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Передмова

Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки рів-
ня навчальних досягнень учнів з алгебри і початків аналі-
зу та геометрії у 10 класі (профільний рівень). У посібнику  
подано 21 самостійну і 12 тематичних контрольних робіт 
з алгебри і початків аналізу та 11 самостійних і 8 тематичних 
контрольних робіт з геометрії.

Для зручності користування посібником у назві кожної  
самостійної та тематичної контрольної роботи вказано тему, 
навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою. 
Для самостійних робіт використано позначення «С», для те-
матичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказа-
но номер роботи.

Тексти самостійних робіт складено у чотирьох варіантах, 
а тематичних контрольних робіт – у двох варіантах, що сприя-
тиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оціню-
ванню навчальних досягнень учнів.

Зміст і порядок слідування самостійних і тематичних 
контрольних робіт відповідає змісту та порядку слідування 
навчального матеріалу програми, тому запропонований по-
сібник легко можна адаптувати до чинних в Україні підруч-
ників. 

Зміст більшості завдань, які запропоновано для самостій-
них і тематичних контрольних робіт, є типовим та анало-
гічним до змісту завдань, що використовувалися протягом 
останніх років для проведення зовнішнього незалежного оці-
нювання (ЗНО). Ураховуючи специфіку навчання на профіль-
ному рівні, усі завдання самостійних і тематичних контроль-
них робіт є завданнями відкритої форми.

Виконання самостійної роботи орієнтовно має тривати 15–
25 хв. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливос-
тей учнів остаточний вибір часу, потрібного для виконання 
роботи, та кількості балів для оцінювання завдань залишаємо 
за вчителем.

Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рів-
нями складності та максимальною кількістю балів за кожне  
подано в таб лиці 1.

Таблиця 1

№ завдання Відповідність завдання  
рівню навчальних досягнень учня

Кількість  
балів

1 Початковий рівень 3

2 Середній рівень 3

3 Достатній рівень 3

4 Високий рівень 3
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Час для виконання тематичної контрольної роботи розра-
ховано на один урок (45 хв). Залежно від рівня класу та ін-
дивідуальних особливостей учнів учитель може зменшувати 
кількість завдань у кожній ТКР, при цьому сумарна кіль-
кість балів за роботу має дорівнювати 12.

Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної ро-
боти за рівнями складності та максимальною кількістю балів 
за кожне подано в таб лиці 2.

Таблиця 2

№ завдання Відповідність завдання  
рівню навчальних досягнень учня

Кількість 
балів

1, 2, 3 Початковий рівень По 1 балу

4, 5, 6 Середній рівень По 1 балу

7, 8 Достатній рівень По 2 бали

9 Високий рівень 2

Орієнтовний розподіл завдань ТКР-12 з алгебри і початків 
аналізу, яка розрахована на 2 год, за рівнями складності та 
максимальною кількістю балів за кожне подано в таб лиці 3.

Таблиця 3

№ завдання Відповідність завдання  
рівню навчальних досягнень учня

Кількість 
балів

1, 2, 3 Початковий рівень По 1 балу

4, 5, 6 Середній рівень По 1 балу

7, 8 Достатній рівень По 1 балу

9, 10 Високий рівень По 2 бали 

Для оцінювання в балах завдань СР і ТКР пропонується 
користуватися критеріями, наведеними в таб лиці 4.

Таблиця 4

Що виконав учень

Відповідна кількість балів  
за завдання

Макси-
мальний  
бал – 3

Макси-
мальний  
бал – 2

Макси-
мальний  
бал – 1

Отримав правильну відповідь і на-
вів повне її обґрунтування 3 бали 2 бали 1 бал

Отримав правильну відповідь, але 
вона недостатньо обґрунтована або 
розв’язання містить незначні недоліки

2,5 бала

1,5 бала 0,5 балаОтримав відповідь, записав правиль-
ний хід роз в’язування завдання, але 
в процесі розв’язування допустив по-
милку обчислювального або логічно-
го (під час обґрунтування) характеру

2 бали
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Що виконав учень

Відповідна кількість балів  
за завдання

Макси-
мальний  
бал – 3

Макси-
мальний  
бал – 2

Макси-
мальний  
бал – 1

Суттєво наблизився до правильного 
кінцевого результату або в резуль-
таті знайшов лише частину пра-
вильної відповіді 

1,5 бала 1 бал

0,5 бала
Розпочав розв’язувати завдання пра-
вильно, але в процесі розв’язування 
припустився помилки у застосовуван-
ні потрібного твердження чи формули

1 бал

0,5 балаЛише розпочав правильно розв’язу-
вати завдання або розпочав хибним 
шляхом, але в подальшому окремі 
етапи розв’язування виконав пра-
вильно 

0,5 бала
0 балів

Розв’язання не відповідає жодному 
з вищенаведених критеріїв 0 балів 0 балів

Безумовно, вчитель може використовувати більш просту, 
інтуїтивно зрозумілу для учнів, систему оцінювання кожно-
го завдання: якщо учень отримав правильну відповідь і навів 
повне її обґрунтування, то завдання оцінюється максималь-
ною кількістю балів; якщо ж учень навів окремі етапи пра-
вильного розв’язання завдання – то кількістю балів, меншою 
від максимально можливої за це завдання.

Оцінкою за роботу за будь-якої системи оцінювання є сума 
балів, яку отримав учень за виконання кожного завдання ок-
ремо. Якщо сумою є не ціле число (а саме – це число має 
п’ять десятих), то користуємося звичним правилом округлен-
ня (наприклад, 9,5 ≈ 10).

Зауваження та пропозиції щодо змісту, розподілу завдань 
та їх оцінювання автор просить надсилати на e-mail: ister69@
gmail.com. Сторінка автора в Інтернеті: ister.in.ua.

Бажаю успіхів!
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Алгебра і початки аналізу

С-1
Множина.  
Операції над множинами.  
Числові функції

Варіант 1

1. Зобразіть на числовій прямій проміжок:
1) (–3; 1];       2) (–5; +u);       3) (–u; 5].

2. Знайдіть найменше ціле число, що належить проміжку:
1) [–2; 1);      2) (–4,5; 7);       3) (4; 17).

3. Знайдіть множину значень функції:

1) y = |x|;       2) y = x2 + 3;      3) .

4. Знайдіть область визначення функції .

Варіант 2

1. Зобразіть на числовій прямій проміжок:
1) [–4; 2);      2) [–1; +u);       3) (–u; 7).

2. Знайдіть найбільше ціле число, що належить проміжку:
1) (–4; 5];      2) (–9; 3,5);       3) (–7; –1).

3. Знайдіть множину значень функції:

1) y = ;      2) y = |x| – 3;      3) .

4. Знайдіть область визначення функції .
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Варіант 3

1. Зобразіть на числовій прямій проміжок:
1) (–2; 4];     2) [–3; +u);        3) (–u; 4].

2. Знайдіть найменше ціле число, що належить проміжку:
1) [–3; 4);     2) (–2,6; 11);       3) (3; 9).

3. Знайдіть множину значень функції:

1) y = x2;      2) ;      3) .

4. Знайдіть область визначення функції .

Варіант 4

1. Зобразіть на числовій прямій проміжок:
1) [–5; 1);     2) [–3; +u);        3) (–u; 5).

2. Знайдіть найбільше ціле число, що належить проміжку:
1) (–2; 7];     2) (–4; 5,7);        3) (–5; –2).

3. Знайдіть множину значень функції:

1) y = ;      2) ;       3) .

4. Знайдіть область визначення функції .
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ТКР
1

Множина.  
Функції

Варіант 1

1. З множини  виділіть підмножину:

1) правильних дробів;       2) неправильних дробів.

2. Для функції  знайдіть:

1) ;      2) .

3. На малюнку 1 зображено графік функції, яку визначено на про-
міжку [–6; 6]. Знайдіть:
1) нулі функції;         
2) проміжки знакосталості функції; 
3) проміжки зростання функції; 
4) проміжки спадання функції.

Мал. 1

4. Знайдіть об’єднання та переріз множин   
і .

5. Знайдіть область визначення функції:

1) ;        2) . 

6. Знайдіть функцію, обернену до:

1) ;           2) . 

7. Дослідіть на парність функцію:

1) ;         2) .

8. Побудуйте графік функції:

1) ;         2) .

9. Знайдіть множину значень функції:

1) ;      2) .
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Варіант 2

1. З множини  виділіть підмножину:
1) парних чисел;       2) непарних чисел.

2. Для функції  знайдіть:

1) ;      2) .

3. На малюнку 2 зображено графік функції, яку визначено на про-
міжку [–7; 7]. Знайдіть:
1) нулі функції;      
2) проміжки знакосталості функції; 
3) проміжки зростання функції;   
4) проміжки спадання функції.

Мал. 2

4. Знайдіть об’єднання та переріз множин   
і .

5. Знайдіть область визначення функції:

1) ;       2) .

6. Знайдіть функцію, обернену до:

1) ;          2) .

7. Дослідіть на парність функцію:
1) ;        2) .

8. Побудуйте графік функції:

1) ;        2) .

9. Знайдіть множину значень функції:

1) ;      2) .
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