
Типи завдань олімпіади з математики та схема нарахування балів за 

виконання завдань (I ТУР) 

 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 

Всього 15 завдань. 

Серед них 4 типи завдань: 

1. Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді (10 завдань). Кожне завдання цього 

типу складається з основи та п’яти варіантів 

відповіді, позначених літерами А, Б, В, Г, Д, з 

яких лише один правильний. Завдання 

вважається виконаним правильно, якщо 

обрано один правильний варіант відповіді. 

2. Завдання на встановлення 

відповідності – логічні пари (3 завдання). 

Кожне завдання цього типу складається з 

основи, початків речення (позначені цифрами 

1, 2, 3, 4) і закінчень речення (позначені 

літерами А, Б, В, Г, Д), між якими потрібно 

встановити однозначну відповідність (4 

пари), наприклад: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А. 

Правильність встановлення кожної логічної 

пари оцінюється окремо і враховується у 

загальному підсумку.  

3. Завдання відкритої форми з короткою 

відповіддю, структуроване (1 завдання).  

Цей тип завдання складається з основи та 

двох запитань, розв’язки яких потрібно 

знайти самостійно і вказати їх у відповіді у 

вигляді числа. Правильність відповіді на 

кожне запитання цього завдання оцінюється 

окремо і враховується у загальному підсумку. 

4. Завдання відкритої форми з 

розгорнутою відповіддю (1 завдання). Цей 

тип завдання складається з основи, що 

містить у собі запитання, і передбачає 

розгорнуту відповідь з використанням 

відповідної математичної символіки. 

1. За правильне виконання кожного 

завдання першого типу (завдання 1-

10) нараховується по 5 балів, 

максимально: 10 завдань х 5 балів = 

50 балів.  

2. За виконання завдання другого 

типу (завдання 11-13) нараховується 

2 бали за кожну правильно 

встановлену відповідність (логічну 

пару), максимально: 3 завдання х 4 

пари х 2 бали = 24 бали. 

3. За виконання завдання третього 

типу (завдання 14-15) нараховується 

8 балів за правильну відповідь на 

кожне запитання, максимально: 1 

завдання х 2 запитання х 8 балів = 

16 балів. 

4. За правильно виконане завдання 

четвертого типу нараховується 

максимально 10 балів. 

 

Разом, максимально: 100 балів. 

 


