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Ïåðåäìîâà
Îá�ºêòàìè êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â

ç ìàòåìàòèêè º çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè, çàñâîºííÿ ÿêèõ
ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìîþ ç ìàòåìàòèêè äëÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè.

Ïèñüìîâà ïåðåâ³ðêà  çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ó÷í³â
ç ìàòåìàòèêè çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ð³çí³ âèäè ðîá³ò:
êîíòðîëüíà ðîáîòà, ñàìîñò³éíà ðîáîòà, ìàòåìàòè÷íèé
äèêòàíò, òåñòè òîùî.

Òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò: ó 2-ìó êëàñ³
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè: ² ñåìåñòð � äî 20 õâ, ²² ñåìåñòð � äî 30 õâ;
3�4-é êëàñè � äî 35 õâ. Çà öåé ÷àñ ó÷íÿì òðåáà âñòèãíóòè  íå
ëèøå ïîâí³ñòþ âèêîíàòè ðîáîòó, à é ïåðåâ³ðèòè ¿¿.

Êðèòåð³ÿìè îö³íþâàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò ç ìàòåìàòèêè º:
ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàíî¿ ðîáîòè, ¿¿ îáñÿã òà êóëüòóðà
îôîðìëåííÿ.

Âñ³ ïèñüìîâ³ ïåðåâ³ðí³ ðîáîòè, êð³ì òåñò³â, îö³íþþòüñÿ
çã³äíî ç âèçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè.

Íîðìè îö³íþâàííÿ ïèñüìîâèõ ðîá³ò ç ìàòåìàòèêè

 

Ð³âåíü íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü

Ïî÷àòêîâèé

Ñåðåäí³é

Äîñòàòí³é

Áàëè
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Êðèòåð³¿  îö³íþâàííÿ

Ðîáîòà âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 9 ³ á³ëüøå
ïîìèëîê.
Ðîáîòà âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 8 ãðóáèõ ïîìèëîê
àáî ïðàâèëüíî âèêîíàíî 1/3 çàïðîïîíîâàíèõ
çàâäàíü.
Ðîáîòà âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 7 ãðóáèõ ïîìèëîê.
Ðîáîòà â ö³ëîìó âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 6 ãðóáèõ
ïîìèëîê.
Ðîáîòà â ö³ëîìó âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 5 ãðóáèõ
ïîìèëîê àáî ïðàâèëüíî âèêîíàíî 1/2 çàïðîïîíî-
âàíèõ çàâäàíü.
Ðîáîòà â ö³ëîìó âèêîíàíà, àëå äîïóùåíî 4 ãðóá³
ïîìèëêè.
Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, àëå äîïóùåíî
3 ãðóá³ ïîìèëêè.
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ßêùî ó÷åíü íå ðîçâ�ÿçàâ ïðîñòî¿ çàäà÷³, ââàæàºòüñÿ, ùî
â³í ïðèïóñòèâñÿ äâîõ ïîìèëîê. Ïîâíå íåðîçâ�ÿçàííÿ ñêëà-
äåíî¿ çàäà÷³ ïðèð³âíþºòüñÿ äî òðüîõ ïîìèëîê.

ßêùî ó÷åíü íå ðîçâ�ÿçàâ ïðèêëàä íà îäíó ä³þ (ð³âíÿííÿ,
âïðàâó íà ïîð³âíÿííÿ, çàâäàííÿ íà âèì³ðþâàííÿ ÷è ïîáóäîâó),
òî ñë³ä ââàæàòè, ùî â³í ïðèïóñòèâñÿ îäí³º¿ ïîìèëêè. Ïîâíå
íåðîçâ�ÿçàííÿ ïðèêëàäó íà äâ³ ³ á³ëüøå ä³é ïðèð³âíþþòü äî
äâîõ ïîìèëîê.

ßêùî ó÷åíü ó ïðèêëàä³ íà äâ³ ³ á³ëüøå ä³é çàïèñàâ íå-
ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü, çà ÿêîþ ìîæíà ç�ÿñóâàòè, ùî îäíà ä³ÿ
âèêîíàíà ïðàâèëüíî, òî â öüîìó ðàç³ òðåáà ââàæàòè, ùî â³í
ïðèïóñòèâñÿ îäí³º¿ ïîìèëêè.

ßêùî ó÷åíü âèêîíàâ ìåíøå, í³æ 50% îáñÿãó ðîáîòè,
ââàæàºòüñÿ, ùî â³í äîñÿã ëèøå ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ.

Çà êîìá³íîâàí³ ðîáîòè âèñòàâëÿþòü îäíó îö³íêó, àëå
âðàõîâóþòü ïðàâèëüí³ñòü ðîçâ�ÿçàííÿ çàäà÷³ ³ ïðèêëàä³â.

Ïèñüìîâà ðîáîòà ç ìàòåìàòèêè, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ëèøå ç
çàäà÷, îö³íþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðì îö³íþâàííÿ ïèñüìîâèõ
ðîá³ò ç ìàòåìàòèêè ç óðàõóâàííÿì òàêèõ êðèòåð³¿â:
ïðàâèëüí³ñòü âèáîðó ä³é òà ïðàâèëüí³ñòü ¿õ âèêîíàííÿ.

Íàïðèêëàä, ÿêùî ðîáîòà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ çàäà÷, âîíà
îö³íþºòüñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè:

Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, àëå äîïóùåíî
2 ãðóá³ ïîìèëêè àáî ïðàâèëüíî âèêîíàíî 2/3
çàïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü.
Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, îõàéíî, àëå
äîïóùåíî 1 ãðóáó ïîìèëêó.
Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³ ç äîòðèìàí-
íÿì óñ³õ âèçíà÷åíèõ âèìîã, àëå º 1 íåãðóáà ïî-
ìèëêà àáî 2-3 îõàéíèõ âèïðàâëåííÿ.
Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, ó í³é íåìàº
ïîìèëîê, àëå º îäíå âèïðàâëåííÿ.
Ðîáîòà âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³, ïðàâèëüíî
³ îõàéíî.
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Âèñîêèé
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Ð³âåíü
Ïî÷àòêîâèé

(1-3 áàëè)

Ñåðåäí³é
(4-6 áàë³â)

Äîñòàòí³é
(7-9 áàë³â)
Âèñîêèé

(10-12 áàë³â)

Êðèòåð³¿  îö³íþâàííÿ
Õ³ä ðîçâ�ÿçàííÿ îäí³º¿ ç çàäà÷ ïðàâèëüíèé, àëå ðîçâ�ÿçàííÿ
íå çàâåðøåíî (àáî íåïðàâèëüíî âèêîíàí³ îá÷èñëåííÿ),
à äðóãà çàäà÷à ðîçâ�ÿçàíà íåïðàâèëüíî àáî ó÷åíü íå
ïðèñòóïàâ äî ¿¿ ðîçâ�ÿçóâàííÿ.
Îäíà çàäà÷à ðîçâ�ÿçàíà ïðàâèëüíî, à õ³ä ðîçâ�ÿçóâàííÿ
äðóãî¿ çàäà÷³ íåïðàâèëüíèé; àáî õ³ä ðîçâ�ÿçóâàííÿ îáîõ
çàäà÷ ïðàâèëüíèé, àëå â îáîõ çàäà÷àõ äîïóùåíî ïîìèëêè
â îá÷èñëåíí³.
Õ³ä ðîçâ�ÿçóâàííÿ îáîõ çàäà÷ ïðàâèëüíèé, àëå â îäí³é ç íèõ
äîïóùåíî ïîìèëêè â îá÷èñëåíí³.
Ó÷åíü ïðàâèëüíî ðîçâ�ÿçàâ îáèäâ³ çàäà÷³. Äîïóñêàºòüñÿ
1 íåãðóáà ïîìèëêà àáî 1�3 îõàéí³ âèïðàâëåííÿ.

Òåìàòè÷íà ïåðåâ³ðêà
Òåìàòè÷íà ïåðåâ³ðêà íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â

ç ìàòåìàòèêè ïðîâîäèòüñÿ 4 ðàçè íà ñåìåñòð (ïî÷èíàþ÷è
ç 2 êëàñó).

Îäèíèöåþ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ º îêðåìà òåìà àáî
ëîã³÷íî çàâåðøåíà ¿¿ ÷àñòèíà. Òåìàòè÷íà ïåðåâ³ðêà ìîæå
ïðîâîäèòèñÿ â óñí³é àáî ïèñüìîâ³é ôîðìàõ (óñíà â³äïîâ³äü,
ïèñüìîâà êîíòðîëüíà ðîáîòà, òåñòè òîùî). Îö³íþâàííÿ
òåìàòè÷íèõ ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ
íîðì îö³íþâàííÿ óñíèõ â³äïîâ³äåé ³ ïèñüìîâèõ ðîá³ò.

Ï³äñóìêîâà îö³íêà çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê
Ï³äñóìêîâó îö³íêó çà ñåìåñòð âèñòàâëÿþòü íà îñíîâ³

ïîòî÷íèõ òà òåìàòè÷íèõ îö³íîê. Ï³äñóìêîâó îö³íêó çà ð³ê
âèñòàâëÿþòü íà îñíîâ³ ñåìåñòðîâèõ îö³íîê.
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