразеологічні, або 

словотвірні 
Рівень 1: 4 синтактичні чи лексичні помилки, або фразеологічні, або словотвірні 
помилки 
Рівень 0: більш, ніж 4 синтактичні чи лексичні помилки, або фразеологічні, або 

словотвірні 

Орфографія 
Рівень 1: максимум 2 помилки 
Рівень 0: більш, ніж 2 помилки 

Пунктуація 
Рівень 1: максимум 3 помилки 
Рівень 0: більш, ніж 3 помилки 

Завдання в інформаторі не охоплюють усіх видів завдань, які можуть появитися 
в екзаменаційному комплекті. Не відображають також усіх вимог з польської мови 
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 гімназії 
з польської мови. 

Згідно зі ст. §36 п. 1a п. 2 розпорядження Міністра народної освіти2 гімназійний 
екзамен з польської мови проходить польською мовою. 

 

                                                
2 Розпорядження Міністра народної 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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ІСТОРІЯ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО 

До складу гуманітарної частини гімназійного екзамену, крім завдань з польської мови, 
входять окремо оцінювані завдання з історії та суспільствознавства, що є наслідком 
збільшення ролі цих предметів в гімназії. 
Гімназійний екзамен перевіряє на якому рівні учень гімназії засвоїв вимоги з історії та 
суспільствознавства, перераховані у програмному мінімумі загального навчання для III 
освітнього етапу. Кожне завдання з екзаменаційного комплекту має також, беручи до 
уваги кумулятивний метод прийнятий в програмному мінімумі, – відношення до вимог 
для кожного з попередніх етапів (I i II). 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги на 
відміну від попередніх не є питаннями, що мають відношення до загального діапазону 
знань, а лише до 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, коли наближає реалізацію цілей, що містяться в загальних 
вимогах.  

Завдання з історії та суспільствознавства – виключно закритого типу, різноманітні з 
точки зору інформації та вмінь, що перевірятимуться, рівня складності, а також 
способу подачі відповіді. Завдання можуть подаватися окремо або в тематичних 
групах. У інформаторі завдання підібрано так, щоб вони відповідали різним епохам та 
різноманітній тематиці, а також різноманітним джерелам. Для кожного завдання 
подано найважливіші конкретні та загальні вимоги, до яких відноситься завдання, а 
також відповідь. 
Завдання в інформаторі не охоплюють усіх видів завдань, які можуть появитися в 
екзаменаційному комплекті. Не відображають також усіх вимог з історії та 
суспільствознавства 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 гімназії з історії та суспільствознавства. 
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Зразок завдань з відповідями 

Завдання 1. (0–3) 

Заповни прогалини в поданому тексті, підбираючи до кожного речення правильну 
відповідь серед відповідей, позначених літерами A–C. 
 
Колискою демократії вважають 1.1. ____. Розквіт демократичного ладу відбувся 
завдяки видатному політику, ораторові та воєначальникові того часу 1.2. ____. Його 
діяльність припадає на 1.3. ____. 
 
1.1. A. Стародавні Афіни          B. Стародавню Спарту   C. Стародавній Рим 

1.2. A. Фідій  B. Перикл    C. Гомер 

1.3. A. X ст. до н.е. B. V ст. до н.е. C. I ст. до н.е. 

Загальні вимоги  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
III. Tworzenie narracji historycznej.  
Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje pozyskane z różnych źródeł; tworzy 
krótkie wypowiedzi: plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia argumenty 
uzasadniające własne stanowisko. 

Конкретні вимоги  
4. Cywilizacja grecka. Uczeń:  
2) umiejscawia w czasie i porównuje system sprawowania władzy oraz organizację 
społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich. 

Відповіді 
1.1. A  
1.2. B  
1.3. B 
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Карти до завдання 2. 
 

 
 

Gdańsk – Гданськ 
Poznań – Познань 
Wrocław – Вроцлав  
MILSKO – МІЛЬСЬКО 
Płock – Плоцьк 
Wisła – Вісла 
Kraków – Краків 
Lwów - Львів 

 
На основі: Г. Маліновска, Й. Тазбірова, Історія. середньовіччя, Варшава 1998. 

 



18       Інформатор про гімназійний екзамен 

 

Завдання 2. (0–1)  

Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
Карта A i карта B зображають Польщу відповідно під час закінчення правління  
A. Мешка I i Владислава Локетка. 
B. Болеслава Хороброго i Владислава Локетка. 
C. Мешка I i Казимира Великого. 
D. Болеслава Хороброго i Казимира Великого. 

Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Конкретні вимоги  
13. Polska pierwszych Piastów. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów.  
14. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Uczeń:  
1) sytuuje w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego; 
5) ocenia dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system 
obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;  
6) charakteryzuje zmiany struktury społeczno-wyznaniowej Królestwa Polskiego po 
przyłączeniu ziem ruskich.  

Відповідь  
D 
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Ілюстрації до завдання 3. 
 

                    
 

                     
    

Джерела: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuncwNSktrdMWqsVfPyqHjFZt3cEcfimmhqaMlY5flN- 
   pQ3828cw 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg/450px-
Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg 

     http://www.naszglos.civitaschristiana.pl/obrazki/ng.2007.0005.0049.0001.jpg 
     http://www.historiasztuki.com.pl 
 

Завдання 3. (0–1) 

Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
Історичні пам’ятки романської архітектури представлено на ілюстраціях з номерами 
 
A. 1 i 2. 
B. 3 i 4. 
C. 1 i 3. 
D. 2 i 3. 

1 2 

3 4 
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Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Конкретні вимоги   
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
3) rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazując różnice pomiędzy stylem romańskim 
a stylem gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu.  
 
Відповідь  
B 

Генеалогічна таблиця до завдання 4. 
† – рік смерті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 4. (0–1) 

Дай оцінку, яке з нижче перерахованих речень, що відносяться до інформації з 
генеалогічної таблиці, є вірним. Познач літерою П правильне речення. 
 

1. На генеалогічній таблиці представлено зв'язок між династією Ваза і 
польськими правителями XV ст. П 

2. На генеалогічній таблиці представлено зв'язок між династіями П’ястів і 
Ягеллонів.  П 

3. На генеалогічній таблиці представлено зв'язок між династією Ягеллонів 
і виборними королями.  П 

Сигізмунд І Старий 
† 1548 

 

Сигізмунд ІІ Август 
† 1572 

 

Катерина  +    чоловік 
    † 1583    Юхан III Ваза          
                         † 1592          
 

Анна   +        чоловік  
† 1596  Стефан Баторій 
                       † 1586      
 

Сигізмунд III Ваза 
† 1632 

 

Владислав IV Ваза 
† 1648 

 

Ян Казимир Ваза 
† 1672 
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Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Конкретні вимоги   
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:  
1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 
 
Відповідь  
3P 

Текст до завдання 5. 
 
Це рішення та статути, які мали виконувати виробники голок, дроту, ґудзиків, олова, 
вервиць. По перше, ніхто не може займатися ремеслом, якщо не отримав міських прав 
та дозволу на виконання своєї професії. Раз в квартал кожен цеховий працівник 
повинен давати один грош до каси цеху. Хто записується на навчання, має дати цехові 
6 грошів.  

 
На основі: Źródła i materiały do nauczania historii, red. R. Sierpowski, Warszawa 1998. 

Завдання 5. (0–1) 

Дай оцінку, чи нижче перераховані речення, що відносяться до тексту, є вірними 
чи невірними. Вибери літеру П, якщо речення вірне, та літеру Н, якщо речення 
невірне. 
 

Фінансові оплати для членів цеху були різними. П Н 

Щоб стати ремісником слід було отримати дозвіл. П Н 

Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Конкретні вимоги   
Szkoła Podstawowa, 13. Mieszczanie. Uczeń:  
1) opisuje miasto średniowieczne, używając pojęć: kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz,  
samorząd miejski, rynek, mury miejskie. 
Gimnazjum, 11. Społeczeństwo średniowiecznej Europy. Uczeń:  
2) wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu. 
12. Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy. Uczeń:  
2) porównuje główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej. 
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Відповідь  
НП 

Карта до завдання 6. 

 
------ кордони Республіки Польщі в 1648 р. 
….... діапазон поширення повстання Хмельницького в 1648 р. 

–  марш козацько-татарських військ в 1648 р. 
більші битви 

 міста 
 
Zamość – Замостя     Korsuń – Корсунь  
Beresteczko – Берестечко  Czehryń - Чигирин 
Zasław – Ізяслав      Żółte Wody – Жовті Води 
Prypeć – Прип’ять      Dniepr - Дніпро 
Kijów – Київ       Halicz - Галич 
Lwów – Львів       Kamieniec Podolski – Кам’янець Подільський 
Zbaraż – Збараж      Sicz - Січ 
Bar – Бар        Dniestr - Дністер 
Biała Cerkiew – Біла Церква CHANAT KRYMSKI – КРИМСЬКЕ ХАНСТВО 
MORZE CZARNE – ЧОРНЕ МОРЕ 
KRYM – КРИМ 
PAŃSTWO ROSYJSKIE – РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА  
ZIEMIE TURECKIE – ТУРЕЦЬКІ ЗЕМЛІ 

На основі: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008. 
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Завдання 6. (0–1) 
Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
Карта ілюструє конфлікт, найважливішою причиною якого було/була 
 
A. соціальне та релігійне напруження на території України. 
B. втручання польських магнатів у внутрішні справи Росії. 
C. намагання польських правителів підкорити Україну. 
D. суперечка з Туреччиною щодо володіння Чорним Морем. 
Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 

Конкретні вимоги  
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń: 
2) wyjaśnia przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie. 
 
Відповідь  
A 
 

Текст до завдання 7. 
Ми Ради Коронні, духовні і світські, і усе лицарство, і інші стани однієї та неподільної 
Речі Посполитої – обіцяємо (за нас і наших нащадків) на віки вічні під присягою, 
чесністю та честю і нашою совістю, що ми (відрізняємося релігією християнською) 
збережемо між собою мир, а для різної віри та відгалужень віри – не проллємо крові в 
костьолі та не будемо стосувати зверхності жодної, ні правлінню так чинити жодним 
чином не поможемо. 

 
На основі: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych dla liceum ogólnokształcącego, 

liceum profilowanego i technikum. Starożytność i średniowiecze I, Toruń 2004.  

Завдання 7. (0–1) 
Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
До цитованого тексту може відноситися прислів’я  
 
A. „За правління короля Саса їж, пий та попускай пас”. 
B. „Польща – держава без стосів (багать)”. 
C. „ Польща оплот християнства”. 
D. „Шляхта на обійсті рівна воєводі”. 
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Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Конкретні вимоги  
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:  
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 
i artykułów henrykowskich. 
 
Відповідь  
B 

Текст до завдань 8. i 9. 
Лист цариці Катерини II від 29 липня 1791 р.  
 
Зміна правління у Польщі, завдяки чому вона здобуде постійну силу та дієвість, 
безсумнівно, не може бути вигідна для її сусідів. Саме тому така зміна змушує нас 
наперед продумати способи запобігання небезпеці, яку може заподіяти нам ця держава, 
– багата різними та потужними засобами. Треба визнати, що для більш певних 
результатів слід мати заздалегідь розв’язані руки завершивши війну з турками. Після 
цього повернення значної частини наших військ через Польщу дасть нам можливість 
підтримати людей, що не підтримують останню конституцію. 
 

Завдання 8. (0–1) 
Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
Катерина ІІ сказала про 
 
A. підтримку для змін проведених в Польщі. 
B. виведення російських військ, дислокованих у Польщі. 
C. оборону Польщі від турецької загрози. 
D. знищення реформ, що проводилися у Польщі. 

Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Конкретні вимоги   
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 
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Відповідь  
D 
 
 

Хронологічна лінійка до завдання 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 9. (0–1) 
Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
 
Описані в тексті події відбулися протягом періоду позначеного на хронологічній 
лінійці номером 
 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Загальні вимоги  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Конкретні вимоги   
27. Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w. Uczeń:  
3) rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej. 

Відповідь  
C 
 

підписання Декларації  
незалежності США 

Зруйнування 
Бастилії у Франції 

 

Початок переговорів 
Віденського конгресу 

             1 2     4 3 
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Карта та хронологічна лінійка до завдання 10. 
 

 
На основі: E. Olczak, J. Tazbir, Wielki atlas historyczny, Warszawa 2009. 

 
Morze Bałtyckie – Балтійське море 
Królewiec – Крулевєць (Калінінград) 
Niemen – Німан 
Królestwo Pruskie – Королівство Пруссія 
Suwałki – Сувалки  
Cesarstwo Rosyjskie – Російська імперія 
Bydgoszcz – Бидгощ 
Wielkie Księstwo Poznańskie – Велике 
Князівство Познанське  
Białystok - Білосток 
Poznań – Познань 
Płock – Плоцьк 
Kielce – Кельце 
Wisła – Вісла 
Warszawa – Варшава 

Łomża – Ломжа 
Kalisz – Каліш 
Radom – Радом 
Bug – Буг  
Siedlce – Седльце 
Zamość – Замостя 
Lublin – Люблін 
San – Сян 
Wrocław – Вроцлав 
W.M.K. – Wolne Miasto Kraków – Вільне 
місто Краків 
Kraków – Краків 
Odra – Одра 
Cesarstwo Austriackie – Австрійська імперія 
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Завдання 10. (0–1) 
Допиши закінчення нижче поданого речення – вибери правильну відповідь серед 
вказаних відповідей. 
  
Рішення про територіальний поділ польських земель у вигляді, представленому на 
карті, прийнято під час періоду, що позначений на хронологічній лінійці номером 
 

A. 1.     B. 2.      C. 3.      D. 4. 

Загальні вимоги  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.  
II. Analiza i interpretacja historyczna.Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane 
z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę 
informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe 
analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania 
przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 
 
Конкретні вимоги   
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:  
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 
kongresie wiedeńskim. 

Відповідь  
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       I пол. XVIII ст.    II пол. XVIII ст.    I пол. XIX ст.    II пол. XIX 
ст. 

1 2 3 4 
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Текст до завдання 11. 

Моє покоління вже не пам’ятало німецьких шкіл і чесько-німецьких шпигунів, що 
винюхували всюди зраду та змову, суворості Шпільберга1. Я вже ходив у польську 
школу. Хоча історія Польщі була необов’язковим предметом, який викладався після 
обіду в вільний від навчання час, проте вчили її на основі польських джерел. Ми 
святкували всі національні свята, тому нічого дивного, що у нас – у молоді – 
притуплювалося почуття, що ми є підданими чужої держави. 
1 Шпільберг – замок в Брно, який виконував функцію в’язниці. 

На основі: A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958. 
 

Завдання 11. (0–1) 
Вибери назву поділу, який описує ситуація, та поясни свій вибір за допомогою 
поданих тверджень. Познач літерою А або B та номером 1, 2 або 3. 
 

A. 
Австрійський 
поділ під час 
автономії, про що 

свідчить  

1. переслідування польської освіти. 

2. розширення поліційної системи. 

B. 
Пруський поділ 
під час 
германізації, 3. вільне проголошення патріотичних ідей. 

Загальні вимоги  
II. Analiza i interpretacja historyczna. 
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski; 
dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą; wyjaśnia 
związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych; 
wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego. 

Конкретні вимоги   
35. Życie pod zaborami. Uczeń: 
1) wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem  
dawnej Rzeczypospolitej. 
3) porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., 
uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego. 

Відповідь  
A3 
 
 
 
 
 
 
 
 



Історія та суспільствознавство 
 

 

29

Завдання 12. (0–2) 
Серед нижче поданих тверджень, позначених літерами A–D, вибери подію згідно з 
хронологією, яка відбулася в першу чергу та в останню. Познач в таблиці літери, 
якими позначені вибрані події. 
 

12.1.  Подія, що відбулася в першу чергу A B C D 

12.2.  Подія, що відбулася в останню чергу A B C D 
 
A. Оголошення Чотирнадцяти пунктів президента США Вільсона. 
B. Утворення військового блоку Троїстий союз. 
C. Початок Жовтневої революції в Росії. 
D. Замах на ерцгерцога Франца Фердинанда в Сараєво. 

Загальні вимоги  
I. Chronologia historyczna. 
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala 
związki poprzedzania, równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym 
oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
 
Конкретні вимоги   
37. I wojna światowa i jej skutki. Uczeń: 
1) wymienia główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na 
przełomie XIX i XX w. oraz umiejscawia je na politycznej mapie świata i Europy. 
 38. Rewolucje rosyjskie. Uczeń:  
1) wyjaśnia polityczne i społeczno-gospodarcze przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji  
w 1917 r. 
 
Відповідь  
12.1. B 
12.2. A 
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Текст до завдання 13.  
Ст. 40. 

1. Ніхто не може зазнавати тортур чи жорстокого, нелюдського ставлення чи 
покарання, що принижує гідність. Заборонено вживати тілесні покарання. 

Ст. 62. 
1. Польський громадянин має право брати участь в референдумі, а також право обирати  

Президента Республіки, депутатів, сенаторів та представників до органів 
територіального самоуправління, якщо не пізніше, ніж у день голосування йому 
виповнилося 18 років. 

Ст. 64. 
1. Кожен має право до власності, інших майнових прав та право до спадкування. 

Ст. 70. 
1.Кожен має право до навчання. Навчання до 18 років є обов’язковим. 
 

Джерело: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl 

Завдання 13. (0–3)  
До кожного типу закону, поданого у таблиці, підбери статтю з Конституції 
Республіки Польщі, яку вибери серед позначених літерами A–D. У таблиці познач 
літери, якими зазначено обрану статтю. 
 

13.1. Свобода та особисті права A B C D 

13.2. Свобода та економічні права A B C D 

13.3. Свобода та політичні права A B C D 

 
A. Ст. 40. 
B.  Ст. 62. 
C. Ст. 64. 
D. Ст. 70. 

Загальні вимоги  
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. 

Конкретні вимоги   
4. Być obywatelem. Uczeń:  
2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania polskiego 
obywatelstwa. 
11. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna. Uczeń:  
3) korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności 
w niej zawarte. 

Відповідь  
13.1. A 
13.2.C 
13.3 B 
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Текст до завдання 14. (0–1) 
 
Поява і розвиток кіберпростору змінює наш світ і робить революцію в повсякденному 
житті. Мережа сприяє інноваціям і творчості, а також виховує цілі покоління, в тому 
числі – за допомогою миттєвого доступу до інформації та ідей. Сама пошукова система 
Google – це більш ніж мільярд пошукових запитів в день. Наша залежність від 
кіберпростору стирає географічні кордони, знищує традиційні культурні та релігійні 
розбіжності, зближує сім’ї та друзів, а також створює можливість контактів між тими, 
хто поділяє спільні інтереси або проблеми. Кіберпростір змінив спосіб нашого 
спілкування. 

 
На основі: W. Hague, Cyberprzestrzeń: szansa i niebezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” 2011, nr 243. 

 

Завдання 14. (0–1)  
Дай оцінку, яке з нижче представлених речень, що має відношення до тексту, є 
вірним. Познач П біля вірного речення. 
 

1. На думку автора, Інтернет змінює спосіб спілкування між людьми. П 

2. На думку автора, Інтернет створює перешкоду, що призупиняє процес 
глобалізації. П 

3. Автор вважає, що Інтернет є загрозою для навчання.  П 

Загальні вимоги  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji.  
Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych 
społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich 
konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.  
 
Конкретні вимоги   
3. Współczesne społeczeństwo polskie. Uczeń:  
1) charakteryzuje - odwołując się do przykładów - wybrane warstwy społeczne, grupy 
zawodowe i style życia;  
2) omawia problemy i perspektywy życiowe młodych Polaków (na podstawie samodzielnie 
zebranych informacji. 

Відповідь  
1П 
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Графік до завдання 15.  
 

Форми економії  

 
Особистий рахунок 34% 
Терміновий вклад в злотих 24% 
Рахунок для вкладів та заощаджень 10% 
Інвестування в нерухомість/в землі 9% 
Переховування готівки вдома 8% 
Інвестиційний фонд 6% 
Інвестиційний вклад 3% 
Облігації Державного Казначейства 3% 
Застрахований вклад 3% 

 

Джерело: Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania, 
http://tdo.edu.pl/files/File/broszury/raport2010_FK.pdf 

Завдання 15. (0–1) 
Дай оцінку чи завдання до графіку є вірними, чи невірними. Вибери літеру П, 
якщо завдання до графіку вірне, та літеру Н, якщо невірне.  
 

Кожен другий респондент реалізує інвестиційні дії з ризиком. П Н 

Більше половини респондентів обирає різного роду вклади. П Н 

Загальні вимоги  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.  
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie 
w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. 

 VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej.  
 Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu 
codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. 
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Конкретні вимоги   
6. Środki masowego przekazu. Uczeń:  
4) uzasadnia, posługując się przykładami, znaczenie opinii publicznej we współczesnym 
świecie; odczytuje i interpretuje wyniki wybranego sondażu opinii publicznej. 
27. Pieniądz i banki. Uczeń:  
3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze 
inwestycyjne). 
 
Відповідь  
НН 
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МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧА ЧАСТИНА 
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Математика        37 
 

 

МАТЕМАТИКА 

Математика – це екзаменаційний предмет під час перевірки в початковій школі, на 
екзамені в гімназії та на екзамені на атестат зрілості. В гімназії перевіряється, якою 
мірою учень гімназії відповідає вимогам з математики, що визначені в програмному 
мінімумі загального навчання для III освітнього етапу. Кожне завдання 
з екзаменаційного комплекту має також, беручи до уваги кумулятивний метод 
прийнятий в програмному мінімумі, відношення до вимог для кожного з попередніх 
етапів (I i II). 

Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги на 
відміну від попередніх не є питаннями, що мають відношення до загального діапазону 
знань, а лише до конкретної інформації та конкретних вмінь. Загальні вимоги 
є синтетичним підходом до основних цілей навчання, є відповіддю на питання, навіщо 
вивчається математика, а також інформують як слід розуміти підпорядковані їм 
конкретні вимоги. Спосіб реалізації конкретних вимог має значення тільки у тому 
випадку, коли наближає реалізацію цілей, що містяться в загальних вимогах.  
Задачі з математики можуть бути відкритого та закритого типу. У порівнянні 
з попередніми екзаменами в гімназії у новому комплекті екзаменаційних задач 
з математики перевірятимуть знання алгоритмів та вміння користуватися ними 
в стандартних рішеннях, а також перевірятимуть розуміння математичних понять та 
вміння обирати власну математичну стратегію до нестандартних умов. 

У інформаторі для кожного завдання подано найважливіші загальні та конкретні 
вимоги, до яких має відношення дана задача, а також міститься відповідь. Оцінка 
рішення відкритої задачі залежить від того, до якого місця дійшов учень під час 
розв’язування задачі. Розрізняють сім рівнів розв’язку. 

Рівень 6: повна відповідь  
Рівень 5: основні труднощі задачі поконані безпомилково, але решта рішення 
містить помилки (помилки в розрахунках, нездатність обрати правильне рішення 
і т.д.) 
Рівень 4: основні труднощі задачі поконані безпомилково, але відповідь незакінчена 
або решта рішення містить значущі помилки 
Рівень 3: основні труднощі задачі поконані безпомилково, але під час їх поконання 
зроблено помилки 
Рівень 2: зроблено значущий прогрес, але головні труднощі задачі не поконані 
Рівень 1: зроблено невеликий, але обов’язків прогрес на шляху до повного рішення 
Рівень 0: відповідь не віддзеркалює прогресу 

Під час оцінювання рішень деяких задач використовуватимуться усі рівні, а під час 
оцінювання інших – тільки частина з них. 
Завдання в 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 гімназії 
з математики. 
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Зразок задач з математики з відповідями 

Завдання 1. (0–1) 

На графіку представлено розподіл оцінок з контрольної роботи у даному класі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі інформації з графіку вибери вірне речення. 
 
A. Кожен четвертий учень отримав трійку (3). 
B. Оцінку чотири (4) отримав 31% учнів. 
C. Оцінку одиниця (1) отримало 8% учнів. 
D. Середній бал з контрольної роботи – 3,4. 

Загальні вимоги  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 
Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka 
matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

Конкретні вимоги  
9.1. Uczeń interpretuje dane przedstawione za pomocą tabel, diagramów słupkowych 
i kołowych, wykresów. 
5.1. Uczeń przedstawia część pewnej wielkości jako procent lub promil tej wielkości lub 
odwrotnie. 
9.4. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych. 

Відповідь  
C  

Завдання 2. (0–1) 

Вантажівка виїхала о 12.00 годині з Ольштина до Сувалок. Через 15 хвилин на цю ж 
трасу виїхав легковий автомобіль.  
 
Яка була відстань між цими автомобілями в 13.30, якщо середня швидкість 
вантажівки в той момент становила 60 км/год., а легкового автомобіля 
дорівнювала 80 км/год.? Вибери вірну відповідь серед поданих. 
 
A. 5 км     B. 10 км   C. 20 км    D. 30 км 

оцінка 
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Загальні вимоги  
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Конкретні вимоги  
12.9. (szkoła podstawowa) 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 […]. 

Відповідь  
B 

Завдання 3. (0–1) 

Допиши речення так, щоб отримати вірне твердження. 
 

Дріб 3

6

4
8  дорівнює 

 
A. 22     B. 27      C. 212    D. 218 
 

Загальні вимоги  
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Конкретні вимоги  
3.1. Uczeń oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładnikach naturalnych. 
3.2. Uczeń zapisuje w postaci jednej potęgi: iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach oraz potęgę potęgi (przy 
wykładnikach naturalnych). 

Відповідь  
C 

Завдання 4. (0–1) 

Щоб приготувати свій улюблений чай Магда змішує чай з троянди і чорний чай у 
відношенні 7 : 5.  
 
Скільки слід взяти чаю з троянди, щоб отримати 240 г суміші? Вибери відповідь 
серед поданих. 
 
A. 160 г    B. 140 г    C. 105 г    D. 70 г 

Загальні вимоги  
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Конкретні вимоги  
7.1. Uczeń zapisuje związki między wielkościami za pomocą równania pierwszego stopnia 
z jedną niewiadomą, w tym związki między wielkościami wprost proporcjonalnymi 
i odwrotnie proporcjonalnymi. 

Відповідь  
B 

Завдання 5. (0–1) 

Сонячний колектор являє собою пристрій, який дозволяє використовувати сонячну 
енергію. Вартість купівлі набору сонячних батарей становить 6900 злотих, а вартість 
установки – 2500 злотих. З грантом ЄС можна отримати фінасування у розмірі 40% 
вартості покупки та монтажу комплекту колекторів.  
 
Дай оцінку правильності поданих тверджень. Вибери літеру П, якщо завдання 
вірне, та літеру Н, якщо невірне. 
 

Сума фінансування з ЄС перевищить 3500 злотих. П Н 

Суму доплати з ЄС можна порахувати за допомогою формули 
9400

5
2  злотих.  П Н 

Загальні вимоги  
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Конкретні вимоги  
5.2. Uczeń oblicza procent danej liczby. 

Відповідь  
ПП 

Завдання 6. (0–1) 

Зошит та дві ручки коштують 9 злотих, а такі ж два зошити і одна ручка коштують на 
три злоті менше.  
 
Допиши речення так, щоб отримати вірне твердження. 
 
Якщо x означатиме вартість зошита, а y – вартість ручки, то подані формули можна 
описати за допомогою рівнянь 
 

A. 
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Загальні вимоги  
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Конкретні вимоги  
7.4. Uczeń zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dwóch 
równań z dwiema niewiadomymi. 

Відповідь  
D 

Завдання 7. (0–1) 

В таблиці подано інформацію про певні двоцифрові натуральні цифри a i b. 
 

Цифра a Цифра b 
Цифра ділиться на 9. 
Одиниця на 5 більша ніж 
десяток. 

Сума цифр дорівнює 6. 
Цифра більша ніж 50. 
 

 
Дай оцінку правильності поданих завдань. Вибери літеру П, якщо завдання вірне, 
та літеру Н, якщо невірне. 
 

Обидві цифри діляться на 3. П Н 

Цифра a менша ніж цифра b. П Н 

Загальні вимоги  
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Конкретні вимоги  
2.3. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. 
2.7. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
100. 

Відповідь  
ПП 

Завдання 8. (0–1)  

В кошику є 15 червоних, 25 зелених і 5 жовтих м’ячів. Беремо випадково один м’яч. 
 
Дай оцінку правильності поданих тверджень. Вибери літеру П, якщо завдання 
вірне, та літеру Н, якщо невірне.  
 

Швидше за все, витягнемо зелений м’яч. П Н 

Імовірність вибору червоного м’яча дорівнює 5
3 . П Н 
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Загальні вимоги  
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Конкретні вимоги  
9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 

Відповідь  
ПН 

Завдання 9. (0–1)  

З прямокутника розміром 3 см і 4 см вирізали два півкруги, утворилася фігура, що 
формою нагадує вазу, як на доданому малюнку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порахуйте, на скільки сантиметрів периметр отриманої фігури більший ніж 
периметр прямокутника. Візьміть до уваги, що  дорівнює 3,14 і заокругліть 
результат до першої цифри після коми.  
Виберіть відповідь серед поданих. 
 
A. 1,7 см    B. 2,3 см    C. 4,6 см    D. 4,9 см 

Загальні вимоги  
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Конкретні вимоги  
10.5. Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu. 
10.9. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 

Відповідь  
C 
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· · 57° 

33° 

Завдання 10. (0–1)  

Кути  i   є суміжними і кут  в три рази більший від .  
 
Допиши речення так, щоб отримати вірне твердження. 
 
Кут  має 
 
A. 150 
B. 135 
C. 120 
D. 105 

Загальні вимоги  
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Конкретні вимоги  
8.6. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta 
z ich własności.  

Відповідь  
B 

Завдання 11. (0–1) 

На малюнку зображено два прямокутні трикутники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чи ці трикутники є подібними трикутниками? Вибери відповідь Т (так) або Н (ні) 
та обґрунтування серед речень позначених літерами A–C.  
 

Т 

тому, що 

A. кожен з двох прямокутних трикутників подібний. 

B. 
розміри гострих кутів одного трикутника 
відрізняються від розмірів гострих кутів іншого 
трикутника. 

Н 
C. 

розміри гострих кутів одного трикутника  
дорівнюють розмірам гострих кутів іншого 
трикутника. 

  



44       Інформатор про гімназійний екзамен 

 

Загальні вимоги  
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Конкретні вимоги  
9.3. (szkoła podstawowa) Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.  
10.15. Uczeń korzysta z własności trójkątów prostokątnych podobnych. 

Відповідь  
TC  

Завдання 12. (0–1) 

Картонна упаковка має форму прямокутного паралелепіпеда з висотою 2 дм і об’ємом 
144 дм3.  
 
Які розміри матиме основа цього паралелепіпеда? Вибери відповідь серед 
поданих. 
 
A. 12 дм i 12 дм 
B. 6 дм i 18 дм 
C. 4 дм i 16 дм 
D. 8 дм i 9 дм 

Загальні вимоги  
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

Конкретні вимоги  
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Відповідь  
D 

Завдання 13. (0–4) 

У шафі з офісними матеріалами є 42 картонні папки. Кожна з папок – білого, 
чорного або оранжевого кольору. Білих папок в два рази більше, ніж чорних, а 
чорних – в два рази більше, ніж оранжевих. Порахуй імовірність того, що 
випадково витягнута папка буде білого кольору. Запиши розрахунок. 

Загальні вимоги  
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji.  

Конкретні вимоги  
7.7. Uczeń za pomocą równań lub układów równań opisuje i rozwiązuje zadania osadzone 
w kontekście praktycznym. 
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9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie 
losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...]. 

Зразок рішення 

I спосіб 
x – кількість оранжевих папок 
2x – кількість чорних папок 
4x – кількість білих папок 
x + 2x + 4x = 42 
7x = 42 

x = 6 
6 – кількість оранжевих папок 
12 – кількість чорних папок 
24 – кількість білих папок 
 

7
4

42
24 P  

Відповідь. Імовірність витягнення білої папки дорівнює 
7
4 . 

Рівень виконання 
Основна складність завдання подолана, якщо учень склав рівняння з однією змінною, 
що описує загальну кількість папок залежно від кількості оранжевих папок та 
підрахував кількість білих папок. 

II спосіб 
x – кількість чорних папок 
y = 2x – кількість білих папок 

z =
2
1 x – кількість оранжевих папок 

x + 2x + 
2
1 x = 42 

2
7 x = 42 

 7x = 84 
x = 12  

2x = 24 – кількість білих папок 
 

P = 
7
4

42
24   

Відповідь. Імовірність витягнення білої папки дорівнює 
7
4 . 

Рівень виконання 
У цьому способі основна складність завдання подолана, якщо учень склав рівняння з 
однією змінною, що описує загальну кількість папок залежно від кількості чорних 
папок та підрахував кількість білих папок. 
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III спосіб 
x – кількість білих папок 

y =
2
1 x – кількість чорних папок 

z =
2
1 y = 

2
1 ∙

2
1 x =

4
1 x – кількість оранжевих папок 

 

x + 
2
1 x + 

4
1 x = 42 

4
7 x = 42 

 7x = 168 
x = 24 

 

P = 
7
4

42
24   

Відповідь. Імовірність витягнення білої папки дорівнює 
7
4 . 

Рівень виконання 
У цьому способі основна складність завдання подолана, якщо учень склав рівняння з 
однією змінною, що описує загальну кількість папок залежно від кількості білих папок 
та підрахував їх кількість. 
 

IV спосіб 
x – кількість оранжевих папок 
2x – кількість чорних папок 
4x – кількість білих папок 
x + 2x + 4x = 7x, 
тобто в шафі є: 
оранжевих папок – 1 частина з 7   
чорних папок – 2 частини з 7   
білих папок – 4 частини з 7   

Відповідь. Імовірність витягнення білої папки дорівнює 
7
4 . 

Рівень виконання 
У цьому способі основна складність завдання подолана, якщо учень помітив, що білі 
папки виносять 4 з 7 частин усіх папок. 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

α 
α 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Завдання 14. (0–2) 
В трапеції ABCD діагональ BD міститься в бісектрисі кута ABC. Поясніть, що чим 
коротша основа CD та бік BC мають таку ж довжину. 
 
 
 
 
 

 

 

Загальні вимоги  
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Конкретні вимоги  
10.1. Uczeń korzysta ze związków między kątami utworzonymi przez prostą przecinającą dwie 
proste równoległe. 
9.1. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne 
i rozwartokątne, równoboczne i równoramienne. 

Зразок відповіді  

 
 
 
 
 
 
 
 
Діагональ BD ділить кут ABC, тому кути ABD і CBD рівні. 
Прямі AB і CD паралельні, отже кути ABD і BDC рівні (α = β). 
Таким чином, BDC рівнобедрений трикутник, тому основи BC і CD мають рівну довжину. 
 

Рівень виконання  
У цьому способі основна складність завдання подолана, якщо учень використовуючи 
властивості різносторонніх кутів довів, що кути ABD i BDC є рівними.  
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Завдання 15. (0–3) 
У токаря був шматок сталі у формі куба з довжиною сторони 10 см. Токар 
виготовив з нього сталевий елемент у формі циліндра діаметром 10 см і висотою 
10 см. Порахуйте об’єм відходів. Візьміть до уваги, що  дорівнює 3,14. Запишіть 
розрахунки. 

Загальні вимоги  
IV. Użycie i tworzenie strategii. 
Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania 
problemu.  

Конкретні вимоги  
11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, 
stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

Зразок відповіді 

I спосіб 
V1 – об’єм шматка сталі у формі куба 
V1 = a3  

V1 = 103 = 1000 (см3) 
V2 – об’єм елементу у формі циліндра 
V2 = π ∙ r2 ∙ h 
V2 = 3,14 ∙ 52 ∙ 10 = 785 (см3) 
V – об’єм відходів 
V = V1 – V2 
V = 1000 – 785  
V = 215 (см3) 
Відповідь. Відходи мають об’єм 215 см3. 

Рівень виконання 
Основна складність завдання подолана, якщо учень порахував об’єм обох тіл: циліндра 
і куба. 

II спосіб 
P1 – площа стінки куба  
P1 = a2 

P1 = (10 см)2 = 100 см2 

P2 – площа основи циліндра  
P2 = π ∙ r2 
P2 = 3,14 ∙ (5 см)2 = 78,5 см2 

P – площа поверхні основи тіла у вигляді відходів 
P = 100 см2 – 78,5 см2 = 21,5 см2 
V – об’єм відходів 
V = P ∙ h 
V = 21,5 см2 ∙ 10 см = 215 см3 

Відповідь. Відходи мають об’єм 215 см3. 
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Рівень виконання 

Рівень виконання 
У цьому способі рішення основна складність подолана, якщо учень порахував площу 
поверхні основи тіла у вигляді відходів. 
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ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ 

До складу математично-природничої частини гімназійного екзамену з математики 
входять окремо оцінювані завдання з природничих дисциплін: біології, хімії, фізики та 
географії.  
 

Екзамен перевіряє якою мірою учень гімназії відповідає вимогам з тих предметів, що 
визначені в програмному мінімумі загального навчання для III освітнього етапу. Кожне 
завдання з екзаменаційного комплекту має також, беручи до уваги кумулятивний метод 
прийнятий в програмному мінімумі, відношення до вимог для кожного з попередніх 
етапів (I i II). 
Програмний мінімум ділить вимоги на конкретні та загальні. Конкретні вимоги на 
відміну від попередніх не є питаннями, що мають відношення до загального діапазону 
знань, а лише до конкретної інформації та конкретних вмінь. Загальні вимоги 
є синтетичним підходом до основних цілей навчання, є відповіддю на питання, навіщо 
вивчається математика, а також інформують як слід розуміти підпорядковані їм 
конкретні вимоги. Спосіб реалізації конкретних вимог має значення тільки у тому 
випадку, коли наближає реалізацію цілей, що містяться в загальних вимогах. 

Як і на попередньому гімназійному екзамені завдання можуть перевіряти відомості, 
наприклад, знання фактів, термінів, формул, а також оволодіння простими вміннями, 
наприклад, пошук інформації, класифікація виду об’єктів, явищ та процесів. Проте 
тепер буде більше завдань, що перевірятимуть присвоєння складних вмінь, часто 
понаддисциплінарні, як скажімо, розуміння, яке вимагає критичного мислення (як 
наприклад, на основі знання методології природничих досліджень), виявлення 
кореляції елементів або процесів, а також причинно-наслідкових та функціональних 
зв’язків, застосування інтегрованих знань у власній стратегії вирішення проблем. 

Завдання з природничих дисциплін – виключно закритого типу, різноманітні з точки 
зору відомостей та вмінь, які перевірятимуться, рівня складності, а також способу 
подачі відповіді. Можуть бути одинарні або в тематичних групах. Для кожного 
завдання подано найважливіші загальні та конкретні вимоги, до яких належить 
завдання, а також відповідь. Деякі складні вміння, наприклад, які мають відношення до 
методології природничих досліджень, записані тільки в загальних вимогах. Завдання, 
які перевіряють дані вміння, можуть мати відношення до кількох конкретних вимог. 
Завдання в інформаторі не охоплюють усіх видів завдань, які можуть появитися 
в екзаменаційному комплекті. Не відображають також усіх вимог з польської мови 
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 гімназії 
з природничих дисциплін. 
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Зразок завдань з відповідями 

Завдання 1. (02) 
На малюнках I i II представлено перебіг досліду. 
 

 
                   I                                                                           II 
 
До лабораторного стакану з кип’яченою, вистиглою водою насипали ложечку цукру і 
додали дріжджі. Елементи вимішали, а потім поверхню покрили тонким шаром 
соняшникової олії. Лабораторний стакан прикрили кришкою (малюнок I). Через добу 
появилися бульбашки газу. Потім зняли кришку і над рідиною в лабораторному стакані 
приклали запалений сірник. Сірник загас (малюнок II). 
 
Допиши речення так, щоб отримати вірне твердження. 
 
1.1. Газ, який спричинив згасання сірника, це 
 
A. азот.  
B. кисень. 
C. водень. 
D. монооксид вуглецю(IV). 
 
1.2. Газ, який спричинив згасання сірника, появився внаслідок 
 
A. реакції води з цукром. 
B. Кисневого дихання дріжджів. 
C. ферментації дріжджів. 
D. фотосинтезу дріжджів. 

Загальні вимоги  
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  
III. Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

Конкретні вимоги  
I.4. Uczeń przedstawia [...] fermentację [...] alkoholową jako procesy dostarczające energii; 
wymienia substraty i produkty tych procesów oraz określa warunki ich przebiegu. 

Відповідь  
1.1. D 
1.2. C 

бульбашки газу 

кришка 

дріжджі дріжджі 

вода з цукром вода з цукром 

шар олії 
шар олії 
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Завдання 2. (01) 
На схемі представлено окремі внутрішні органи людської травної системи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допиши речення. Вибери назву органу A або B та його основну функцію 1., 2.  
або 3. 
 
Орган позначений літерою X це  
 

A.  шлунок, основною 
функцією цього 
органу є 

1. всмоктування поживних речовин. 

2. часткове травлення їжі. 

B.  печінка, 3. виробництво жовчі та емульгація жирів. 

Загальні вимоги  
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 

Конкретні вимоги  
VI.3.1. Uczeń podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te 
części oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją. 

Відповідь  
A2 

X 
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Завдання 3. (01) 
У Ані ангіна (запалення піднебінних мигдаликів). Лікар рекомендував приймати 
антибіотик протягом 7 днів. Симптоми хвороби зникли через 5 днів. Аня перестала 
приймати ліки. 
 
Дай оцінку діям Ані, вибери вірне обґрунтування серед поданих варіантів. 
 
Аня зробила 
 
A. правильно, оскільки минули симптоми хвороби, а антибіотик має побічні дії. 
B. неправильно, оскільки бактерії, що спричиняють захворювання, можуть далі бути в 

організмі. 
C. неправильно, оскільки слід було тільки зменшити дозу антибіотику. 
D. правильно, оскільки рекомендований час лікування антибіотиком виявився надто 

довгим. 

Загальні вимоги  
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Конкретні вимоги  
VII.7. Uczeń wyjaśnia […] dlaczego antybiotyki […] należy stosować zgodnie z zaleceniami 
lekarza […]. 

Відповідь  
B 

Завдання 4. (01) 
У батьків Адама чорні очі, а у двох бабусь – голубі. Припускаємо, що голубий колір 
очей у людини обумовлений рецесивним алелем (a), а чорний колір – домінантним 
алелем (A). 
 
Чи у Адама можуть бути голубі очі? Вибери відповідь Т (так) або Н (ні) та 
обґрунтування A або B. 
 

T 
оскільки 

A.  батьки є гомозиготами з точки зору цієї ознаки. 

Н B.  батьки є гетерозиготами з точки зору цієї ознаки. 
 

Загальні вимоги  
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

Конкретні вимоги  
VIII.5. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych posługując się podstawowymi 
pojęciami genetyki ([...] homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 

Відповідь  
TB 
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12Mg 
Магній 

24 

символ елементу 

назва елементу 

атомна маса, u 
 

атомна маса  

Інформація до завдань 5. i 6. 
На малюнку зображено фрагмент періодичної системи елементів. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

18 

1 
1H 

Водень 
1 

2He 
Гелій 

4 2  13 14 15 16 17 

2 
3Li 

Літій 
7 

4Be 
Берилій 

9 
 

5B 
Бор 
11 

6C 
Вуглець 

12 

7N 
Азот 

14 

8O 
Кисень 

16 

9F 
Фтор 

19 

10Ne 
Неон 

20 

3 
11Na 

Натрій 
23 

12Mg 
Магній 

24 

13Al 
Алюміній 

27 

14Si 
Кремній 

28 

15P 
Фосфор 

31 

16S 
Сірка 

32 

17Cl 
Хлор 
35,5 

18Ar 
Аргон 

40 
 

На основі: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004. 

Завдання 5. (01) 
Яка молекулярна маса оксиду Na2O? Вибери відповідь серед поданих.  

A. 30 u     B. 39 u        C. 55 u      D. 62 u 

Загальні вимоги  
I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Конкретні вимоги  
2.1. Uczeń odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach [...] 
symbol, masę atomową [...]. 
3.4. Uczeń oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych [...]. 

Відповідь  
D 
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Завдання  6. (01) 
Оціни, яка інформація про утворення іонів сірки є вірною. Вибери П, якщо 
інформація вірна або Н – якщо невірна. 
 

Іон 2S  має таку ж кількість електродів як і атом аргону. П Н 
Атом сірки утворює від’ємний іон (аніон) за допомогою додавання двох 
електронів. П Н 

Загальні вимоги  
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Конкретні вимоги  
2.3. Uczeń ustala liczbę [...] elektronów [...] w atomie danego pierwiastka, gdy dana jest 
liczba atomowa i masowa. 
2.10. Uczeń definiuje pojęcie jonów i opisuje, jak powstają. 
 
Відповідь  
ПН 

Завдання 7. (01) 
У двох пробірках знаходились газові вуглеводні: у першій – етан, а в другій – етил 
(ацетилен). До них додано водяний розчин брому. 
 
У якій пробірці водяний розчин брому забарвився? Вибери відповідь А або B та 
обґрунтування 1. або 2. 

 

A. У першій 
пробірці, оскільки 

1.  тут знаходився насичений вуглеводень. 

B. У другій 
пробірці, 2. тут знаходився ненасичений вуглеводень. 

Загальні вимоги  
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

Конкретні вимоги  
8.2. Uczeń definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone.  
8.8. Uczeń projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od 
nienasyconych. 

Відповідь  
B2 
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Завдання 8. (02) 
Учні досліджували хімічні властивості етанової кислоти (оцтової кислоти). З цією 
метою зроблено два дослідження, 1. i 2., що представлені на схематичних малюнках. 
Біля малюнків записано відповідні спостереження. 
 

Дослід 1.  Спостереження: 
виділяється безбарвний газ.  

Дослід 2.  Спостереження: 
під час додавання кислоти 
малиновий колір рідини зблід, аж до 
повного знебарвлення.  
 

 
8.1. після наближення запаленого сірника до отвору пробірки з досліду 1. чути 

характерний звук.  
 
. 
 
Під час досліду 1. отримано газ: 
 
A. кисень. 
B. водень. 
C. CO (II). 
D. CO2(IV). 
 
8.2. Після випаровування води з отвору отриманого в пробірці з досліду 2., залишився 

білий осад.  
 
Який висновок з досліду 2. є вірним? Вибери відповідь серед запропонованих. 
 
A. Фенолфталеїн у розчині оцтової кислоти (ацетату) забарвлюється в малиновий 

колір. 
B. В реакції оцтової кислоти (ацетату) з гідроксидом натрію появляється оксид натрію 

та вода. 
C. Основним одержаним продуктом після випаровування води є етилацетат. 
D. Під дією оцтової кислоти (ацетату) зменшується концентрація отриманого розчину, 

тому забарвлення блідне. 

Загальні вимоги  
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Mg 

CH3COOH 

CH3COOH 

NaOH 
+ фенолфталеїн 
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Конкретні вимоги  
4.2. Uczeń opisuje właściwości fizyczne i chemiczne [...] wodoru [...], planuje i wykonuje 
doświadczenia dotyczące badania właściwości [...] gazów (wodoru). 
7.1. Uczeń [...] wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania. 
9.5. Uczeń bada i opisuje właściwości kwasu octowego ([...] reakcja z zasadami, metalami 
[…]). 
Відповідь  
8.1. B 
8.2. C 
 

Завдання 9. (01) 
Графік представляє залежність траси s, яку проїхав велосипедист, до часу t. 
 

 
km – км 
h – год. 
 
Вибери П, якщо твердження є вірним, або Н – якщо невірне.  
 

Протягом першої та останньої години руху велосипедист проїхав однакові 
відрізки шляху. П Н 

Середня швидкість велосипедиста протягом п’яти годин їзди дорівнювала 

12 
год.
км . П Н 

Загальні вимоги  
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 

zadań obliczeniowych. 

Конкретні вимоги  
1.1. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu […]. 
1.2. Uczeń odczytuje przebytą odległość [...] z wykresu zależności drogi [...] od czasu [...]. 

Відповідь  
ПП 
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Завдання 10. (01) 
Тиск в воді спричинила маса води.  
 
Тиск в воді підвищується разом зі збільшенням глибини занурення, оскільки 
 
A. збільшується густина води. 
B. зменшується прискорення вільного падіння (гравітаційне). 
C. зменшується атмосферний тиск.  
D. збільшується маса води над рівнем занурення. 

Загальні вимоги  
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 

Конкретні вимоги  
3.6. Uczeń posługuje się pojęciem ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego 
i atmosferycznego). 
3.3. Uczeń posługuje się pojęciem gęstości. 
1.9. Uczeń posługuje się pojęciem siły ciężkości. 

Відповідь  
D 

Завдання 11. (01) 
Графік представляє взаємозв’язок між виконаною роботою W та часом t двох моторів (I 
i II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі графіку оціни правильність речень. Вибери П, якщо твердження є 
вірним, або Н – якщо невірне. 
 

Робота виконана протягом перших 30 секунд мотором І є більшою, ніж 
робота виконана ІІ мотором. 

П Н 

Потужність мотора І в чотири рази більша, ніж потужність мотора ІІ. П Н 

Загальні вимоги  
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

10 t (s) 

W (J) 

30 50 60 20 40 

100 

200 

300 

400 
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II 
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Конкретні вимоги  
2.2. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy. 
8.8. Uczeń […] odczytuje dane z wykresu. 

Відповідь  
ПН 
 
 

Завдання 12. (01) 
Предмет розташовано перед опуклою лінзою (як показано на малюнку). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 i F2 – фокуси лінзи 
f – фокусна відстань 
 
. 
 
Отриманий вид предмету 
 
A. нереальний, прямий, збільшений. 
B. реальний, перевернутий, збільшений.  
C. нереальний, прямий, зменшений. 
D. реальний, перевернутий, дорівнює величині предмету. 

Загальні вимоги  
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Конкретні вимоги  
7.7. Uczeń [...] rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, 
pomniejszone. 
9.14. Uczeń wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, 
odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu. 

Відповідь  
D 

 

 

F1 F2 

2 f 

предмет 
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Завдання 13. (01) 
У якому порядку можна спостерігати перераховані явища, прямуючи (вздовж 
обраного меридіану) від Північного полюсу до екватора? 
 
1. Сонце перебуває в зеніті тільки раз на рік, різниця між довжиною дня і ночі є 

невеликою. 
2. Сонце ніколи не перебуває в зеніті, тривалість дня і ночі залежить від пори року. 
3. Сонце перебуває в зеніті два рази на рік, день рівний ночі. 
 
A.  1., 3., 2.    B. 3., 2., 1.     C. 2., 3., 1.      D. 2., 1., 3. 

Загальні вимоги  
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 

Конкретні вимоги  
2.3. Uczeń podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi, przedstawia (wykorzystując również 
własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz długości trwania dnia i nocy w różnych 
szerokościach geograficznych i porach roku. 

Відповідь  
D 
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Завдання 14. (01) 
На поданій карті Польщі показано розподіл середньої температури повітря в січні. 
 
 

 
 
Дай оцінку правильності інформації. Вибери літеру П, якщо інформація вірна, та 
літеру Н, якщо невірна. 
 

На території Сувальської гряди та в Свентокшиських горах середня 
температура січня є нижчою ніж 5 C. П Н 

Найнижча середня температура січня у Польщі – на території Щецінської 
низовини та Любуської землі. П Н 

Загальні вимоги  
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Конкретні вимоги  
7.1. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski. 

Відповідь  
ПН 
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Завдання 15. (02) 
В таблиці представлено інформацію щодо Польщі та окремих держав-сусідів Польщі. 
 

Держава 

Територія в 
тис. км2 

(2008 р.) 

Кількість 
населення в 

млн. 
(2008 р.) 

Живих народжень 
на 1000 осіб 

(2009 р.) 

Загальна 
смертність на 

1000 осіб 
(2009 р.) 

Литва 65,3 3,4 10,4 13,1 
Німеччина 357,0 82,1 8,3 10,2 
Польща 312,7 38,1 10,9 10,0 
Україна 603,6 46,2 11,1 16,4 

      На основі: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010. 
 
Доповни речення. Вибери правильну відповідь серед поданих. 
 
15.1. В 2008 р. густота населення в Німеччині була A / B ніж у Польщі та становила C / 

D осіб на 1 км2. 
 
A. менша    C. 230 
B. більша    D. 122 
 
15.2. В 2009 р. нижчий рівень природного приросту був на A / B і становив C / D. 
 
A. Литві    C. –5,3‰ 
B. Україні    D. 5,3‰ 

Загальні вимоги  
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 

Конкретні вимоги  
8.1. Uczeń charakteryzuje i porównuje [...] środowisko przyrodnicze krajów sąsiadujących 
z Polską, wykazuje ich zróżnicowanie społeczne i gospodarcze.  

Відповідь  
15.1 BC 
15.2. BC 
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Завдання 16. (01) 
На графіку представлено зв'язок території та населення Китаю в залежності від висоти 
над рівнем моря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
На основі: R. Uliszak, Puls Ziemi 2, Straszyn 2005. 

 
Дай оцінку правильності поданих тверджень на основі аналізу графіка. Вибери 
літеру П, якщо твердження вірне, та літеру Н, якщо невірне. 
 

На території розташованій до висоти 499 м над рівнем моря 
зосереджено більш ніж 70% загальної кількості населення. П Н 

Найбільшу поверхню Китаю становить територія, розташована на 
висоті нижчій, ніж 100 м над рівнем моря. П Н 

Загальні вимоги  
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Конкретні вимоги  
10.3. Uczeń […] wyjaśnia [...] zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin [...]. 

Відповідь  
ПН

Територія Населення (м над рівнем 
моря 



 

 

ЧАСТИНА ЕКЗАМЕНУ З СУЧАСНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
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СУЧАСНА ІНОЗЕМНА МОВА 

Третя частина гімназійного екзамену перевіряє якою мірою учень гімназії відповідає 
вимогам з сучасної іноземної мови, що визначені в програмному мінімумі загального 
навчання для III освітнього етапу. Кожне завдання з екзаменаційного комплекту має 
також, беручи до уваги кумулятивний метод прийнятий в програмному мінімумі, 
відношення до вимог для кожного з попередніх етапів (I i II). 

 
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. 
Учень гімназії приступає до третьої частини екзамену з однієї з шести мов: англійської, 
французької, іспанської, німецької, російської та італійської. З 2013/2014 навчального 
року можна буде також вибрати українську мову. Учень гімназії може вибрати тільки 
ту мову, яку вивчав в гімназії у вигляді обов’язкового предмету. 
Частина гімназійного екзамену з сучасної іноземної мови складається з двох рівнів: 
базового та розширеного. Комплект завдань на базовому рівні перевіряє відповідність 
вимогам, що визначені в програмному мінімумі загального навчання для ІІІ.0 рівня, для 
осіб, які почали вивчати іноземну мову в І класі гімназії. Комплект завдань на 
розширеному рівні перевіряє відповідність вимогам для рівня ІІІ.1, для осіб, які 
продовжували вивчати іноземну в гімназії, а розпочали вивчення в початковій школі. 
Третю частину екзамену на базовому рівні мусить здавати кожен учень гімназії. Третю 
частину екзамену на розширеному рівні мусять здавати учні, які в гімназії 
продовжували вивчати іноземну мову, а розпочали вивчення в початковій школі. 
Здавати цю частину екзамену може решта учнів гімназії, якщо захоче перевірити рівень 
своїх мовних вмінь. Учень гімназії, який здаватиме третю частину екзамену на обох 
рівнях, буде розв’язувати завдання з однієї мови. 
Інформатор представляє обсяг вмінь, що перевірятимуться в третій частині екзамену, 
види завдань та критерії оцінювання письмових відповідей та розширеному рівні. 
Обсяг граматичних засобів та зразки екзаменаційних завдань з кожної мови разом 
з відповідями знаходяться в Інформаторі про гімназійний екзамен для учнів без 
дисфункції та для учнів з дислексією розвитку, що опубліковані на сайті центральної3 
та окружних екзаменаційних комісій. Для кожного завдання подано найважливіші 
загальні та конкретні вимоги, до яких мають відношення завдання. Не перелічено 
вимог, які обов’язково слід виконати, проте вони не гарантують реалізацію завдання. 
Наприклад, для завдань, що перевіряють вміння розуміння висловлювання не подано 
вимог, що мають зв'язок зі знанням мовних засобів, припускаючи, що ці знання 
є обов’язковою умовою для розуміння усного та письмового тексту. 

Завдання в Інформаторі про гімназійний екзамен не охоплюють всіх видів завдань, які 
можуть бути в екзаменаційному комплекті. Не віддзеркалюють також усіх вимог 
з іноземної мови в програмному мінімумі. Слід наголосити, що в цій частині екзамену 

                                                
3 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf 
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не можна визначити завершення виконання деяких вимог, або можна визначити тільки 
в неповному обсязі. Наприклад, з огляду на відсутність усного екзамену та відкритих 
завдань на базовому рівні, вміння усного реагування на екзамені 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 гімназії з іноземної мови. 

Комплект екзаменаційних завдань з сучасної іноземної мови на базовому рівні та на 
розширеному рівні складається з наступних частин: 

Базовий рівень Розширений рівень 
Розуміння зі слуху 
Розуміння друкованих текстів 
Знання мовних функцій 
Знання мовних засобів 

Розуміння зі слуху 
Розуміння друкованих текстів 
Знання мовних засобів 
Письмовий твір 

Розуміння зі слуху 

Основою завдань, що перевіряють знання та вміння на основі розуміння зі слуху, 
є короткі тексти двічі відтворені в аудиторії з диску CD, на якому крім текстів 
іноземною мовою – також записані інструкції іноземною мовою щодо розв’язання 
завдань. 

 Базовий рівень Розширений рівень 
ВИДИ І ТЕМАТИКА 
ТЕКСТІВ, 
КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ  

визначені програмним 
мінімумом III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. 
– 2.5. 

визначені програмним 
мінімумом III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. 
– 2.6. 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ оригінальні та пристосовані тексти, які читають носії мови 
ЧАС ТРИВАННЯ приблизно 10 хвилин приблизно 12 хвилин 

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

ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий 
вибір (в тому числі з 
відповідями у графічному 
вигляді); правда/неправда, 
підбір 

відкриті завдання: 
багаторазовий вибір, 
правда/неправда, підбір 

КІЛЬКІСТЬ 
ЗАВДАНЬ 

3–4 2–3 

УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ  

30% 25% 
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Розуміння друкованих текстів 
Завдання, що перевіряють знання та вміння розуміння друкованих текстів базуються на 
текстах, що знаходяться в комплекті завдань. 

 Базовий рівень Розширений рівень 
ВИДИ І ТЕМАТИКА 
ТЕКСТІВ, 
КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ  

визначені програмним 
мінімумом III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. 
– 3.4. 

визначені програмним 
мінімумом III.1: 1.1. – 1.15.; 
3.1. – 3.7.  

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ оригінальні та пристосовані тексти 
ТИПИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, правда/неправда, підбір 
КІЛЬКІСТЬ 
ЗАВДАНЬ 

3–4 3–4 

УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ  

30% 25% 

Знання мовних засобів 
Завдання, що перевіряють знання мовних засобів (лексично-граматичних) базуються на 
одинарних завданнях або коротких текстах, що знаходяться в комплекті завдань.  

 Базовий рівень Розширений рівень 
ТЕМАТИКА 
ТЕКСТІВ, ОБ’ЄМ 
ЛЕКСИЧНИХ 
ЗАСОБІВ, 
КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ  

визначені програмним 
мінімумом III.0: 1.1. – 1.14. 

визначені програмним 
мінімумом III.1: 1.1. – 1.15.; 
8.1.; 8.3. 

ОБ’ЄМ 
ГРАМАТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ 

для кожної мови визначений в Інформаторі про гімназійний 
екзамен для учнів без дисфункції та для учнів з дислексією 
розвитку 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ оригінальні та пристосовані тексти 
ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий 

вибір, підбір 
відкриті завдання: заповнення 
прогалин поданими словами 
у відповідній формі, парафраз 
речень, переклад фрагментів 
речень на іноземну мову, 
будова фрагментів речень 
з поданих лексичних елементів 

КІЛЬКІСТЬ 
ЗАВДАНЬ 

2–3 2–3 

УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

15% 25% 

Знання мовних функцій (тільки в комплекті завдань для базового рівня) 
Завдання в цій частині екзаменаційного комплекту перевіряють знання мовних функцій 
та подібності і відмінності в способі їх реалізації в польській та іноземних мовах. 
Знання цієї інформації взята до уваги в програмному мінімумі в конкретних вимогах 
щодо (a) реагування на усні та письмові висловлювання, а також (b) мовної свідомості.  

Базою частини завдань, що перевіряють знання мовних функцій, є коротке 
прослуховування (одне-два речення) висловлювання, відтворені в аудиторії з диску CD, 
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а також інструкції польською мовою щодо розв’язання завдань. Інша частина завдань 
базується на коротких текстах або графічному матеріалі в комплекті завдань. 

 Базовий рівень 
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ; 
КОНКРЕТНІ ВИМОГИ   

визначені програмним мінімумом III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 
7.1. – 7.4.; 13 

ВИДИ ЗАВДАНЬ закриті завдання: багаторазовий вибір, підбір 
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 3–4 
УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

25% 

Письмова відповідь (тільки в комплекті завдань для розширеного рівня) 

Завдання полягає на написанні короткого (50–100 слів) функціонального тексту 
(особистого листа, повідомлення, майла) з елементами опису, коментування, 
запрошення, висловлювання та обґрунтування думки, почуттів і інше, згідно 
з детальними інструкціями, що містяться в завданні. В кожному завданні подано три 
елементи, які учень має розвинути в відповіді. 

 Розширений рівень 
ТЕМАТИКА 
ТЕКСТІВ; 
КОНКРЕТНІ 
ВИМОГИ  

визначені програмним мінімумом III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1. 
– 7.10. 

ВИД ЗАВДАННЯ відкриті завдання 
ОЦІНЮВАННЯ Кожна відповідь оцінюється екзаменатором згідно з наступними 

критеріями: 
• зміст 
• зв'язок та логічність висловлювання 
• об’єм мовних засобів 
• правильність мовних засобів. 

Критерії оцінювання письмових відповідей подані нижче разом 
з коротким коментарем. 

УЧАСТЬ В 
СУМАРНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

25% 

Критерії оцінювання письмових відповідей 

Зміст. Під час оцінювання змісту спочатку береться до уваги скільки елементів 
з завдання учень використав в своїй відповіді, а потім скільки з цих елементів розвинув 
на прийнятному рівні. Відповідь буде кваліфіковано до одного з п’яти рівнів згідно 
з нижче вказаною таблицею. 

Скільки елементів учень взяв 
до уваги 

Скільки елементів розгорнуто 
3 2 1 0 

3 Рівень 4 Рівень 3 Рівень 2 Рівень 1 
2  Рівень 2 Рівень 1 Рівень 1 
1   Рівень 1 Рівень 0 
0    Рівень 0 
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Наприклад, відповідь учня, який використав 2 елементи і обидва розгорнув, буде 
кваліфіковано до 2 рівня. 
Зв'язок та логічність висловлювання. Під час оцінювання зв’язку береться до уваги, 
чи і якою мірою текст функціонує як одне ціле завдяки прозорим взаємозв’язкам 
(наприклад, лексичний, граматичний) в середині речень та між реченнями чи абзацами 
тексту. Під час оцінювання логіки висловлювання беруть до уваги чи і якою мірою 
висловлювання є зрозумілим (наприклад, чи не є нагромадженням випадкових думок). 

Рівень 2 висловлювання повністю або значною мірою є узгодженим (логічним) – як 
окремі речення, так і весь текст 

Рівень 1 висловлювання містить неточності в узгодженні (логіці) – як окремі 
речення, так і/або весь текст 

Рівень 0 Висловлювання значною мірою є неузгодженим (нелогічним); складається 
з фрагментів, які важко об’єднати в одне ціле 

Об’єм мовних засобів. Під час оцінювання мовних засобів беруть до уваги 
різнорідність лексично-граматичних структур, які використано в висловлюванні. 

Рівень 2 достатня кількість мовних засобів; крім загальновживаних мовних засобів 
у висловлюванні є кілька влучних формулювань 

Рівень 1 обмежена кількість мовних засобів; в висловлюванні використано основні 
загальновживані мовні засоби 

Рівень 0 дуже обмежена кількість мовних засобів, що досить ускладнює реалізацію 
завдання 

Термін «влучне формулювання» – означає висловлення думок з використанням 
спеціалізованого словникового запасу відповідно до теми та уникання слів та 
конструкцій низького розмовного стилю, як наприклад, гарний, цікавий, хороший, 
наприклад, Кінотеатр мені подобається, тому що в залах є зручні крісла та великий 
екран, замість Кінотеатр мені подобається, тому що він великий і гарний. Влучне 
формулювання думки виражається також в характерному для даної мови способі 
висловлювання понять, наприклад, There is a book on the table, замість On the table is 
a book; Дождь идёт замість Дождь падает; Im Kino gibt es vier Säle, замість Das Kino 
hat vier Säle; Ce soir, on s’appelle, замість Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, 
замість Me gusta este chico. 
Правильність мовних засобів. Під час оцінювання правильності мовних засобів 
беруть до уваги граматичні, лексичні та орфографічні помилки, а також їх вплив на 
зрозумілість висловлювання. 

Рівень 2 відсутність помилок або дрібні помилки, які не є перешкодою в розумінні, 
або дрібні помилки, що тільки іноді є перешкодою в розумінні 

Рівень 1 численні помилки, які не є перешкодою в розумінні або тільки іноді 
є перешкодою в розумінні 

Рівень 0 численні помилки значною мірою перешкоджають в розумінні 
Додаткові зауваження  

1. Висловлювання не оцінюється, якщо 
• нерозбірливе  
• повністю не відповідає завданню  
• незрозуміле для адресата (наприклад, записане у фонетичному вигляді)  
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• переписане з підручника або іншого джерела (не буде вважатися, що 
висловлювання написане особою, що здає екзамен). 

2. Якщо відповідь закваліфікована до 0 рівня щодо змісту, у всіх інших критеріях її 
слід також кваліфікувати до 0 рівня. 

3. Якщо відповідь кваліфікована до 1 рівня щодо змісту, у всіх інших критеріях її слід 
також кваліфікувати максимум до 1 рівня. 

4. Якщо відповідь містить 40 або менше слів, то оцінюватиметься тільки її зміст. Інші 
критерії слід кваліфікувати до 0 рівня. 

5. Під час оцінювання мовних засобів у висловлюваннях учнів з встановленою 
дислексією орфографічні помилки не беруться до уваги. 

Відмінності між базовим та розширеним рівнями 

Основні відмінності між рівнем знань та вмінь, що перевіряються в екзаменаційних 
завданнях з сучасної іноземної мови на базовому та розширеному рівнях полягають як 
в програмному мінімумі, так і в видах екзаменаційних завдань. Відмінності передусім 
стосуються (щодо розширеного рівня): 
a. обсягу мовних вмінь: 

• перевіряється вміння створювати короткі письмові висловлювання 
• перевіряється ширший обсяг вмінь щодо інших завдань 

b. обсягу знання мовних засобів: 
• тематичний обсяг текстів в завданнях, розуміння зі слуху та розуміння 

друкованих текстів є більш широким  
• знання мовних засобів перевіряється продуктивно, не тільки сприйняттям; особа, 

яка здає екзамен мусить використовувати відповідні лексично-граматичні засоби, 
не тільки подати відповідну форму серед кількох запропонованих 

• тексти, що є основою завдань в частині, яка перевіряє розуміння зі слуху та 
розуміння друкованих текстів, володіють більшою різноманітністю мовних 
засобів 

c. обсягу текстів, що використовуються в завданнях на розуміння зі слуху та 
розуміння друкованих текстів: 
• види текстів більш урізноманітненні  
• тексти трохи довші та більш складні 
• тексти, що перевіряють розуміння зі слуху читаються трохи швидше. 

 


