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Психометричні характеристики завдань НМТ - 2022 з математики 
(завдання першої зміни четвертої сесії)

№ 

завдання

Мовні теми Складність (P-

value)

Характеристика 

тесту

1 аналіз діаграми 80,5 Дуже легкий

2 арифметична прогресія 77,7 Легкий

3 розгортка многогранника 90,7 Легкий

4 квадратне рівняння 44,1 Оптимальний

5 кути. паралельні прямі на площині 54,2 Оптимальний

6 функція 50,1 Оптимальний

7 скорочення раціонального дробу 77,1 Легкий

8 функція 57,3 Оптимальний

9 додавання логарифмів 37,9 Складний

10 об’єм циліндра 59,3 Оптимальний

11 система (майже) лінійних рівнянь 38,1 Складний



Психометричні характеристики завдань НМТ - 2022 з математики 
(завдання першої зміни четвертої сесії)

№ 

завдання

теми Складніс

ть (P-

value)

Характеристика 

тесту

12 похідна квадратичної функції 43,3 Оптимальний

13 показникова нерівність 38,8 Складний

14 спрощення тригонометричного виразу 23,4 Складний

15 функція 46,8 Оптимальний

16 арифметика 56,2 Оптимальний

17 прямокутник 54,2 Оптимальний

18 координати в просторі 49,8 Оптимальний

19 геометрична прогресія 22,4 Складний

20 середня лінія трапеції 32,1 Складний



Що було… Випускники 2022 року
Рік 

навчання

Умови Алгебра Геометрія

9 клас

(2019-2020)

З 13.03.2020 

відсутність або 

фрагментарність 

навчання

Арифметична та 

геометрична прогресії; 

Елементи комбінаторики, 

ймовірності та статистики

Вектори, геометричні 

перетворення

10 клас

(2020-2021)

Періодичні карантини Ущільнення та 

прискорення вивчення 

тем. Найбільш

«постраждали» теми у 2 

семестрі: Тригонометрія, 

Похідна

Ущільнення та 

прискорення вивчення 

тем. Найбільш

«постраждали» теми у 

2 семестрі: Координати 

та вектори у просторі

11 клас

(2021-2022)

До 24.02 – періодичні 

карантини. З 24.02 –

припинення, згодом 

часткове відновлення 

занять

Елементи комбінаторики, 

ймовірності та статистики. 

Узагальнення та 

повторення

Об’єми. 

Узагальнення та 

повторення планіметрії



Наслідки

Завдання з найменшою кількістю правильних відповідей 

23%

дост

22%

середн

› 32%

дост

› 38%

середн

› 44%

середн



Завдання з найбільшою кількістю правильних відповідей 

91%

70%



Що було…   Випускники 2023 року
Рік 

навчання

Умови Алгебра Геометрія

8 клас

(2019-2020)

З 13.03.2020 відсутність або 

фрагментарність навчання Квадратні рівняння

Прямокутний трикутник

Площа многокутника

9 клас

(2020-2021)

Періодичні карантини

Ущільнення та 

прискорення вивчення 

тем. Найбільш

«постраждали» теми: 

Функція; Послідовності

Ущільнення та 

прискорення вивчення 

тем. Найбільш

«постраждали» теми : 

Координати та вектори

10 клас

(2021-2022)

До 24.02 – періодичні 

карантини. З 24.02 –

припинення, згодом часткове 

відновлення занять

Тригонометрія;

Похідна

Координати та вектори у 

просторі

11 клас

(2022-2023 Фрагментарність навчання

Узагальнення та 

повторення

Многогранники, тіла 

обертання. Повторення 

планіметрії



Можливі стратегії подолання проблем

Пошук «білих плям»: тестування на всіх можливих платформах; 
Розв’язування комплексних завдань; 
Кожен урок – завдання з різних тем



Поради дітям:
1. Оцініть свій поточний рівень знань з 

математики: сміливо визначте розділи в яких 
ви «дуже не дуже»;

2. Складіть план підготовки: першими в 
плані повинні стояти теми в яких ви 

упевненні (більш ніж менш);
3. Складіть графік занять (день тижня, час) 

та дотримуйтесь його!
4. Почніть регулярно тренуватися ( завдання 

минулих років, узагальнюючі тести з будь 
яких платформ).



Ресурси в допомогу:

https://zno.osvita.ua/mathematics/

https://www.mathema.me/bezkoshtovna-pidgotovka-do-
zno-z-matematiki/ Безкоштовна підготовка до ЗНО з 

математики

Курс «Математика. Підготовка до ЗНО» від Prometheus.

https://zno.osvita.ua/mathematics/
https://www.mathema.me/bezkoshtovna-pidgotovka-do-zno-z-matematiki/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about



