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ПРАВНЫ ОСНОВЫ ЕКЗАМІНУ 

Ґімазияльний екзамін проводит ся в остатнім року вчыня в ґімназиі на основі 9 арт. 1 
уст. 2 пкт. уставы з дня 7 вересня 1991 р. про систем освіты (Дз.У. з 2004 р. Ч. 256, поз. 
2572, з пізн. зм.). Обсяг відомости і знавств, котры сут провіряны на екзаміні, окрислят 
проґрамова основа загального вчыня введена розпоряджыньом Міністра Національной 
Едукациі з дня 23 грудня 2008 р. в справі проґрамовой основы предшкільного выхованя 
і загального вчыня в поєдных тыпах шкіл (Дз.У. з 2009 р. Ч. 4, поз. 17). 
Принципы ведіня ґімназияльного екзаміну окрисляют слідуючы выконавчы акты: 

• розпоряджыня Міністра Національной Едукациі з дня 30 квітня 2007 р. про 
вымогы і спосіб оціняня, клясифікуваня і промуваня учеників і слухачів, а тіж 
ведіня іспытів і екзамінів в публичных школах (Дз.У. Ч. 83, поз. 562, з пізн. зм.) 

• розпоряджыня Міністра Культуры і Національной Спадковины з дня 8 квітня 
2008 р. про вымогы і спосіб оціняня, клясифікуваня і промуваня учеників 
і слухачів, а тіж ведіня іспытів і екзамінів в публичных школах і артистычных 
одділах (Дз.У. Ч. 65, поз. 400, з пізн. зм.). 

Основу достосуваня формы і вымогів екзаміну до індивідуальных потреб 
неполносправных і соспільні недостосуваных учеників становлят слідуючы выконавчы 
акты: 

• розпоряджыня Міністра Національной Едукациі з дня 18 січня 2005 р. про 
вымогы орґанізуваня вчыня, выхованя і опікы для неполносправных і соспільні 
недостосуваных діти і молодежы в предшкілях, школах і загальнодоступных або 
інтеґрацийных одділах (Дз.У. Ч. 19, поз. 167) 

• розпоряджыня Міністра Національной Едукациі з дня 18 січня 2005 р. про 
вымогы орґанізуваня вчыня, выхованя і опікы для неполносправных і соспільні 
недостосуваных діти і молодежы в специяльных предшкілях, школах і одділах, 
а тіж в осередках (Дз.У. Ч. 19, поз. 166). 

Тот інформатор опрацювано на основі упoважніня, про котре бесідує ся в  9а арт. 2 уст. 
1 пкт. буква б цитуваной уставы. В інформаторі окрем правной основы екзаміну подано 
його звeртий опис і прикладовы екзамінацийны задачы разом з розвязанями. 
В екзамінацийных зоставах можут тіж быти задачы іншого тыпу і задачы, котры 
односят ся до іншых едукацийных вымагань спосеред окрисленых в проґрамовій основі 
загального вчыня. Єдиным ефектывным способом прирыхтуваня учеників до екзаміну 
є навчыти іх того, што є необхідне, жебы сполнити вшыткы вымаганя з проґрамовой 
основы. 
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ОПИС ЕКЗАМІНУ 

Головны зміны 

Од шкільного рока 2011/2012 ґімназияльний екзамін буде ведений подля новых 
принципiв. 

• Екзамін буде провірял опануваны през учеників відомости i знавства окрислены 
в загальных і дрібницьовых вымаганях, про котры бесідує ся в  проґрамовій 
основі загального вчыня. 

• Екзамін буде складал ся з такых самых части як дотеперішній, але кажда част 
буде мала іншу структуру. Інакше тіж буде выглядало засвідчыня про 
дрібницьовы результаты ґімазияльного екзаміну. 

• Част екзаміну з чужого нововікового языка буде поділена на два рівнi: основний 
і розшырений. До шестьох чужых языків, з котрых тепер можна здавати екзамін, 
дійде украіньскій язык *. 

Загальны принципы 

Ґімназияльний екзамін обнимат відомости i знавства, про котры бесідує ся 
в окрисленых в проґрамовій основі загального вчыня вымаганях в однесіню до 
выбраных предметів, котры сут вчены в третім і скорше усталеных едукацийних 
етапах. Екзамін ма писемну форму. Приступліня до екзаміну є вымогом закінчыня 
ґімназиі, але не окрислят ся мінімального результату, якій здаючий повинен отримати, 
прото екзаміну не можна не зарахувати. 

Части екзаміну 

Ґімназияльний екзамін складат ся з трьох части: гуманістычной, математычно-
природничой і части, котра односит ся до чужого нововікового языка. 

Гуманістычна част складат ся з задач з обсягу польского языка і задач з обсягу істориі 
і знань про соспільство. Задачы з польского языка можут мати заперту або отворену 
форму. Серед отвореных задач з польского языка є долша писемна форма. Задачы 
з істориі і знань про соспільство мают заперту форму. 

Математычно-природнича част складат ся з задач з обсягу математыкы і задач з обсягу 
природничых предметів: біольоґіі, хіміі, фізыкы і ґеоґрафіі. Задачы з математыкы мают 
заперту або отворену форму. Задачы з природничых предметів мают заперту форму. 
В части, котра односит ся до чужого нововікового языка, ґімназиялиста выберат єден 
з семох языків: англицкій, французкій, ішпаньскій, німецкій, росийскій, украіньскій або 
італияньскій, з застрежыньом, што ґімназиялиста може выбрати лем тот язык, котрого 
вчыл ся в ґімназиі як обовязкового предмету. Тота част екзаміну ма два рівнi: основний 
і розшырений. 

                                                
* Екзамін з украіньского языка буде можна здавати од шкільного рока 2013/2014. 
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Прoхід екзаміну 

Жебы приступити до ґімназияльного екзаміну треба зложыти писемну деклярацию 
выбору чужого языка. Деклярацию складат ся директорови ґімназиі не пізнійше як 
20 вересня шкільного рока, в котрым ґімназиялиста буде здавал екзамін. В імени 
неполнолітніх учеників деклярацию складают іх родиче або правны опікуны. 
Полнолітні особы складают деклярацию самодільні. 

Екзамін є в квітни. Кажду част екзаміну веде ся іншого дня. Гуманістычна 
і математычно-природнича части тырвают по 150 минут. Част екзаміну з чужого 
нововікового языка тырват 60 минут на каждым з рівнів: основным і розшыреным. 

Результаты екзаміну 

Екзамінацийны праці провіряют выкваліфікуваны екзамінаторы згіднi з монолітныма 
критериями. По тым як провірят працi усталят ся екзамінацийны результаты 
в слідуючых обсягах: 

• польскій язык 
•  істория і знаня про соспільство   
•  математыка 
•  природничы предметы   
•  чужий нововіковий язык на основным рівни   
• чужий нововіковий язык на розшыреным рівни. 

Каждий здаючий отримат засвідчыня про дрібницьовы результаты свого екзаміну. Для 
каждого з выжше видочных обсягів будут поданы два чысла: процентовий результат 
і центильовий результат. 

• Процентовий результат то процент пунктів (заокруглений до цілковитого чысла), 
котры здаючий отримал за задачы міряючы відомости i знавства з даного обсягу. 
Напримір коли здаючий за математычны задачы отримал 23 пункты спосеред 30 
можливых до отриманя, то дістане процентовий результат рівний 77. 

• Центильовий результат то процент чысла ґімназиялистів (заокруглений до 
цілковитого чысла), котры отримали з даного обсягу такій сам або нижший 
результат як здаючий. Напримір здаючий, котрого центильовий результат 
в обсягу математыкы выносит 85, дізнат ся, што 85% вшыткых ґімназиялистів 
отримало за математычны задачы такій сам або нижший результат як він, а 15% 
ґімназиялистів отримало выжший результат. 

Екзамінацийны результаты сут остаточны і не можут быти підважены в суді. 
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ПОЛЬСКІЙ ЯЗЫК 

Польскій язык выступує як екзамінацийний предмет на іспыті в основній школі, на 
екзаміні в ґімназиі і на матурі. В ґімназиі провірят ся, в якій ступени ґімназиялиста 
сполнят вымаганя з обсягу польского языка, котры сут окрислены в проґрамовій основі 
загального вчыня для ІІІ едукацийного етапу. Поєдны задачы екзамінацийного зоставу 
можут тіж – подля принципу кумулятывности принятого в основі – односити ся до 
приписаных до скорше усталеных етапів (І і ІІ) вымагань. 

Проґрамова основа ділит вымаганя на дрібницьовы і загальны. Дрібницьовы вымаганя 
не сут, як то было давнійше, гослами, котры односят ся до цілістных просторів знань, 
але одкликуют ся до докладні окрисленых відомости і конкретных знавств. Загальны 
вымаганя, як синтетычнe унятя найважнійшых ціли вчыня, інформуют, як понимати 
підпорядкуваны ім дрібницьовы вымаганя. Спосіб сполняня дрібницьовых вымагань 
є вартісний лем втовды, коли приближат осягніня ціли, про котры бесідує ся 
в загальных вымаганях. 
Прикладовы екзамінацийны задачы разом з розвязанями заміщено в Інформаторі про 
ґімназияльний екзамін для учеників без дисфункций і учеників з розвойовом 
дислексийом, опубликуваным на інтернетовых сторонах екзамінацийных комісий: 
Центральной1 i округовых. 
Задачы з польского языка можут мати заперту або отворену форму. Можут односити ся 
до літературных текстів, популярно-науковых або публицистычных. Провіряне буде не 
лем розумліня заміщеного тексту, але тіж знаня літературных творів або доробку 
авторів, котрых згідні з проґрамовом основом не можна поминути в процесі вчыня. 
Наголовкы такых творів і назвиска такых авторів означено в інформаторі, подібні як 
в проґрамовій основі, звіздком. 
Серед отвореных задач з польского языка є долша писемна выповід в формі розправкы, 
оповіданя, характеристыкы, опису або справопису. Може тіж быти провіряне 
опануваня през ґімназиялисту ужытковых форм, такых як прошыня, жытьопис і CV, 
мотывацийний лист, дедикация, а тіж офіцийний лист, оголошыня і запрошыня. 
В інформаторі для каждой задачы подано найважнійшы загальны і дрібницьовы 
вымаганя, до котрых односит ся задача, і заміщено розвязаня (для запертых задач) або 
прикладовы працi учеників (для задачы долшой выповіди). 

Спосіб оціны долшой писемной выповіди представлено на примірі розправкы. При 
оціні бере ся до увагы шіст аспектів: зміст, сеґментацию тексту, стыль, язык, 
орфоґрафію і пунктуацию. В каждым з тых аспектів рівен выконаня окрислят ся 
незалежні од темы розправкы в слідуючий спосіб: 

Зміст 
4 pівен: полне розумуваня (теза, арґументация, внесок), арґументация вычерпує 
вымаганя темы, вшыткы арґументы сут трафны 
3 pівен: полне розумуваня (теза, арґументация, внесок*), але арґументация не 
вычерпує вымагань темы, або арґументация вычерпує вымаганя темы, лем 
денекотры арґументы сут нетрафны 

                                                
1 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf  
 Коли здаючий не формулує explicite тезы або внеску, екзамінатор усталят іх на основі арґументів. 
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2 pівен: неполне розумуваня (не є ясне, за чым або проти чого здаючий арґументує), 
векшіст арґументів є трафна 
1 рівен: проба розумуваня (не даст ся ствердити, за чым або проти чого здаючий 
арґументує) 
0 рівен: брак арґументациі або праця не є на тему 

Сеґментация тексту 
1 рівен: консеквентна сеґментация 
0 рівен: припадкова сеґментация, брак сеґментациi 

Стыль 
1 рівен: консеквентний і достосуваний до принятой формы выповіди стыль 
0 рівен: неконсеквентний або недостосуваний до принятой формы выповіди стыль 

Язык 
2 pівен: найвыже 3 синтаксичны або лексикальны, або фразеолоґічны, або 
флексийны блуды 
1 рівен: 4 синтаксичны або лексикальны, або фразеолоґічны, або флексийны блуды 
0 рівен: веце як 4 синтаксичны або лексикальны, або фразеолоґічны, або флeксийны 
блуды 

Орфоґрафія 
1 рівен: найвыже 2 блуды 
0 рівен: веце як 2 блуды 

Пунктуация 
1 рівен: найвыже 3 блуды 
0 рівен: веце як 3 блуды 

Задачы в інформаторі не вычерпуют вшыткых тыпів задач, котры можут появити ся 
в екзамінацийным зоставі. Не вказуют тіж вшыткых вымагань з обсягу польского языка 
в проґрамовій основі. Прото інформатор не може быти єдином ани навет головном 
вказівком до плянуваня процесу вчыня в школі. Лем реалізация вшыткых вымагань 
з проґрамовой основы може запевнити всестороннe польоністычне вывчыня 
ґімназиялистів. 
Згіднi з 36§ 1а уст. 2 пкт. розпоряджыня Міністра Національной Едукациі2 
ґімназияльний екзамін з польского языка є в польскым языку.  

                                                
2 Розпоряджыня Міністра Національной Едукациі з дня 30 квітня 2007 р. в справі вымогів і спoсобу 
оціняня, клясифікуваня і промуваня учнеиків і слухачів, а тіж ведiня іспытів і екзамінів в публичных 
школах (Дз.У. Ч. 83, поз. 562, з пізн. зм.) 
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ІСТОРИЯ І ЗНАНЯ ПРО СОСПІЛЬСТВО 

До гуманістычной части ґімназияльного екзаміну, окрем задач з обсягу польского 
языка, входят окремо оціняны задачы з обсягу істориі і знань про соспільство. Є то 
консеквенцийом зміцніня важности тых предметів в ґімназиі. 

Ґімназияльний екзамін провірят, в якій ступени ґiмназиялиста опанувал вымаганя 
з обсягу істориі і знань про соспільство, котры сут окреслены в проґрамовій основі 
загального вчыня для ІІІ едукацийного етапу. Поєдны задачы екзамінацийного зоставу 
можут тіж – подля принятого принципу кумулятывности – односити ся до приписаных 
до скорійшых етапів (І і ІІ) вымагань. 
Проґрамова основа ділит вымаганя на дрібницьовы і загальны. Дрібницьовы вымаганя 
не сут, як то было давнійше, гoслами, котры односят ся до просторів знань пониманых 
як ціліст, але одкликуют ся до докладні окрислeных відомости і конкретных знавств. 
Загальны вымогы, як синтетычнe унятя найважнійшых ціли вчыня, інформуют, як 
треба понимати підпорядкуваны ім дрібницьовы вымаганя. Спосіб реалізациі 
дрібницьовых вымагань є вартісний лем втовди, коли приближат осягніня ціли, про 
котры бесідує ся в загальных вымаганях. 

Задачы з істориі і знань про соспільство мают лем заперту форму, сут зріжницюваны 
під взглядом провіряных відомости і знавств, ступени трудности, а тіж способу 
одповіданя. Можут выступувати єднотні або в тематычных звязках. В інформаторі 
задачы сут добраны так, жебы одкликували ся до ріжных епох і тем, а тіж до 
зріжницюваных джерельных материялів. До каждой задачы подано найважнійшы 
загальны і дрібницьовы вымаганя, до котрых тота задача ся односит, і розвязаня. 

Задачы в інформаторі не вычерпуют вшыткых тыпів задач, котры можут появити ся 
в екзамінацийным зоставі. Не вказуют тіж вшыткых вымагань з обсягу істориі і знань 
про соспільство з проґрамовой основы. Прото інформатор не може быти єдином, ани 
навет головном вказівком до плянуваня процесу вчыня в школі. Лем реалізация 
вшыткых вымагань з проґрамовой основы може запевнити всесторонне вывчыня 
ґімназиялистів в обсягу істориі і знань про соспільство. 
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Прикладовы задачы з розвязанями 

1 задача (0-3) 
Дополний ниже поданий текст през припорядкуваня до каждого речыня 
правильной одповіди спосеред означеных буквами А-В. 
 
За колыску демокрациі узнає ся 1.1. ___. До розвитя демократычного систему 
причынил ся товдышній знаменитий політык, оратор і начальник войска 1.2. ___. Його 
діяльніст припадат на 1.3. ___. 
 
1.1. A. старовіковы Атены   Б. старовікову Спарту  В. старовіковий Рим 

1.2. A. Фідяш   Б. Периклес    В. Гомер 

1.3. A. Х в. п.н.е Б. V в. п.н.е В. I в. п.н.е. 
 

Загальны вымаганя 
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. 

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

Розвязаня: 
1.1. A  
1.2. Б  
1.3. Б 
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Мапы до 2 задачы 
 

 
 

Мапа А – Mapa A 
Ґданьск – Gdańsk, Познань – Poznań, Плоцк – Płock , Вроцлав – Wrocław , Краків – Kraków , 
Висла – Wisła , Мільско – Milsko 

 
Мапа Б – Mapa B 
Ґданьск – Gdańsk, Познань – Poznań, Плоцк – Płock , Вроцлав – Wrocław , Краків – Kraków , 
Висла – Wisła, Львів – Lwów 
 

На основі: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia. Średniowiecze, Warszawa 1998. 
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2 задача (0–1)  

Докінч понижше речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
Мапа А і мапа Б представляют Польщу одповідні на кінци пануваня 
А. Мєшка І і Вoлoдислава Локєтка. 
Б. Болеслава Хроброго і Вoлoдислава Локєтка. 
В. Мєшка І і Казімєжа Великого. 
Г. Болеслава Хроброго і Казімєжа Великого. 

Загальны вымаганя 
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. 

Дрібницьовы вымаганя 
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.  

Розвязаня: 
Г 
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Знимкы до 3 задачы 
 

                    
 

                     
    

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

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg/450p
x-Reims_Cathedral,_exterior_(7).jpg 
http://www.naszglos.civitaschristiana.pl/obrazki/ng.2007.0005.0049.0001.jpg 
http://www.historiasztuki.com.pl 

 
 

3 задача (0–1) 

Докінч понижше речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
Памяткы романьской штукы представляют знимкы означены чыслами 
 
A. 1 i 2. 
Б. 3 i 4. 
В. 1 i 3. 
Г. 2 i 3. 
 
 
 

1 2 

3 4 
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Загальны вымаганя 
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. 
 
Дрібницьовы вымаганя 
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.  
 
Розвязаня 
Б 

Ґенеалоґічна таблиця до 4 задачы 
† – рік смерти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 задача (0–1) 

Оцін, котре з поданых ниже речынь односячых ся до інформаций заміщеных на 
ґенеалоґічній таблици є правдиве. Зазнач П при правдивым речыню. 
 

1. На ґенеалоґічній таблици сут представлены звязкы медже дынастийом 
Вазів а вoлодарями Польщы з XV в. П 

2. На ґенеалоґічній таблици сут представлены звязкы медже дынастиями 
Пястів і Ягайллонів.  П 

3. На ґенеалоґічній таблици сут представлены звязкы медже дынастийом 
Ягайллонів а елекцийныма королями.  П 

Зыґмунт І Старий 
† 1548 

 

Зыґмунт ІІ Авґуст 
† 1572 

 

Катерина   +    муж   
    † 1583       Ян ІІІ Ваза 
                         † 1592          
 

Анна    +         муж  
† 1596    Стефан Баторий 
                       † 1586      
 

Зыґмунт ІІІ Ваза 
† 1632 

 

Вoлoдислав ІV Ваза† 
1648 

 

Ян Казімєж Ваза 
† 1672 
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Загальны вымаганя 
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. 
 
Дрібницьовы вымаганя 
19. Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów. Uczeń:  
1) ocenia politykę zagraniczną ostatnich Jagiellonów. 
21. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII w. Uczeń:  
1) wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, Turcją i Rosją. 
 
Розвязаня: 
3П 

Текст до 5 задачы 
 
То сут рiшыня і статуты, котрых мают ся тримати выробникы ігел, дрота, ґомбиків, 
цины і ружанців. По перше нихто, xто бы не мал містового права і позволіня на 
выконуваня свойой професиі, не ма ремесла выконувати. Раз на квартал ма каждий 
цеховий товариш давати єдного гроша до касы цеху. Xто записує ся до вчыня, ма дати 
6 грошы.  

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

5 задача (0–1) 
Оцін, ци поданы ниже речыня односячы ся до тексту, сут правдивы, ци  
– фалшывы. Выбер П, як речыня є правдиве, або Ф – як є фалшыве. 
 

Фінансовы обтяжыня были ріжны для членів цеху. П Ф 

Жебы oстати ремеслником, треба было мати позволіня. П Ф 

Загальны вымаганя 
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. 

Дрібницьовы вымаганя 
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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Розвязаня: 
ФП 

Мапа до 6 задачы 

 
Замосьць – Zamość,   
Берестечко – Beresteczko,  
Заслав – Zasław ,  
Кыів – Kijów,  
Львів – Lwów,  
Збараж – Zbaraż,  
Біла Церков – Biała Cerkiew,  
Корсунь – Korsuń ,  
Чегринь – Czehryń,  
Січ – Sicz,  
Галич – Halicz,  
Бар – Bar,  
Подольскій Камiнец – Kamieniec Podolski,  
Припець – Prypeć,  
Днєпр – Dniepr,  

Днєстр – Dniestr,  
Жолты Воды – Żółte Wody,  
РОСИЙСКА ДЕРЖАВА – Państwo 
Rosyjskie 
ТУРЕЦКЫ ЗЕМЛІ – Ziemie Tureckie 
КРЫМСКІЙ ХАНАТ – Chanat Krymski 
ЧОРНЕ МОРЕ – Morze Czarne 
границі Речыпосполитой в 1648 р. – granice 
Rzeczypospolitej  w 1648 r. 
обсяг повстаня Хмeльницкого в 1648 р. – 
zasięg powstania Chmielnickiego w 1648 r. 
марш козацко-татарскых войск в 1648 р. – 
marsz wojsk kozacko-tatarskich w 1648 r.  
векшы битвы – większe bitwy 
міста – miasta 

 
На основі: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, Warszawa 2008. 
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6 задача (0–1) 
Докінч подане ниже речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
Мапа ілюструє конфлiкт, котрого найважнійшыма причынами были 
 
А. соспільны і реліґійны напятя на обшыри Украіны. 
Б. інтервенциі польскых маґнатів вo внутрішны справы Росиі. 
В. стараня польскых володарів до опануваня Украіны. 
Г. свары з Турцийом о володіня над Чорным Морьом. 
Загальны вымаганя 
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. 
 

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

Текст до 7 задачы 
Мы Коронны Рады, священничы і свіцкы, і вшытко рыцарство, і інчы станы єдной а 
нероздільной Речыпосполитой. Обіцюєме (за нас і нашых потомків) на вічны часы під 
обовязком присягы, честьом, гонором і нашым сумліньом, же котры сме (ріжны од 
християньской реліґіі) мир медже собом захoронити, а для ріжной віры і одміны в 
костелі кырви не прoливати і власти ниякой ани урядови в такым діяню ниякым 
способом не помагати. 

 
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.  

7 задача (0–1) 
Докінч подане ниже речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
До цитуваного документу може односити ся повіджыня 
 
А. „За короля Саса ідж, пий і попущай паса”. 
Б. „Польща державом без стюсів”. 
В. „Польща предмурьом християнства”. 
Г. „Шляхтич на загороді рівний воєводі”. 
Загальны вымаганя 
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. 
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Дрібницьовы вымаганя 
20. Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczeń:  
2) wyjaśnia okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej 
i artykułów henrykowskich. 
 
Розвязаня 
Б 
 

Текст до 8 і 9 задачы 
Лист царицы Катерины ІІ з 29 липця 1791 р. 
 
Переміна власти в Полщы, як лем набере сталой силы і діяльности, не може быти 
користна для єй сусідів, што є очывидне. Прото така зміна змушат нас скоро выдумати 
способы ґу одвертаню небезпек, котрыма нам загражат тота держава, так богата 
в чысленны і великы середкы. Признаєме, же для певности поводжыня, треба бы было 
мати скорше розвязаны рукы през закінчыня войны з Турками. Пак поворот векшости 
нашого войска през Польщу дозволит нам поперти люди, котры не хотят згодити ся 
з остатньом конституцийом. 
 

8 задача (0–1) 
Докінч подане ниже речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
Катерина II заповіла 
 
А. же буде поперала зміны препроваджены в Польщы. 
Б. же одкликат росийскы войска, котры сут в Польщы. 
В. же оборонит Польщу пред турецкым загорожыньом. 
Г. же обалит реформы пiдняты в Польщы. 

Загальны вымаганя 
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. 

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

Розвязаня 
Г 
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Хронолоґічна тасьма до 9 задачы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 задача (0–1) 
Докінч подане ниже речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
 
Подіі описаны в тексті мали місце в одтинку часу означеным на хронолоґічній тасьмі 
чыслом 
 
А. 1. 
Б. 2. 
В. 3. 
Г. 4. 

Загальны вымаганя 
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. 

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

Розвязаня 
В 
 
 
 
 
 
 
 

підписаня Деклярациі 
Сувереннoсти США 

зруйнуваня Бастилиі 
во Франциі 

 

початок засідань 
віденьского конґресy 

             1 2     4 3 
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Мапа і хронолоґічна тасьма до 10 задачы 
 

 
Балтицкє Море – Morze Bałtyckie,  
Нємен – Niemen ,  
Одра – Odra ,  
Висла – Wisła, ,  
Буґ – Bug ,  
Сан – San ,  
Королівец – Królewiec,  
ПРУСКЄ КОРОЛІВСТВО –  Królestwo 
Pruskie,  
РОСИЙСКЄ ЦАРСТВО –  Cesarstwo 
Rosyjskie,  
Быдґощ – Bydgoszcz,  
Познань – Poznań,  
Великє Познаньскє Княжество – Wielkie 
Księstwo Poznańskie,  

Калiш – Kalisz,  
Плоцк – Płock,  
Варшава – Warszawa,  
Радом – Radom,  
Ломжа – Łomża,  
Сєдльце – Siedlce,  
Бiлoсток – Białystok,   
Люблін – Lublin,  
Вроцлав – Wrocław,  
Кєлце – Kielce,  
Замосьць – Zamość,   
Свобiдне Місто Краків – W. M. K Kraków,  
АВСТРИЙСКЄ ЦАРСТВО – Cesarstwo 
Austriackie 

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

 
 

       I пол. XVIII в.    II пол. XVIII в.    I пол. XIX в.    II пол. XIX в. 
 

1 2 3 4 
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10 задача (0–1) 
Докінч подане ниже речыня – выбер правильну одповід спосеред поданых. 
  
Рішыня територийнi поділити польскы землі в формі представленій на мапі пiднято 
в одтинку часу означеным на хронолоґічній тасьмі чыслом 
 

A. 1.     Б. 2.      В. 3.      Г. 4. 

Загальны вымаганя 
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. 
 
Дрібницьовы вымаганя 
33. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Uczeń:  
1) wskazuje na mapie nowy układ granic państw zaborczych na ziemiach polskich po 
kongresie wiedeńskim. 

Розвязаня 
В 

Текст до 11 задачы 

Моє поколіня не памятало уж німецкых шкіл і ческо-німецкых шпицлів, котры 
пронюхували всяди здраду і спискуваня, тяжкой вязниці Спільберґа1. Ходил єм уж до 
польской школы. То правда, же істория Польщы была предметом надобовязковым 
і вчыло ся єй в часі свобідным од наукы пополудня, але вчыло ся єй на основі польскых 
джерел. Святкували сме вшыткы народовы свята, нич дивного, же затерало ся в нас 
молодых, же є ся підданым чужой державы. 
1 Спільберґ - замок в Брні выкорыстуваний як вязниця. 

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

11 задача (0–1) 
Выбер назву забору, до котрого односит ся описана ситуация, і арґументацию 
выбору спосеред поданых. Зазнач букву А або Б і чысло 1, 2 або 3. 

 

A. 
Австрияцкій 
захват в часі 
автономіі, про што 

свідчыт 

1. преслiдуваня польского шкільництва. 

2. розвиток поліцийного систему. 

Б. 
Прускій захват 
в часі 
ґерманізациі, 3. свобідне маніфестуваня патрийотычных 

постав. 
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Загальны вымаганя 
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. 

Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
A3 
 

12 задача (0–2) 
Спосеред ниже поданых подій означеных буквами А–Г выбер подію хронолоґічні 
першу і подію хронолоґічні остатню. В табели зазнач буквы, котрыма означено 
выбраны подіі. 
 

12.1.  Подія хронолоґічні перша A Б В Г 

12.2.  Подія хронолоґічні остатня A Б В Г 
 
А. Оголошыня 14-пунктового манiфесту президента США Вiльсона. 
Б. Оснуваня мілітарного бльоку званого Союзом трьох держав. 
В. Початок жолтньовой революциі в Росиі. 
Г. Замах на арцикнязя Францішка Фердинанда в Сараєві. 

Загальны вымаганя 
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. 
 
Дрібницьовы вымаганя 
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. 
 
Розвязаня: 
12.1. Б 
12.2. A 
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Текст до 13 задачы  
 

40 арт. 
Нихто не може быти підданий тортурaм і окрутному, негуманітарному або 
понижаючому трактуваню і караню. Заказує ся стосуваня тілесных кар. 

62 арт. 
1. Польскій громадян має право брати участ в референдум і право выберати Президента 

Речыпосполитой, послів, сенаторів і представників до орґанів територийного 
самоуряду, як найпізнійше в дню голосуваня кінчыт 18 років. 

64 арт. 
1. Каждий має право до власности, інчых маєтковых прав, а тіж право спадкобраня. 

70 арт. 
1. Каждий має право до вчыня ся. Вчыня ся до 18 рока жытя є обовязкове. 
 

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

13 задача (0–3)  
Каждому родови права поданому в табели припорядкуй статю Конституциі 
Речыпосполитой Польской – выбер єй спосеред означеных буквамы А–Г. В табели 
зазнач буквы, котрыма означено выбрану статю. 
 

13.1. Свободы і особисты права A Б В Г 

13.2. Свободы і економічны права A Б В Г 

13.3. Свободы і політичны права A Б В Г 

 
A. 40 арт. 
Б. 62 арт. 
В. 64 арт. 
Г. 70 арт. 

Загальны вымаганя   
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. 

Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
13.1. A 
13.2. В 
13.3. Б 
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Текст до 14 задачы (0–1) 
 
Появліня ся і розвитя циберпростору змінят наш світ і є причыном революциі 
в штоденным жытю. Сіт помагат інновацийности і креатывности, окрем того вчыт ціле 
поколіня, тіж през тото, же запевнят барз скорий доступ до інформаций і ідей. Сама 
выглядиварка Ґооґле то веце як милиярд выгладань на ден. То як сме підпорядкуваны 
циберпросторовы видно в затераню ся ґеоґрафічных границ, преламиваню 
традицийных культуровых і реліґійных поділів, приближаню до себе родины 
і приятелів, тіж в можливости контактів медже тыма, котрых лучат спільны інтересы, 
ци проблемы. Циберпростор змінил спосіб, в котрым ся зо собом комунікуєме. 

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

 

14 задача (0–1)  
Оцін, котре з поданых ниже речынь є правдиве. Зазнач П при правдивым 
речыню. 
 

1. Автор твердит, же інтернет змінят спосіб комунікувая ся медже людми. П 

2. В думаню автора інтернет творит барєры, котры стримуют процес 
ґлобалізациі. П 

3. Автор твердит, же інтернет може быти загорожыньом для едукациі.  П 

Загальны вымаганя 
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.  
 
Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
1П 
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Діаґрам до 15  задачы  
 

Формы ощаджаня  

 
Особисте конто – konto osobiste 
Термiнова злотова льоката – lokata terminowa złotowa 
Шпарно-льокацийне конто – konto oszczędnościowo-lokacyjne 
Інвестуваня в нерухомости/в землю – inwestowanie w nieruchomości/w ziemię 
Триманя грошы в хыжы – trzymanie gotówki w domu 
Інвестицийны фонды – fundusze inwestycyjne 
Інвестицийна льоката – lokata inwestycyjna 
Обліґациі Скарбу Державы – Obligacje Skarbu Państwa 
Льоката з асекурацийом – lokata z ubezpieczeniem 

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

15 задача (0–1) 
Оцін, ци поданы речыня односячы ся до діаґрамy сут правдивы, ци – фалшывы. 
Выбер П, як речыня є правдиве, або Ф –- як є фалшывe.  
 

Што другій анкєтуваний піднимат ся ризыковных інвестицийных діянь. П Ф 

Веце як половина досліджаных выберат ріжного рода льокаты. П Ф 

Загальны вымаганя 
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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Дрібницьовы вымаганя 
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). 
 
Розвязаня 
ФФ



 

 

 

МАТЕМАТЫЧНО-ПРИРОДНИЧА ЧАСТ 
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Математыка        35 
 

 

МАТЕМАТЫКА 

Математыка выступує як екзамінацийний предмет на іспыті в основній школі, на 
ґімназияльным екзаміні і на матурі. В ґімназиі провірят ся, в якій ступени 
ґімназиялиста сполнят окрислены в проґрамовій основі загального вчыня для ІІІ 
едукацийного етапу вымаганя з обсягу математыкы. Кажда задача екзамінацийного 
зоставу може тіж – подля принципу кумулятывности принятого в основі – односити ся 
до приписаных до скорше усталеных етапів (I i II) вымагань. 
Проґрамова основа ділит вымаганя на дрібницьовы і загальны. Дрібницьовы вымаганя 
не сут, як то было давнійше, гослами, котры односят ся до просторів знань пониманых 
як ціліст, але одкликуют ся до докладні окрислeных відомости і конкретных знавств. 
Загальны вымаганя як синтетычнe унятя найважнійшых ціли вчыня, котры сут 
одповідю на звіданя, по што вчыме математыкы, інформуют, як розуміти 
підпорядкуваны ім дpібницьовы вымаганя. Спосіб сполняня дрібницьовых вымагань є 
вартісний лем втовды, коли приближат осягніня ціли, про котры бесідує ся в загальных 
вымаганях. 
Задачы з математыкы можут мати заперту або отворену форму. В порівнаню 
з дотеперішнім ґімназияльным екзаміном в новым екзамінацийным зоставі 
з математыкы менше буде задач провіряючых знаєміст альґоритмів і знавство 
послугуваня ся нима в тыповых ужытях, веце зас – задач провіряючых розумліня 
математычных понять, а тіж знавство добераня власных математычных стратеґій до 
нетыповых вымогів. 
В інформаторі для каждой задачы поданo найважнійшы загальны і дрібницьовы 
вымаганя, до котрых тота задача ся односит і заміщено розвязаня. Оціна розвязаня 
отвореной задачы залежыт од того, як далеко дотер розвязуючий в дорозі до цілістного 
розвязаня. Выріжнят ся сім рівнів розвязаня. 

6 рівен: полне розвязаня 
5 рівен: головны трудности задачы остали безблудні поборены, але дальша част 
розвязаня ма дрібны блуды (рахунковы блуды, недоконаня выбору одповідніх 
розвязань ітп.) 
4 рівен: головны трудности задачы остали безблудні поборены, але розвязаня не 
былo докінчене або дальша част розвязаня ма чысленны мериторычны блуды 
3 рівен: головны трудности задачы остали безблудні поборены, але в часі борбы 
зроблено блуды 
2 рівен: зроблено дост великій поступ, але головны трудности задачы не oстали 
поборены 
1 рівен: зроблено невеликій, але конечний поступ на дорозі до цілістного розвязаня 
0 рівен: розвязаня, котре не становит поступу 

При оціні розвязань денекотрых задач выкорыстує ся вшыткы рівні, а при оціні іншых 
– лем част з них. 
Задачы в інформаторі не вычерпуют вшыткых тыпів задач, котры можут появити ся 
в екзамінацийным зоставі. Не вказуют тіж вшыткых вымагань з математыкы 
в проґрамовій основі. Прото інформатор не може быти єдином ані навет головном 
вказівком до плянуваня процесу вчыня в школі. Лем реалізация вшыткых вымагань 
з проґрамовой основы може запевнити всесторонне математычне вывчыня 
ґімназиялистів. 
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Прикладовы задачы з розвязанями 

1 задача (0–1) 

На діаґрамі представленo розклад оцін з іспыту в єдній клясі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі інформаций представленых на діаґрамі выбер правдиве речыня. 
 
A. Што четвертий ученик отримал достаточну оціну (3). 
Б. Добру оціну (4) достало 31% учеників. 
В. Недостаточну оціну (1) достало 8% учеників. 
Г. Середня оцін з іспыту є рівна 3,4. 

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

Дрібніцьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
В  

2 задача (0–1) 

Тяжарове авто выіхало о 12.00 годині з Ольштына  до Сувалк. По 15 минутах в тоту 
саму трасу рушыло особове авто.  
 
Яка была одлегліст медже тыма автами о піл другой по полудни, як середня 
скоріст тяжарового авта до той хвилі выносила 60 км/год, а особового была рівна 
80 км/год?  Выбер одповід спосеред поданых. 
 
A. 5 км       Б. 10 км      В. 20 км    Г. 30 км 

оціна 

Ч
ы

сл
о 

уч
ен

ик
ів

 

9 
8 
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1 
0 

 1                2         3          4                5 
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Загальны вымаганя 
II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. 
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia 
matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. 

Дрібніцьовы вымаганя 
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 […]. 

Розвязаня 
Б 

3 задача 0–1) 

Докінч речыня так, жебы отримати правдиве речыня. 
 

Вартіст часткы 3

6

4
8  єст рівна 

 
A. 22     Б. 27      В. 212    Г. 218 
 

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

Дрібницьовы вымаганя 
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). 

Розвязаня 
В 

4 задача (0–1) 

Жебы прирыхтувати свою улюблену гарбату, Магда мішат гарбату з ружы і чорну 
гарбату в пропорциях 7 : 5.  
 
Ківко мусит взяти гарбаты з ружы, жебы мати 240 ґ такой мішанкы? Выбер 
одповід спосеред поданых. 
 
A. 160 ґ    Б. 140 ґ    В. 105 ґ    Г. 70 ґ 

Загальны вымаганя 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 
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Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
Б 

5 задача (0–1) 

Сонечний колектор то уряджыня, котре позвалят выкорыстати енерґію сонечного 
праменуваня. Кошт купліня зоставу сонечных колекторів то 6900 зл, a кошт його 
заложыня выносит 2500 зл. При помочи унийной дотациі можна сфінансувати 40% 
коштів купліня і заложыня зоставу колекторів.  
 
Оцін правдивіст поданых речынь. Выбер П, як речыня єст правдиве, або Ф – коли 
єст фалшыве. 
 

Сума унийной дотациі перекрочыт 3500 зл. П Ф 

Суму унийной дотациі можна обрахувати при помочи выражыня 
9400

5
2  зл.  П Ф 

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

Дрібницьовы вымаганя 
5.2. Uczeń oblicza procent danej liczby. 

Розвязаня 
ПП 

6 задача (0–1) 

Зошыт і два долгописы коштуют 9 зл, а такы самы два зошыты і єден долгопис 
коштуют о три злоты мeнше. 
 
Докінч так речыня, жебы отримати правдиве речыня. 
 
Як през x означыме ціну зошыту, а през y – ціну долгопису, то поданы залежности 
описує систем рівнань 
 

A. 







32
92

yx
yx   Б. 








62
92

yx
yx

  
В. 








122
9

yx
yx

       
Г. 








62
92

yx
yx  

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

Розвязаня 
Г 

7 задача  (0–1) 

В табели сут поданы інформациі про якысы двоцифровы натуральны чысла а і б. 
 

Чысло а Чысло б 
Чысло є подільне през 9. 
Цифра єдности є о 5 векша од 
цифры десяток. 

Сума цифр є рівна 6. 
Чысло є векше од 50. 
 

 
Оцін правдивіст поданых речынь. Выбер П, як речыня єст правдиве, або Ф – як 
єст фалшыве. 
 

Оба чысла сут подільны през 3. П Ф 

Чысло а є менше од чысла б П Ф 

Загальны вымаганя 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
ПП 

8 задача (0–1) 

В кошу находит ся 15 червеных пилок, 25 зеленых i 5 жолтых. Льосово выбереме єдну 
пилку. 
 
Оцін правдивіст поданых речынь. Выбер П, як речыня єст правдиве, або Ф – як 
єст фалшыве.  
 

Найбарже правдоподібне є выльосуваня зеленой пилкы. П Ф 

Правдоподібніст выльосуваня червеной пилкы є рівнa 5
3 . П Ф 
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Загальны вымаганя 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

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

Розвязаня 
ПФ 

9 задача (0–1)  

З простокутника о вымірах 3 цм i 4 цм вытятo два пілколеса і створено фіґуру, котра 
припоминат вазоник, так як представлено на рысунку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порахуй, о ківко центиметрів обстай отриманой фіґуры є векший од обстая 
простокутника. Приймий π рівне 3,14 i заокруглий результат до єдного місця по 
протинку.  
Выбер одповід спосеред поданых. 
 
A. 1,7 цм    Б. 2,3 цм    В. 4,6 цм    В. 4,9 цм 

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

Дрібницьовы вымаганя 
10.5. Uczeń oblicza długość okręgu i łuku okręgu. 
10.9. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów. 

Розвязаня 
В 
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· · 57° 

33° 

10 задача  (0–1) 

Куты  i  прилігают до себе і кут  є 3 разы векший од кута .  
 
Докінч речыня так, жебы было правдиве. 
 
Mіра кута  є рівна 
 
A. 150 
Б. 135 
В. 120 
Г. 105 

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

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

Розвязаня 
Б 

11 задача  (0–1) 

На рысунку представлено два простокутны трикутникы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ци тоты трикутникы сут подібныма трикутниками? Выбер одповід Т (так) або Н 
(ні) і єй обґрунтуваня спосеред речынь означеных буквами А–В.  
 

Т 

прото же 

A. кажды два простокутны трикутникы сут подібны. 

Б. міры острых кутів єдного трикутника сут ріжны од 
мір острых кутів другого трикутника. 

Н В. міры острых кутів єдного трикутника сут такы 
самы як міры острых кутів другого трикутника. 
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Загальны вымаганя 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

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

Розвязаня 
TВ  

12 задача (0–1) 

Папірьове опакуваня ма форму простопадостіну о высокости 2 дм і обємности 144 дм3.  
 
Якы выміры може мати основа того простопадостіну? Выбер одповід спосеред 
поданых. 
 
A. 12 дм i 12 дм 
Б. 6 дм i 18 дм 
В. 4 дм i 16 дм 
Г. 8 дм i 9 дм 

Загальны вымаганя 
III. Modelowanie matematyczne.  
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji. 

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

Розвязаня 
Г 

13 задача  (0–4) 

В шафі з бюровыма материялами находят ся 42 папірьовы течкы. Кажда з них 
є біла, чорна, або помаранчова. Білых течок є два разы веце як чорных, а чорных 
два разы веце як помаранчовых. Обрахуй правдоподібніст того, же льосово 
вынята течка є біла. Запиш обрахуваня. 

Загальны вымаганя 
III. Modelowanie matematyczne. 
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej 
sytuacji.  

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

I спосіб 
x – чысло помаранчовых течок  
2x – чысло чорных течок  
4x – чысло білых течок  
x + 2x + 4x = 42 
7x = 42 
x = 6 
6 – чысло помаранчовых течок 
12 – чысло чорных течок 
24 – чысло білых течок  
 

7
4

42
24

P  

Одповід. Правдоподібніст выбраня білой течкы рівнат ся 
7
4 . 

Рівен выконаня 
Головна трудніст остала поборена, коли ученик уложыл рівнаня з єдном невідомом 
описуюче ціле чысло течок в залежности од чысла помаранчовых течок і обрахувал 
чысло білых течок. 

II спосіб 
x – чысло чорных течок  
y = 2x – чысло білых течок 
z = x – чысло помаранчовых течок 
 
x + 2x +  x = 42 
 x = 42 
 7x = 84 
x = 12  
2x = 24 – чысло білых течок 
 

P = 
7
4

42
24   

Одповід. Правдоподібніст выбраня білой течкы є рівна 
7
4 . 

Рівен выконаня 
В тым способі розвязаня головна трудніст задачы остала поборена, коли ученик 
створил  рівнаня з єдном невідомом описуюче чысло вшыткых течок в залежности од 
чысла чорных течок і обрахувал чысло білых течок. 
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III спосіб 
x – чысло білых течок 

y =
2
1 x – чысло чорных течок 

z =
2
1 y = 

2
1 ∙

2
1 x =

4
1 x – чысло помаранчовых течок   

 

x + 
2
1 x + 

4
1 x = 42 

4
7 x = 42 

 7x = 168 
x = 24 

 

P = 
7
4

42
24   

Одповід. Правдоподібніст выбраня білой течкы рівнат ся 
7
4 . 

Рівен выконаня 
В тым способі розвязаня головна част трудности остала поборена, коли ученик створил 
рівнаня з невідомом описуюче чысло вшыткых течок в залежности од чысла білых 
течок і обрахувал іх чысло. 

IV спосіб 
x – чысло помаранчовых течок 
2x – чысло чорных течок 
4x – чысло білых течок 
x + 2x + 4x = 7x, 
значыт в шафі є: 
помаранчовых течок – 1 част з 7   
чорных течок – 2 части i з 7   
білых течок – 4 части i з 7   

Одповід. Правдоподібніст выбраня білой течкы рівнат ся 
7
4 . 

Рівен выконаня 
В тым способі розвязаня головна трудніст остала поборена, коли ученик взріл, же білы 
течкы становлят 4 з 7 части вшыткых течок. 
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A 
 

Б 

В Г 

 

α 
α 

A 
 

Б 
 

В Г 

14 задача  (0–2) 
В трапезі AБВГ перекутна БГ містит ся в двосічній кута AБВ. Обґрунтуй, же 
коротша основа ВГ i рамено БВ мают таку саму долгіст. 
 
 
 
 
 

 

 

Загальны вымаганя 
V. Rozumowanie i argumentacja. 
Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność 
rozumowania. 

Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Прикладове розвязаня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перекутна БГ є двусічном кута АБВ, адже куты АБГ і ВБГ сут рівны.   
Одтинкы АБ і ВГ сут рівнолеглы, прото куты АБГ і БГВ сут рівны (α = β). 
Зато трикутник БВГ є рівнораменний, адже його рамена БВ і ВГ мают рівну долгіст. 

Рівен выконаня 
Головна трудніст задачы остала поборена, коли ученик корыстаючы з примет 
напреміннілеглых кутів вказал, же куты АБГ і БГВ сут рівны.  
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15 задача (0–3) 
Токар мал кавальчык стали в формі кубину о краю долгости 10 цм. Зробил з него 
стальовий елемент в формі вальця о дяметрі 10 цм і высокости 10 цм. Обрахуй 
обємніст одпадів. Приймий  рівне 3,14. Запиш обрахуваня. 

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

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

Прикладовы розвязаня 

I спосіб 
V1 – обємніст кавальчыка сталі в формі кубану 
V1 = a3 

V1 = 103 = 1000 (цм3) 
V2 – обємніст елементу в формі вальця 
V2 = π ∙ r2∙ h 
V2 = 3,14 ∙ 52 ∙ 10 = 785 (цм3) 
V – обємніст одпадів 
V = V1 – V2 
V = 1000 – 785  
V = 215 (цм33) 

Одповід. Одпады мают обємніст 215 цм3. 

Рівен выконаня 
Головна трудніст задачы остала поборена, коли ученик обрахувал обємніст обох брыл: 
кубану і вальця. 

II спосіб 
П1 – поле стіны кубану 
П1 = a2 

П1 = (10 цм)2 = 100 цм2 

П2 – поле основы вальця   
П2 = π ∙ р2 

П2 = 3,14 ∙ (5 цм)2 = 78,5 цм2 

П – поле поверхні основы брылы, котра становит одпады 
П = 100 цм2 – 78,5 цм2 = 21,5 цм2 
V – обємніст одпадів 
V = P ∙ г 
V = 21,5 цм2 ∙ 10 цм = 215 цм3 

Одповід. Обємніст одпадів рівнат ся 215 цм 3. 

Рівен выконаня 
В тым способі розвязаня головна трудніст остала поборена, коли ученик обрахувал 
поле поверхні основы  брылы, котра становит одпады.
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ПРИРОДНИЧЫ ПРЕДМЕТЫ 

В зостав математычно-природничой часты ґімназияльного екзаміну окрем задач 
з обсягу математыкы входят оддільні оціняны задачы з обсягу природничых предметів: 
біольоґіі, хіміі, фізыкы і ґеоґрафіі. Екзамін провірят, в якій ступени ґімназиялиста 
сполнят вымаганя з обсягу тых предметів, котры сут окрислены в проґрамовій основі 
загального вчыня для ІІІ едукацийного етапу. Поєдны задачы екзамінацийного зоставу 
можут тіж – подля принципу кумулятывности принятого в основі – односити ся до 
приписаных до скорше усталеных етапів (I i II) вымагань. 
Проґрамова основа ділит  вымаганя на дрібницьовы і загальны. Дрібницьовы вымаганя 
не сут, як то бывало давнійше, гослами, котры односят ся до просторів знань 
пониманых як ціліст, але одкликуют ся до стислі окрисленых відомости і конкретных 
знавств. Загальны вымаганя, як синтетычне унятя найважнійшых ціли вчыня, 
інформуют, як розуміти підпорядкуваны ім дрібницьовы вымаганя. Спосіб сполняня 
дрібницьовых вымагань є вартісний лем втовды, коли приближат осягніня ціли, про 
котры бесідує ся в загальных вымаганях. 

Так як в дотеперішнім ґімназияльным екзаміні задачы можут провіряти відомости, нп. 
знаєміст фактів, сымволів, термінів, взорів, формул і опануваня простых знавств, нп. 
гляданя інформаций, розпознаваня тыпів обєктів, явиск і процесів. Веце як дотепер 
буде зато задач, котры будут провіряти опануваня зложеных знавств, часто 
понадпредметовых, такых як вымагаюче критычного думаня розумуваня (м.ін. на 
основі знаємости методыкы природничых досліджынь), выкрываня спілзалежности 
елементів або процесів, а тіж причыново-наслідковых і функцийональных звязків, 
стосуваня зінтеґруваных знань в своіх стратеґіях розвязуваня проблемів. 

Задачы з природничых предметів мают лем заперту форму, сут ріжны під взглядом 
провіряных відомости і знавств, рівня трудности і способу одповіданя. Можут 
выступувати поєдно або в тематычных звязках. Для каждой задачы подано 
найважнійшы загальны і дрібницьовы вымаганя, до котрых односит ся тота задача 
і розвязаня. Денекотры зложены знавствa, нп. односячы ся до методыкы природничых 
досліджынь, записаны сут лем в загальных вымаганях. Задачы, котры провіряют тоты 
знаня, можут ся тіж одкликувати до парох дрібницьовых вымагань. 
Задачы в інформаторі не вычерпуют вшыткых тыпів задач, котры можут появити ся 
в екзамінацийным зоставі. Не вказуют тіж вшыткых вымагань з обсягy природничых 
предметів в проґрамовій основі. Прото інформатор не може быти єдином ани навет 
головном вказівком до плянуваня процесу вчыня в школі. Лем реалізация вшыткых 
вымагань з програмовой основы може запевнити всесторонне природниче вывчыня 
ґімназиялистів. 
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Прикладовы задачы з розвязанями 

1 задача (02) 
На рысунках I i II представлено прохід досвідчыня. 
 

 
                   I                                                                           II 
 
До зливкы з перевареном водом всыпанo лыжочкy цукрю і додано дріжджы. 
Складникы остали вымішаны, а пак верх остал закрытй тоньком верством рослинного 
олію. Зливка остала вкрыта віком (рысунок І). По добі заобсервувано міхырикы ґазу. 
Пак піднесено віко і над течыном в зливці всунено запаленого патычка. Патычок згас 
(рысунок II). 
 
Докінч речыня так, жебы отримати правдивы речыня. 
 
1.1. Ґаз, котрий причынил ся до того, же патычок згас то 
 
A. азот.  
Б. окысник. 
В. водород. 
Г. окыс угля (IV). 
 
1.2. Ґаз, котрий причынил ся до того, же патычок згас створил ся в результаті 
 
A. реакциі воды з цукрьом. 
Б.  окысникового дыханя дріжджы. 
B. ферментациі веденой през дріжджы. 
Г.  фотосынтезы веденой през дріжджы. 

Загальны вымаганя 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  
III. Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. 

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

Розвязаня 
1.1. Г 
1.2. В 

міхырик ґазу 

віко 

дріжджы дріжджы 

вода з цукрьом вода з цукрьом 

верства олію 
верства олію 
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2 задача (01) 
На схемі представлено выбраны орґаны кормового систему чловека. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докінч речыня. Выбер назву орґану А або Б і його головну функцию 1., 2.  
aбo 3. 
 
Орґан означений буквом X то 
 

A.  жолудок, a головном 
функцийом того 
орґану є 

1. втіганя в себе покармовых зложників. 

2. частьове травліня кормы. 

Б. печінка, 3. продукция жовчы i емульґация тлущів. 

Загальны вымаганя 
I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 

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

Розвязаня 
A2 

X 
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3 задача (01) 
Ганця захворіла на анґіну (запаліня піднібных миґдалків). Лікар зарекомендувал єй 
приниманя антыбіотыку през 7 дни.  Ознакы хвороты минули по 5 днях. Ганця 
перестала стосувати записане лікарство. 
 
Оцін поступуваня Ганці, выбер обґрунтуваня спосеред поданых. 
 
Ганця зробила 
 
А. правильні, прото же ознакы хвороты минули, a антыбіотык причынят ся до убочных 
нашлідзтв. 
Б. неправильні, прото же хворототворчы бактериі іщы можут быти в орґнізмі. 
В. неправильні, прото же повинна была лем зменшыти приймувану дозу антыбіотыку. 
Г. правильні, прото же рекомендуваний час лічыня антыбіотыком вказал ся за долгий. 

Загальны вымаганя 
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

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

Розвязаня 
Б 

4 задача (01) 
Родиче Адама мают бронзовы очы, а обі бабці – сині очы. Закладат ся, же синій кольор 
очів в чловека спричынений є рецесывным аллельом (a), a бронзовий кольор – 
домінуючым аллельом (A). 
 
Ци Адам може мати сині очы? Выбер одповід Т (так) або Н (ні) і єй обґрунтуваня 
А або Б. 
 

T 
прото же 

A. родиче сут гомозыґотами під взглядом той 
приметы. 

Н Б. родиче сут гетерозыґотами під взглядом той 
приметы. 

 

Загальны вымаганя 
IV. Rozumowanie i argumentacja. 

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

Розвязаня 
ТБ 
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12Mg 
Маґныз 

24 

символь елементу 

назва елементу 

атомова маса,  u 
 

атомове чысло 

Інформациі до 5 i 6 задачы 
На рысунку представленo фраґмент періодичного укладy елементів. 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

18 

1 
1H 

Водород 
1 

2He 
Гель 

4 2  13 14 15 16 17 

2 
3Li 
Літ 
7 

4Be 
Бериль 

9  

5B 
Бор 
11 

6C 
Угель 

12 

7N 
Азот 

14 

8O 
Окысник 

16 

9F 
Флюор 

19 

10Ne 
Неон 

20 

3 
11Na 

Нарюм 
23 

12Mg 
Маґныз 

24 

13Al 
Алюміній 

27 

14Si 
Кремній 

28 

15P 
Фосфор 

31 

16S 
Сірка 

32 

17Cl 
Хльор 
35,5 

18Ar 
Арґон 

40 
 

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

5 задача  (01) 
Яка є часточкова маса окысника Na2O? Выбер одповід спосеред поданых.  

A. 30 u     Б. 39 u        В. 55 u      Г. 62 u 

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

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

Розвязаня 
Г 

6 задача  (01) 
Оцін, котра інформация про творіня йонів сіркы є правдива. Выбер П, як 
інформация є правдива, або Ф – як є фалшыва. 
 

Йон 2S  ма такє само чысло електронів як атом арґану. П Ф 

Атом сіркы творит одємний йон (аніон) през одданя двох електронів. П Ф 

Загальны вымганя 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 
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Дрібницьовы вымаганя 
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. 
 
Розвязаня 
ПФ 

7 задача  (01) 
В двох пробівках находили ся ґазовы угльоводороды: в першій – етан, а в другій – етын 
(ацетылен). Остала до них додана бромова вода. 
 
В котрій пробівці бромова вода одбарвила ся? Выбер одповід А або Б і єй 
обґрунтуваня 1. або 2. 

 

A. В першій 
пробівці, прото же 

1.  находил ся в нєй насычений угльоводород. 

Б. В другій 
пробівці, 2. находил ся в нєй ненасычений угльоводород. 

Загальны вымаганя 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

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

Розвязаня 
Б2 

8 задача  (02) 
Ученикы досліджали хімічны приметы етанового квасу (оцтового). В тій ціли зробили 
досвідчыня 1. і 2. Представлены на схематычных рысунках. При рысунках записали 
одповідні обсервациі. 
 

1 досвідчыня  Oбсервация: 
выділят ся безбарвний ґаз.  

2 досвідчыня   Обсервация:  
в міру додаваня квасу малинове 
забарвіня плыну блідне, аж до 
цілістного одбарвіня.  
 

Mg 

CH3COOH 

CH3COOH 

NaOH 
+ 
фенольофталеіна 
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8.1. По зближыню запаленого лучыва до выльоту пробівкы з 1 досвідчыня  чути 
характерний звук.  

 
Докінч речыня так, жебы отримати правдиве речыня. 
 
Ґазовым продуктом отриманым в 1 досвідчыню є 
 
A. окысник. 
Б. водород. 
B. окыс угля(II). 
Г. окыс угля(IV). 
 
8.2. По одпаруваню  воды з розчыну отриманого в пробівці з 2 досвідчыня, 

в паровници остал білий осад.  
 
Котрий внесок з 2 досвідчыня є правильний? Выбер одповід спосеред поданых. 
 
A. Фенольофталеіна в розчыні етанового квасу (оцтового) барвит ся на малиново. 
Б. В реакциі етанового квасу (оцтового) з водороокысом соду творит ся окыс соду 

і вода. 
В. Головным продуктом отриманым по одпаруваню воды є етанян (оцтан) соду. 
Г. Під влияньом етанового квасу (оцтового) згущыня отриманого розчыну маліє, прото 

забарвіня блідне. 

Загальны вымаганя 
II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  
III. Opanowanie czynności praktycznych. 

Дрібницьовы вымаганя 
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 
[…]). 
Розвязаня 
8.1. Б 
8.2. В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54       Інформатор про ґімназияльний екзамін 

 

9 задача (01) 
Ґрафік представлят залежніст дорогы s, котру перебыл ровериста, од часу t. 
 

 
km – км, h – год 
 
Выбер П, як стверджыня є правдиве, або Ф – як є фалшыве.  
 

В першій і остатній годині руху ровериста пребыл єднакы дорогы. П Ф 

Середня скоріст роверисты в часі пятьох годин ізды была рівна 12 км/год. П Ф 

Загальны вымаганя 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 

zadań obliczeniowych. 

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

Розвязаня 
ПП 

10 задача (01) 
Тыск в воді є выкликаний тягаром воды.  
 
Докінч речыня так, жебы отримати правдиве речыня. 
 
Тыск в воді росне разом зо звекшаньом ся глубокости зануріня, прото же 
 
A. звекшат ся густіст воды. 
Б. маліє земскє приспішыня (ґравітацийне). 
В. маліє атмосферичний тыск.  
Г. звекшат ся маса воды над рівньом зануріня. 

Загальны вымаганя 
III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą 
poznanych praw i zależności fizycznych. 
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Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
Г 

11 задачa (01) 
Ґрафік представлят залежніст выконаной працi W од часу t для двох сильників (I i II).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основі ґрафіку оцін правдивіст речынь. Выбер П, як речыня є правдиве, або Ф 
– як є фалшыве. 
 

Праця выконана в часі першых 30 с през  І сильник є векша як праця 
выконана през ІІ сильник. 

П Ф 

Сила І сильника є штыри разы векша як сила ІІ сильныка. П Ф 

Загальны вымаганя 
I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych 
zadań obliczeniowych. 

Дрібницьовы вымаганя 
2.2. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy. 
8.8. Uczeń […] odczytuje dane z wykresu. 

Розвязаня 
ПФ 

10 t (s) 

W (J) 

30 50 60 20 40 

100 

200 

300 

400 

500 I 

II 
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12 задача (01) 
Предмет остал уміщений перед скупяючом предочівком (як на рысунку). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F1 i F2 – oгниска предочівкы 
f – огнискова предочівкы   
 
Докінч речыня так, жебы отримати речыня правдиве. 
 
Отриманий образ предмету є 
 
А. привидний, простий повекшений.  
Б. правдивий, одвернений, повекшений.  
В. привидний, простий, поменшений.  
Г. правдивий, одвернений, рівний предметови. 

Загальны вымаганя 
II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. 

Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
Г 

13 задача (01) 
В якым порядку можна обсервувати вымінены явиска, пересуваючы ся (вздолж 
выбраного полудника) од пілнічного поляра в сторону екватора? 
 
1. Сонце верхує в зеніті лем єден раз в році, ріжниця меже долгістю дня і ночи є 
невелика.   
2. Сонце ниґда не верхує в зеніті, час тырваня дня і ночи є залежний од поры рока.  
3. Сонце верхує в зеніті два разы в році, час тырваня дня і ночи є такій сам. 
 
A.  1., 3., 2.    Б. 3., 2., 1.     В. 2., 3., 1.      Г. 2., 1., 3. 

Загальны вымаганя 
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. 

F1 F2 

2 f 

предмет 
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Дрібницьовы вымаганя 
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. 

Розвязаня 
Г 

14 задача  (01) 
На нижевидній мапі Польщы представлено розложыня середньой температуры повітря 
в січни. 
 
 

 
 
Оцін правдивіст інформаций. Зазнач П, як інформация є правдива, або Ф – як 
є фалшыва. 
 

На обшырі Сувальского Поозіря і в Свєнтокжыскых Горах середні 
температуры січня сут нижшы як 5 C. П Ф 

Найнижшы середні температуры січня записуєме в Польщы на обшыpi 
Щеціньской Низины і Любуской Землі. П Ф 

Загальны вымаганя 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Дрібницьовы вымаганя 
7.1. Uczeń wskazuje na mapie główne regiony geograficzne Polski. 
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Розвязаня 
ПФ 
 

15 задача  (02) 
В табели представлено інформациі односячы ся до Польщы і іншых держав сусідуючых 
з Польщом. 
 

Держава 
Велькіст  
в тис. км2 

(2008 р.) 

Чысло 
населіня 
(2008 р.) 

Жывы вроджыня  
на 1000 населіня 

(2009 р.) 

Смерти загальні  
на 1000 населіня 

(2009 р.) 
Литва 65,3 3,4 10,4 13,1 
Німці 357,0 82,1 8,3 10,2 
Польща 312,7 38,1 10,9 10,0 
Украіна 603,6 46,2 11,1 16,4 

      На основі: Świat w liczbach 2010, Warszawa 2010. 
 
Дополний речыня. Выбер правильны одповіди спосеред поданых. 
 
15.1. В 2008 р. густіст населіня в Німцях была A / Б як в Польщы i вынесла В / Г осіб 

на 1 км2. 
 
A. менша    В. 230 
Б. векша    Г. 122 
 
15.2. В 2009 р. нижший вказивник  натурального приросту был на A / Б i выносил В / Г. 
 
A. Литві    В. –5,3‰ 
Б. Украіні        Г. 5,3‰ 

Загальны вымаганя 
III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. 

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

Розвязаня 
15.1 БВ 
15.2. БВ 
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16 задача (01) 
На ґрафі представлено уділ поверхні і населіня Кытая в залежности од высокости над 
рівньом моря. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

На основі: R. Uliszak, Puls Ziemi 2, Straszyn 2005. 
 
На основі аналізы ґрафу оцін правдивіст поданых ствержынь. Выбер П, як 
речыня є правдиве, або Ф – як є фалшыве. 
 

На обшырах положеных до высокости 499 м н. р. м. концентрує ся  
веце як 70% загального населіня. П Ф 

Найвекшу поверхню Кытая занимают обшири положены на 
высокости пониже 100 м н.р.м. П Ф 

Загальны вымаганя 
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. 

Дрібницьовы вымаганя 
10.3. Uczeń […] wyjaśnia [...] zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na obszarze Chin [...]. 

Розвязаня 
ПФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поверхня Населіня (м н .р. м.) 
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ЧУЖЫ НОВОВІКОВЫ ЯЗЫКЫ 

Третя част ґімназияльного екзаміну провірят, в якiй ступени ґімназиялиста cполнят 
вымаганя з обсягу чужого нововікового языка, котры сут окрислены в проґрамовій 
основі загального вчыня для ІІІ едукацийного етапу. Поєдны задачы екзамінацийного 
зоставу можут тіж – подля принципу кумулятывности принятого в основі – односити ся 
до приписаных до скорше усталеных етапів (І і ІІ) вымагань. 

Проґрамова основа ділит вымаганя на дрібницьовы і загальны. Дрібницьовы вымаганя 
навязуют до языковых діянь, котры складают ся на комунікацийну компетенцию 
описану в Європскым Системі Опису Языкового Вчыня і окрисляют надрядны ціли 
языкового вчыня. Дрібницьовы вымаганя розвивают і прецизуют загальны ціли, м. ін. 
вызначают обсяг вченых знавств, тематыку задач і можливий рід текстів, котры сут 
выкорыстуваны в процесі языкового вчыня. 

Ґімназиялиста приступує до третьой части екзаміну з єдного з шестьох языків: 
англицкого, французкого, ішпаньского, німецкого, росийского, італияньского. Од 
шкільного рока 2013/2014 буде тіж можна выбрати украіньский язык. Ґімназиялиста 
може выбрати лем тот язык, котрого вчыл ся в ґімназиі як обовязкового предмету. 

Част ґімназияльного екзаміну з чужого нововікового языка ма два рівні: основний 
і розшырений. Зостав задач на основым рівни провірят cполніня вымагань окрисленых 
в проґрамовій основі для ІІІ.0 рівня, обовязуючого особы, котры зачали вчыня чужого 
языка в І клясі ґімназиі. Зостав задач на розшыреным рівни провірят cполніня вымагань 
для ІІІ.1 рівня, обовязуючого особы, котры продолжали в ґімназиі вчыня чужого языка 
зачате в основній школі. 

До третьой части екзаміну на основным рівни ма обовязок приступити каждий 
ґімназиялиста. Третя част екзаміну на розшыреным рівни є обовязкова лем для 
учеників, котры в ґімназиі продолжали вчыня чужого языка зачате в основній школі. 
Може до нєй приступити тіж решта ґімназиялистів, як захочут провірити рівен своіх 
языковых знань. Ґімназиялисты, котры приступуют до третьой части екзаміну на обох 
рівнях, розвязуют задачы з того самого языка. 

Інформатор представлят обсяг знань провіряных в третiй части екзаміну, рiд задач 
і критериі оціняня писемных выповіди на розшыреным рівни.  

Обсяг ґраматычных середків і прикладовы екзамінацийны задачы з поєдных языків 
разом з розвязанями заміщено в Інформаторі про ґімназияльний екзамін для учеників 
без дисфункций і учеників з розвойовом дислексийом опубликуваным на інтернетовых 
сторонах екзамінацийных комісий: Центральной3 і округовых. Для каждой задачы 
подано найважнійшы загальны і дрібницьовы вымаганя, до котрых тота задача ся 
односит. Не вымінено вымагань, cполніня котрых є значуче, але не ґварантує выконаня 
задачы. Напримір для задач, котры провіряют знаня пониманя выповіди не подає ся 
вымагань звязаных зо знаємістю языковых середків, выходячы з заложыня, што тото 
знаня є конечым вымогом зрозуміня бесідуваного і писаного тексту. 
Задачы в Інформаторі про ґімназияльний екзамін не вычерпуют вшыткых тыпів задач, 
котры можут появити ся в екзамінацийным зоставі. Не представляют тіж вшыткых 
вымагань з простору чужых языків в проґрамовій основі. Треба звернути увагу, што 
в тій части екзаміну не даст ся провірити cполніня денекотых вымагань або даст ся тото 

                                                
3 http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf  
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зробити лем в ограниченой ступени. Напримір, зо взгляду на брак устного екзаміну 
і отвореных задач на основным рівни, знаня устной реакциі є провіряне на екзаміні лем 
посередньо, при помочы запертых задач в части Знаєміст языковых функций. Прото 
інформатор не може быти єдином ани навет головном вказівком дo плянуваня процесу 
вчыня в школі. Лем реалізация вшыткых вымогів з проґрамовой основы може 
запевнити всесторонну освіту ґімназиялистів в обсягу выбраного чужого языка. 
Зостав екзамінацийных задач з чужого нововікового языка на основным рівни і на 
розшыреным рівни обнимат слідуючы части: 

Основний рівен Розшырений рівен 
Розумліня зо слуху 
Розумліня писаных текстів  
Знаєміст языковых функций 
Знаєміст языковых середків 

Розумліня зо слуху 
Розумліня писаных текстів  
Знаєміст языковых середків  
Писемна выповід 

Розумліня зо слуху 

Основу задач провіряючых відомости і знавства з обсягу pозумліня зо слуху становлят 
короткы тексты два разы одтваряны в екзамінацийнiй сали з платні ЦД, на котрiй  
– окрем текстів в чужым языку – сут награны інструкциі в польскым языку, котры 
односят ся до розвязуваня задач. 

 Основний рівен Розшырений рівен 
РІД І ТЕМАТЫКА 
ТЕКСТІВ; 
ДРІБНИЦЬОВЫ 
ВЫМАГАНЯ 

окрислены в проґрамовій основі 
III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 2.5. 

окрислены в проґрамовій 
основі III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 
2.6. 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ 
автентычны і адаптуваны тексты; чытаны през рідных 
ужытковників языка 

ЧАС ТЫРВАНЯ ок. 10 минут ок. 12 минут 
ціле награня з два разы одчытаныма текстами, приказами 
і перервами на выконаня задач 

ТЫПЫ ЗАДАЧ заперты задачы: вельократний 
выбір (в тым з опциями 
одповіди в іконоґрафічній 
формі); правда/фалш, добераня 

заперты задачы: вельократний 
выбір, правда/фалш, добераня 

ЧЫСЛО ЗАДАЧ 3–4 2–3 
УЧАСТ В 
СУМАРНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

30% 25% 
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Розумліня писаных текстів 
Задачы провіряючы відомости і знавства з обсягу pозумліня писаных текстів сут 
оперты на текстах заміщеных в зоставах задач. 

 Основний рівен Розшырений рівен 
РІД І ТЕМАТЫКА 
ТЕКСТІВ; 
ДРІБНИЦЬОВЫ 
ВЫМАГАНЯ 

окрислены в проґрамовій основі 
III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 3.4. 

окрислены в проґрамовій 
основі III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. – 
3.7.  

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ автентычны і адаптуваны тексты 
ТЫПЫ ЗАДАЧ заперты задачы: вельократний выбір, правда/фалш, добераня 
ЧЫСЛО ЗАДАЧ 3–4 3–4 
УЧАСТ В 
СУМАРНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

30% 25% 

Знаєміст языковых середків 
Задачы провіряючы знаєміст языковых середків (лексикально-ґраматычных) сут 
оперты на поєдинчых задачах або которкых текстах заміщеных в зоставі задач.  

 Основний рівен Розшырений рівен 
ТЕМАТЫКА 
ТЕКСТІВ; ОБСЯГ 
ЛЕКСИКАЛЬНЫХ 
СЕРЕДКІВ; 
ДРІБНИЦЬОВЫ 
ВЫМАГАНЯ 

окрислены в проґрамовій основі 
III.0: 1.1. – 1.14. 

окрислены в проґрамовій 
основі III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.; 
8.3. 

ОБСЯГ 
ҐРАМАТЫЧНЫХ 
СЕРЕДКІВ 

окрислений для каждого языка в Інформаторі про ґімназияльний 
екзамін для учеників без дисфункций і учеників з розвойовом 
дислексийом 

ДЖЕРЕЛА ТЕКСТІВ автентычны і адаптуваны тексты 
ТЫПЫ ЗАДАЧ заперты задачы: вельократний 

выбір, правда/фалш, добераня 
отворены задачы: дополніня 
люк поданыма словами 
в одповідній формі, парафраза 
речынь, переклад фраґментів 
речынь на чужий язык, 
укладаня фраґментів речынь 
з поданых лексикальных 
елементів 

ЧЫСЛО ЗАДАЧ 2–3 2–3 
УЧАСТ В 
СУМАРНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

15% 25% 

Знаєміст языковых функций (лем в зоставі задач на основным рівни) 
Задачы в тій части екзамінацийного зоставу провіряют знаєміст языковых функций, 
а тіж подібности і ріжницi в способі іх реалізациі в польскым і чужым языку. Знaєміст 
тых проблемів взято до увагы в проґрамовій основі в дрібницьовыx вымаганяx, котры 
односят ся до (а) реаґуваня на выповіди в устній або писемній формі, а тіж (б) языковoй 
свідомости. 
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Основу части задач провіряючых знаня з обсягу знаємости языковых функций 
становлят которкє (єдно-, два речыня) выслуханя выповіди, одтваряны два разы 
з платні ЦД разом з інструкциями в польскым языку, котры односят ся до розвязуваня 
задач. Решта задач є оперта на короткых текстах або іконоґрафічным материялі 
заміщеных в зоставі задач. 

 Основний рівен 
ТЕМАТЫКА ТЕКСТІВ; 
ДРІБНИЦЬОВЫ 
ВЫМАГАНЯ 

окрислены в проґрамовій основі III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 7.1. 
– 7.4.; 13 

ТЫПЫ ЗАДАЧ заперты задачы: вельократний выбір, добераня 
ЧЫСЛО ЗАДАЧ 3–4 
УЧАСТ В СУМАРНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТІ 25% 

Писемна выповід (лем в зоставі задач на розшыреным рівни) 

Задача полігат на написаню (50-100 слів) ужыткового тексту (приватного листу, 
відомости, маіля) з елементами опису, реляциі, запрошыня, выражыня і обґрунтуваня 
опініі і чуть ітп. згідні з детальныма вказiвками поданыма в приказі. В каждым приказі 
поданы сут три елементы, котры ученик повинен розвинути в выповіди. 

 Розшырений рівен 
ТЕМАТЫКА 
ТЕКСТІВ; 
ДРІБНИЦЬОВЫ 
ВЫМАГАНЯ 

окрислены в проґрамовій основі III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1. – 
7.10. 

ТЫП ЗАДАЧЫ отворена задача 
ОЦІНА кажда выповід є оціняна през екзамінатора в слідуючых 

критериях: 
• зміст 
• лучливіст і лоґіка выповіди 
• обсяг языковых середків 
• правильнiст языковых середків. 

Критериi оціняня писемных выповіди заміщены сут разом 
з короткыма коментарями. 

УЧАСТ В 
СУМАРНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТІ 

25% 

Критериі оціняня писемных выповіди 

Зміст. В оціні змісту найперше бере ся до увагы, до ківкох елементів з приказу однюс ся 
ученик в своій выповіди, а пак ківко з тых елементів розвинул в задоволяючій ступени. 
Выповід кваліфікує ся до єдного з пятьох рівни згідні з нижевидном табельом. 

До ківкох елементів однюс ся 
ученик 

Ківко елементів розвинул 
3 2 1 0 

3 4 pівен  3 pівен  2 рівен 1 рівен 
2  2 рівен  1 рівен 1 рівен 
1   1 рівен  0 рівен  
0    0 рівен  
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Напримір выповід ученика, котрий однюс ся до 2 елементів і оба розвинул, буде 
закваліфікувана до 2 рівня. 
Лучливіст і лоґіка выповіди. В оціні лучливости бере ся до увагы, ци і в якiй ступени текст 
фунґує як ціліст завдякы ясным повязаням (нп. лексикальным, ґраматычным) в середині речынь 
і медже речынями або абзацами тексту. В оціні лоґікы выповіди бере ся до увагы, ци і в якiй 
ступени выповід є зрозуміла (нп. ци не є лем збірком припадковых думок). 

2 pівен выповід в цілости або значной векшости лоґічна єднако на рівни поєдных 
задач, як і цілого тексту 

1 рівен выповід має лоґічны блуды на рівни поєдных задач і/або цілого тексту 
0 рівен выповід є в значній мірі нелоґічна; збудувана з трудных до злучыня 

в ціліст фраґментів 

Обсяг языковых середків. В оціні обсягу языковых середків бере ся до увагы 
ріжнорoдніст лексикально-ґраматычных структур yжытых в выповіди. 

2 pівен задоволяючий обсяг языковых середків; окрем языковых середків о 
высокій ступени посполитости в выповіди є пару прецизийных выражынь 

1 рівен ограничений обсяг языковых середків; в выповіди yжыто головных 
языковых середків о высокій ступени посполитости 

0 рівен барз ограничений обсяг языковых середків в значнiй мірі унеможливят 
реалізацию приказу 

Під понятьом „прецизийны выражыня” понимат ся выражыня думок з выкорыстаньом 
лексикы характерной для темы і униканя слів і структур о высокій ступени 
посполитости, такых як милий, інтересуючий, файний, нп. Кіно мі ся подабат, прото 
што в салях сут выгідны кресла і великій екран, заміст Кіно мі ся подабат, прото што 
є великє і файне. В прецизиі выражыня думок містит ся тіж характерний для даного 
языка спосіб выражыня значынь, нп. There is a book on the table, заміст On the table is 
a book; Дождь идёт, заміст Дождь падает; Im Kino gibt es vier Säle, заміст Das Kino hat 
vier Säle; Ce soir, on s’appelle, заміст Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, 
заміст Me gusta este chico. 
Правильніст языковых середків. В оціні правильности языковых середків бере ся до увагы 
ґраматычны, лексикальны і орфоґрафічны блуды, а тіж іх влияня на комунікативніст выповіди. 

2 pівен  брак блудів або нечысленны блуды ненарушаючы комунікациі, або 
нечысленны блуды рідко нарушаючы комунікацию 

1 pівен  чысленны блуды ненарушаючы комунікациі або рідко нарушаючы 
комунікацию 

0 pівен  чысленны блуды в значнiй мірі нарушаючы комунікацию 
Додатковы увагы 

1. Выповід не підлігат оціні, кєд є 
• нечытельна 
• цілковито незгідна з приказом 
• некомунікативна для одберача (нп. написана фонетычні)  
• одтворена з підручника або інчого джерела (не є втовды узнавана за самодільну 

выповід) 
2. Кєд выповід закваліфікувано до 0 рівня  в критериі змісту, в решті критерий треба ю 

тіж закваліфікувати до 0 рівня. 
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3. Коли выповід закваліфікувано до 1 рівня  в критериі змісту, в решті критерий треба 
ю тіж закваліфікувати найвыжше до 1 рівня. 

4. Як выповід ма 40 слів або менше, є оціняна лем в критериі змісту. В решті критерий 
треба ю закваліфікувати до 0 рівня. 

5. В оціні правильности языковых середків в выповідях учеників зо ствердженом 
дислексийом не бере ся до увагы орфоґрафічных блудів. 

Ріжниці помедже основным а розшыреным рівньом 

Основны ріжниці помедже рівньом відомости і знавств провіряных в екзамінацийных 
задачах з чужого нововікового языка на основным і розшыреным рівни сут звязаны 
єднако з проґрамовом основом як і з тыпом задач, котры выступyют на екзаміні. Тоты 
ріжниці односят ся предо вшыткым до (в припадку розшыреного рівня): 
a. обсягу языковых знань: 

• провіряне є знаня творіня короткой писемной выповіди 
• провіряний є шырший обсяг знань в решті задач 

b. обсяг знаємости языковых середків: 
• тематычний обсяг текстів в задачах на розумліня зо слуху і розумліня писаных 

текстів є шырший 
• знаєміст языковых середків є провіряна продуктывні, не лем рецептывні; здаючий 

мусит застосувати одповідні лексикально-ґраматычны середкы, не лем вказати 
одповідню форму спосеред парох поданых 

• тексты, котры сут основом  задач в части провіряючой розумліня зо слуху 
і розумліня писаных текстів, характеризуют ся векшом ріжнорoдністю языковых 
середків 

c. обсягу текстів стосуваных в задачах на розумліня зо слуху і розумліня писаных 
текстів: 
• тыпы текстів сут барже ріжнородны 
• тексты сут кус долшы і зложены 
• тексты провіряючы розумліня зо слуху сут чытаны кус скорше. 

 


