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України

Народний учитель
України

«Вчитель-методист»

«Старший вчитель»
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«Старший вихователь»

Соросівський грант

Учитель вищої категорії

Учитель І категорії

навчання учнів ліцею з математики, фізики, хімії,
біології, англійської мови.
Ліцей співпрацює із Національним технічним
університетом України «КПІ», Московським фізикотехнічним інститутом, Національним медичним
університетом ім. О. Богомольця, багатьма іншими
вищими навчальними закладами України.
Ліцей плідно займається видавничою діяльністю:
вийшла в світ книга молодих поетів ліцею «Політ
душі», багато вчителів ліцею видають посібники, по
яких вчаться ліцеїсти, друкуються в журналах і газетах.
Навчають учнів-ліцеїстів досвідчені вчителі і
науковці, серед них:
Академік, професор

Ліцей розміщується в мальовничій місцевості на
околиці міста Фастова (600 м від залізничного та
автовокзалу) і займає 6 га загородженої землі. В його
межах парк, садок, дослідні ділянки, повномасштабний
стадіон, квітники і власне будівлі школи, спальні та
господарський двір.
До послуг учнів 24 класи та класи – кабінети,
спортзал, актові зали, їдальня, спальні на 240 учнів,
медблок з тренажерним обладнанням, теплиці
загальною площею близько 300 м2, бібліотека (близько
30000 примірників художньої та наукової літератури),
читальний зал на 60 місць, обладнаний комп’ютерами з
виходом в Інтернет, шкільний музей, конференц-зал.
Ліцей має два комп’ютерних класи, що налічують 26
комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет.
Навчання, проживання, харчування в ліцеї
безкоштовне.
В ліцеї є три напрями профільного навчання:
фізика-математика, хімія-біологія, біологія-фізика (для
тих, хто бажає стати медиком).
Ліцей є базовим закладом Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
(викладачі університету працюють у ліцеї, учні ліцею
користуються лабораторіями університету).
Викладачі Національного університету «КиєвоМогилянська академія» здійснюють дистанційне
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З 1992 року по 2014 рік 166 учнів нагороджені
«Золотою медаллю» та 175 учнів нагороджені «Срібною
медаллю», а всього за час існування закладу (він мав
різні назви) випущено учнів з нагородженням «Золотою
медаллю» – 175 та «Срібною медаллю» – 181.
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Рік випуску
З 1965 по 1992
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всього

Кількість
випускників
27
34
48
59
51
60
60
47
71
90
93
69
68
70
49
76
62
48
38
16
38
38
34
1246

Золоті
медалі
9
1
4
3
6
7
2
8
3
11
7
13
12
7
13
12
14
11
2
5
4
1
9
11
175

Срібні
медалі
6
4
0
1
6
3
10
6
10
12
18
12
16
21
9
2
16
6
5
2
1
9
2
4
181

Всі учні ліцею по закінченню закладу стали
студентами різних вузів, а саме:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Назва вузу
Національний педагогічний університет ім.
М.П. Драгоманова
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут»
Київський національний університет ім. Т.Г.
Шевченка
Національна академія аграрних наук України
Національний медичний університет ім.
О.Богомольця
Вінницький національний медичний
університет ім. М.Пирогова
Національна академія Служби безпеки
України
Національна академія внутрішніх справ
Харківський національний університет
внутрішніх справ
Національний університет цивільного
захисту України
Заклади харчових технологій
Національний авіаційний університет
Національний транспортний університет
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
Фінансово-економічні заклади
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Кількість
247
326
122
75
51
12
9
22
9
6
44
32
36
26
93

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Державний економіко-технологічний
університет транспорту
Ніжинський державний університет ім.
М.Гоголя
Національний університет державної
податкової служби України
Ірпінська фінансово-юридична академія
Київський національний лінгвістичний
університет
Міжрегіональна Академія управління
персоналом
Педагогічний інститут Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі
Українки
Московський фізико-технічний інститут
Київська державна академія водного
транспорту
ім. П.Конашевича-Сагайдачного
Київський національний економічний
університет ім. В.Гетьмана
Заклади технологій та дизайну
Київський національний університет
будівництва і архітектури
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64
4
21
20
12
20
2
5
18
36
15
21

ПРО НАС ПИШУТЬ. МИ ПИШЕМО
1. Подяка
керівництву
та
педагогічному
колективу Фастівського ліцею-інтернату від декана
ФСД ННК «ІПСА» Романенка.
2. Вірші:
• В моїх очах – увесь цей світ… (випуск 2002
року)
• Квітка освіти (бабуся учениці 9-А класу,
Горобей Юлії, Орлова Людмила Савеліївна)
• Роки, мов ластівки, летять… (А.К. Бараненко,
м. Біла Церква)
• З Днем народження (колектив директорів
шкіл-інтернатів)
• Розповідь про життя. Сценарій ліцеїстів.
3. Статті:
• Багатодітний батько, 1989 рік
• Ні пуху ні пера, абітурієнте! 1983 рік
• Слово про вчителя, 2001 рік
• Так! Це мій ліцей, 2005 рік
• Головна нагорода, 2007 рік
• Михайло Коміренко – батько і хазяїн, 2007
рік
• Подвижник і творець, 2007 рік
• У майбутніх Ньютонів, 1980 рік
• У нас, ліцеїстів, прекрасні наставники
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• Щоб кожен у серці з любов’ю проніс горде і
славне ім’я – ліцеїст, 2000 р.
• Талановита людина талановита у всьому,
1992 р.
• Гордімося, що ми ліцеїсти
• Виховуємо майбутнє України
• Розкажіть про себе, мами
• Фастівський ліцей-інтернат
• Щасти всім випускникам
• За вчителя замовте слово
• Про дискотеку і не тільки…
• А що думаєте Ви, колеги?
• Зупиніться (дискусійні трибуни)
• Якою бути школі
• Досить слів
• Що дає учневі ліцей
• А шаблею махати так легко
• А Батьківщина в нас одна
• А які ми?
• Зупиніться, батьки
• Думати про майбутнє
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ДИРЕКТОР ФАСТІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

Коміренко Михайло Митрофанович
Народний учитель України, Заслужений учитель
України, Соросівський грант, педагогічне звання
«вчитель-методист», вчитель фізики,
педагогічний стаж – 54 роки, стаж роботи
директором в одній школі – 26 років
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Тільки закоханість у людей, у мрію, у свою
професію може стати тією живосилою, що допоможе
здолати усі труднощі і негаразди, і залишити по собі
щось варте людської шани.
З 1960 року плідно працює на освітянській ниві, а
з 1962 року з дня заснування – у Фастівській школіінтернаті. Він пройшов шлях від вихователя, вчителя та
завуча до директора ліцею. З 1988 року донині працює
директором школи.
Працюючи
вчителем
фізики,
Михайло
Митрофанович створив необхідну матеріальнотехнічну базу для навчання на уроках фізики. Завдяки
йому було добре обладнано фізичний кабінет та
лабораторію. Кабінет забезпечений необхідною
кількістю роздаткового матеріалу для проведення
уроків, лабораторних та практичних робіт.
Заповітною мрією Михайла Митрофановича було
створення на базі школи-інтернату школи майбутнього,
закладу нового типу, де стали б навчатися здібні діти з
усього району в класах з поглибленим вивченням
певних предметів. За ліцеями майбутнє. Тільки така
школа сформує грамотну, культурну, здорову і працьовиту особистість.
І його мрія здійснилася. У 1991 році школаінтернат отримала статус школи-ліцею, а згодом була
визнана кращим закладом Київщини.

Ліцей спеціалізується на поглибленому вивченні
природничо-математичних наук: математики, хімії,
фізики, біології.
І результати є. За останні роки всі випускники
закладу стали студентами ВУЗів.
Ліцей-інтернат для Михайла Митрофановича – це
друга домівка. На сьогодні у стінах закладу навчається
понад 300 учнів. Ліцеїсти любовно називають Михайла
Митрофановича багатодітним Батьком. На плечах
директора багато господарських справ, далеких від
його професії, які потребують величезних фізичних
зусиль, здоров'я, енергії, розуму.
Бути талановитим керівником – значить бути
першим у всьому. Не тільки бути ініціатором, а й
взірцем роботи для учителів та учнів ліцею.
Так Михайло Митрофанович укладав навчальні
посібники для тестової атестації учнів з фізики,
розробив тести для тематичного оцінювання знань
учнів з фізики, склав програми індивідуального
вивчення курсу фізики для 7-11 класів.
Публіцистична діяльність у журналі «Обдарована
дитина» і вміле керівництво науково-дослідницькою
роботою (учні Коміренка М.М. неодноразово ставали
призерами обласного етапу МАН та олімпіади з
фізики) – усе до снаги нашому директору.
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Досягнення Михайла Митрофановича і вагомі
державні нагороди, а їх чимало («Відмінник народної
освіти»,
звання
«Вчитель-методист»,
звання
«Заслужений вчитель УРСР», грант Соросівського
Учителя, звання «Народний учитель України») – гідний
приклад для підростаючого покоління, як треба жити і
трудитися.
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ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
Одним із найважливіших завдань Фастівського
ліцею-інтернату є розвиток пізнавальної активності
учнів, виховання в них бажання працювати творчо,
поповнювати та вдосконалювати свої знання,
заохочення учнів до постійної самореалізації,
створення
належних
умов
для
саморозвитку
особистості, розвитку її природних здібностей,
творчого потенціалу.
Досвід роботи Фастівського ліцею-інтернату
свідчить про те, що раннє виявлення та розвиток
дитячих обдарувань з різних предметів, а особливо
природничо-математичного профілю дає високі
результати, має позитивний формувальний вплив на
дитячу особистість, сприяє розвитку світогляду.
Порівняно з попередніми роками зросла кількість
учасників та призерів всіх етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін, особливо на
обласних та всеукраїнських етапах.
Важливим засобом забезпечення гармонійного
розвитку і освіченості учнів у Фастівському ліцеїінтернаті є доповнення навчально-виховного процесу
розумово-інтелектуальними, художньо-естетичними та
спортивними заняттями які проводяться у вільний від
уроків час.
14

Результати участі учнів у Всеукраїнських учнівських
олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
Навчальний
рік

2001-2002
2002-2003
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Всього

Призери
обласного
етапу
олімпіад

Призери
обласного
етапу МАН
1
2
1
5
5
6
7
5
7
8
6
5
58

8
7
5
5
12
16
30
22
21
126

Призери
всеукраїнських
етапів олімпіад
та МАН
1

1
3
4
2
2
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Результативність участі учнів у
Міжнародних мовно-літературних конкурсах,
2008-2014 рр.
Призові місця (обласний етап) – 7.
У 2010 році Тарас Поліщук завоював ІІІ місце в
Міжнародних змаганнях математиків у Польщі.
Призери Міжнародного природничого
інтерактивного конкурсу «Колосок»
Навчальний рік

Призери

2008-2009

29

2009-2010

42

2010-2011

106

2011-2012

151

2012-2013

37

2013-2014

46

Учні-переможці всеукраїнських етапів учнівських
олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт МАН: Шидловський Сергій (2003), Шахмуть
Антон (2007), Удод Віталій (2008), Даценко Євген
(2009), Татченко Алла (2009), Яблонський Андрій
(2009, 2010), Левченко Богдан (2010), Максимчук Іван
(2010), Свєшніков Артем (2010, 2011), Озірний Сергій
(2011), Зирянова Яніна (2012), Ярошко Антон (2012).

Призери Міжнародного математичного конкурсу
«Кенгуру»

15
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Навчальний рік

Призери

2008-2009

97

2009-2010

88

2010-2011

136

2011-2012

156

2013-2014

70

Призери Всеукраїнського фізичного конкурсу
«Левеня»
Навчальний рік

Призери

2008-2009

66

2009-2010

56

2010-2011

122

2011-2012

136

2012-2013

79

Призери Всеукраїнських предметних олімпіад
«Олімпус»
Навчальний рік

Призери

2012-2013

7

2013-2014

25
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Спартакіади учнівської молоді
(м. Фастів)
2002
Настільний теніс – І місце
2003
Настільний теніс – І місце
Легкоатлетична естафета – ІІ місце
2004
Легкоатлетичний крос – ІІ місце
Легка атлетика – ІІ місце
Стрільба – ІІІ місце
2005
Легкоатлетична естафета – ІІІ місце
Стрільба – ІІІ місце
2006
Легкоатлетична естафета (загальнокомандна) – ІІІ
місце
Легкоатлетична естафета (юнаки) – І місце
Легка атлетика – ІІ місце
2007
Баскетбол – ІІІ місце
Стрільба – ІІ місце
Легкоатлетична естафета – І місце
2008
Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце
Легкоатлетична естафета – ІІІ місце
18

2009
Стрільба (юнаки) – ІІІ місце
Стрільба (дівчата) – ІІ місце
Баскетбол (юнаки) – ІІІ місце
Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце
Легкоатлетична естафета – ІІ місце
2010
Стрільба (юнаки) – І місце
Стрільба (дівчата) – ІІ місце
Легкоатлетична естафета – І місце
Легкоатлетичний крос – І місце
2011
Стрільба – І місце
Легкоатлетична естафета – І місце
2012
Легкоатлетична естафета (дівчата) – ІІІ місце
Легкоатлетична естафета (юнаки) – ІІ місце
Легкоатлетичний крос – ІІІ місце
2013
Стрільба (юнаки) – ІІ місце
Стрільба (дівчата) – І місце
Легкоатлетичний крос – ІІІ місце
Легкоатлетична естафета – ІІ місце
Баскетбол (юнаки) – ІІ місце
Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце
2014
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Легкоатлетичний крос – ІІІ місце
Стрільба – І місце
Легкоатлетична естафета – ІІІ місце
Баскетбол (юнаки) – ІІ місце
Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце
Спартакіади допризивної молоді
(м. Фастів)
2004 – ІІІ місце
2005 – І місце
2007 – ІІІ місце
2011 – ІІІ місце
2013 – І місце
Спартакіади допризивної молоді Київщини
(м. Біла Церква)
2013 – ІІІ місце
Спартакіади учнів шкіл-інтернатів
Київської області
(м. Бровари)
2002
VI Спартакіада – І місце
Баскетбол – І місце
Ручний м’яч – І місце
Легка атлетика – І місце
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Футбол – І місце
2003
VIІ Спартакіада – ІІ місце
Гандбол – І місце
Легка атлетика – І місце
Футбол – ІІІ місце
Баскетбол – ІV місце
2005
VIІІ Спартакіада – ІІІ місце
Легка атлетика – ІІ місце
Футбол – ІІ місце
2007
IХ Спартакіада – І місце
Легка атлетика – ІІ місце
Баскетбол – І місце
Настільний теніс – ІІ місце
Плавання – ІІ місце
Футбол – ІІ місце
2008
Х Спартакіада – ІІ місце
Баскетбол – І місце
Настільний теніс – ІІ місце
Легка атлетика – ІІ місце
2011
ХІІ Спартакіада – ІІ місце
Баскетбол – ІІ місце
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Легка атлетика – ІІ місце
Настільний теніс – ІІ місце
Результативність
участі у ВДТО «КРОКС», 2005-2013 рр.
Чемпіонати України
2005

«Заборонена реальність»

ІІІ місце

2006

«Заборонена реальність»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Біла Скеля»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Бі-MiF»

ІІ місце

«Тріада»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Заборонена реальність»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Бі-MiF»

ІІ місце

«Останній легіон»

ІІІ місце

2007
2008
2010

2011
2012
2013

Кубок України
2005

«К.Л.А.С»

І місце

2006

«Біла скеля»

І місце

2007

«К.Л.А.С»

І місце

2008

«Non-stop»

ІІІ місце
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2010

«Бі-MiF»

ІІІ місце

2011

«К.Л.А.С»

І місце

2013

«К.Л.А.С»

ІІ місце

2006

2009
2010

2006

І місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Заборонена реальність»

ІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Заборонена реальність»

ІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

2009

«Заборонена реальність»

ІІІ місце

«Біла Скеля»

ІІІ місце

2010

«Заборонена реальність»

ІІІ місце

«Заборонена реальність»

ІІ місце

2011

«К.Л.А.С»

І місце

«К.Л.А.С»

ІІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Бі-MiF»

ІІІ місце

«Бі-MiF»

ІІ місце

«К.Л.А.С»

І місце

«Заборонений КЛАС»

ІІ місце

Літні чемпіонати України «Говерла»
«Оff»

І місце

«Заборонена реальність»

ІІ місце

2006

«ММ&m'S»

І місце

2007

«Заборонена реальність»

ІІ місце

2008

«ММ&m'S»

І місце

2005

ІІ місце

«К.Л.А.С»

Відкритий Кубок Поділля
2011
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І місце

«К.Л.А.С»

Відкритий Кубок Галичини

2013

Міжнародні турніри «Друг»
2006

«Заборонений КЛАС»

Відкритий Кубок Донбасу
2010

Чемпіонат Київщини
2005

Відкритий Чемпіонат Волині

Чемпіонати «Унікум»
2004

«В.І.Л»

ІІ місце

2005

«К.Л.А.С»

ІІ місце
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ОРІЄНТОВНІ ВСТУПНІ ЗАВДАННЯ

6.

Розв’яжи задачу:

5 клас
Математика

_____________________________________________________________

ВАРІАНТ № 2

ВАРІАНТ № 7
1.

2.

2.
3.
3.

4.
4.
5.

Знайди значення виразів:
а)
б)

5.

(138 · 307 – 41 458) + 74 865 : 93;
(4 дм 5 см – 1 дм 7 см) · 2.

Знайти значення виразу:
16728 : 82 – 5580:45 + 726  29
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6. Розв’яжи задачу:

6. Розв’яжи задачу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

ВАРІАНТ № 20

Українська мова (диктант)

1.

Диктант №1
Зустріч весни

Виконай дії в
обраному прикладі

Мешканці лісу зустрічають весну. Раніш від інших
помітили початок весни синички й довгохвості вівсянки.
Синички швидко перелітають з гілки на гілку, шукали
жучків, черв'ячків і весело сміялись. Вівсянки грілись на
сонечку і виводили дзвінкі трелі.
До перших весняних співаків прислухався строкатий
дятел. Він теж хотів привітати весну. Співати птах зовсім не
міг. Дятел забрався на верхів'я сосни і з усієї сили став бити
по стовбуру міцним дзьобом.
Навіть старий тетерук відзначив прихід весни. Він
бурмотів пісеньку, схожу на пісеньку весняного струмка.
(83 слова.)

2.

3.

Диктант №12
Золотокоса верба

4.
5.

Знайди значення виразу
42 504 : (46 + 38) + (71 124 – 318 · 207)
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Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої
зелені віти й дивиться у воду. Гойдаються, колишуться
віти від подиху вітру.
Біля самого стовбура помостила маленька пташка
гніздечко. Прокидається вона вранці, вилітає зі свого
28

теплого гніздечка. Верба прислухається до пташиного
співу.
Прийшла осінь, стала верба золотокоса. А пташки
не стало. Полетіла вона в теплий край. Весною пташина
знову прилетить, і верба перестане сумувати. Зазеленіють
її коси. І пташка буде щаслива, бо повернулася на
Батьківщину.
А зараз дівчина золотокоса сумує. Тихо над
ставком. Упав золотий листок і поплив кудись далеко (За
В.Сухомлинським).

Диктант №23
Ранкова пора
Зачервоніло небо над лісом. Стала червоною у Дніпрі
вода. Між небом і водою піднявся чорною стіною ліс.
Рясна роса осіла на ніжні рослини. Прив'яле від
пекучого сонця бадилля піднімалось від свіжої роси. Листя
дерев оживало від цілющої вологи. Усякі квіти
розкручували свої пуп'яночки, розгортали листочки. Вони
були свіжі та гарні, як личко маленької дитини.
А пташки в цю ранкову пору виспівували так голосно,
скільки сили в них було! Чи доводилося вам бачити і чути
цю красу? (76 слів.)

6 клас
Математика
4 варіант
1.

Знайти значення виразу:

а – в – с + d, якщо а = 10, в = 3
d = 2

9
13
, с = 4 ,
14
14

8
.
14

2.
Розв`язати рівняння:
5,6 : (х + 1,6)
= 0,08.
3.
З одного пункту в протилежних напрямках
одночасно вирушили два автомобілі. Швидкість
одного з автомобілів була 72 км/год, а
швидкість другого – в 1,2 рази менша від
швидкості першого. Якою буде відстань між ними
через 3 години після почату руху?
4.
Квадрат і прямокутник мають однакові
площі, сторони прямокутника дорівнюють 3 см і
12 см. Знайти периметр квадрата.
_____________________________________________________________

9 варіант
1.

Знайти значення виразу:

2,04 : х + 2,19у,

якщо х = 3,4, а

у = 0,4.

Розв`язати рівняння:
(2х – 4,82) + 0,16 = 3,02.
3.
Кут MOK – розгорнутий, ∠ MOA = 62°,
промінь ОС – бісектриса кута АОК. Обчисліть
градусну міру кута СОА.
2.
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4.
З одного пункту в протилежних напрямках
одночасно вирушили два автомобілі. Швидкість
одного з автомобілів була 72 км/год, а
швидкість другого – в 1,2 рази менша від
швидкості першого. Якою буде відстань між ними
через 3 години після почату руху?
_____________________________________________________________

21 варіант
1.

Виконати дії:

154·78+3900:65 – 206·53.
2.

Розв’яжіть рівняння:

(234+2х) – 456=178.
3.
Агрофірма «Саджай-збирай» виростили на
двох полях жито. З одного поля зібрали 392 ц
жита, а з другого – 896 ц. Площа другого поля
на 18 га більша за площу першого. Знайти площу
кожного поля, якщо врожайність на цих полях
однакова?
4.
Об‘єм
прямокутного
паралелепіпеда
дорівнює 560 см3, довжина – 14 см, ширина – 8
см. Знайти висоту даного паралелепіпеда.
_____________________________________________________________

Українська мова (диктант)
Диктант №11
Галявина
Галявина була в такій глушині, що люди сюди не
приходили. Прибіжить іноді з гущавини зайчик та
поскубе зеленої травиці, прискаче сполохана сарна й
постриже вушками. Пристрибає спритно білочка
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поласувати горішків торішніх. Рідко приблукає сюди
кудлатий
ведмідь
покачатися
в теплій травиці…
Прекрасно було на поляні. Не встигне ще білий день
очі протерти, як починається в лісі радісна музика.
Бринять щебети й співи аж до пізньої ночі.
А то насупиться ясний день чорною хмарою і
покотить громом по лісу. Все раптом потемнішає з
страху, принишкне, а тоді шумно поллється згори теплий
дощ. Ллється й розчісує кучері на ліщині, миє замурзані
головки грибам. Весело…
(За П. Козланюком)

Диктант №21
Як спіймали розбишаку
Піймався Данилові лящик. Він потягнув рибку до
берега. Раптом жилка нап’ялася і перервалася. Данило
побачив широку спину величезного сома.
Сом завівся тут минулого року. Він хапав не тільки
рибу, а й каченят, які пропливали біля його підводного
лігва.
Увечері Данило викував з дротини великий гачок і
прив’язав до мотузки. Наступного ранку Данило пішов до
річки, розмахнувся й закинув вудку. Раптом його так
смикнуло, що ледве у воду не полетів. Добре, що
схопився рукою за деревце.
Прибігли рибалки й помогли витягнути сома. Усі
разом попадали на рибину, щоб знов у воду не скочила.
(За Григором Тютюнником)
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7 клас
Математика
Варіант 6
1.
Для виготовлення соку ведмежати Гаммі
беруть 12 частин ягід на 17 частин води.
Скільки ягід їм треба взяти, щоб отримати 232
кг соку?
2.

Знайдіть
виразу

7
19
4
(8 − 5 ) ⋅ 1
12
36 5

скільки

відсотків

значення

_____________________________________________________________

становить

від

значення

виразу

3.
Чи належать точка С(2; 5) відрізку АВ з
координатами А(1; -2), В(4; 4)?
4.
Для виготовлення 8 приладів потрібно 18
кг металу. Скільки приладів можна виготовити з
27 кг металу?
Розв`яжіть рівняння:
4,1-|x| = 5
_____________________________________________________________

Варіант 12
1.

2.

Варіант 23
Знайти значення виразу:
5
1
1
(2,48 − 3 (−1 )) : (3,7 − 6,1) ⋅ (− ) 2 .
9
8
2
2.
Між учнями 6 класу поділили порівну 155
зошитів і 62 ручки. Скільки в цьому класі
учнів?
3.
Розв‘язати рівняння:
-4 (5 - 2m) + 3 (m - 4) = 6 (2 - m) - 5m
4.
Дано координати трьох вершин прямокутника
ABCD. Якщо А (-3;-1), B(-3;3), і D (5;-1).
1) Накреслити
цей
прямокутник
і
знайти
координати вершини С;
2) Знайти координати точки перетину діагоналей
прямокутника;
3)
Обчислити площу і периметр прямокутника.

1.

5
5
(39,375 − 5 ) : 2 .
8
11

5.

a )1,2 − 2(1,3 x + 1) = 5,6 x − 27,04 ;
3.
Площа поля дорівнює 480 га. Пшеницею
засіяли 24% площі поля. Скільки гектарів землі
засіяли пшеницею?
4.
Накресліть
на
координатній
площині
трикутник EFK, якщо E (3;-2), F (-3;1),
K
(1;5).Знайти
координати
точок
перетину
сторони EF з віссю абсцис і сторони FK з віссю
ординат.
5.
В лабораторії стояло 25 столів з ящиками.
В одних столах було по 3 ящики, в інших – по 4
ящики. Скільки було столів з 3 ящиками, якщо
загальна кількість ящиків 91?

Знайти значення виразу:
3 2
1
3
3
( x − 2) − 4(1 x + , при х = .
2 3
2
4)
7
Розв`язати рівняння:
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5.
Площа одного поля дорівнює 45% площі
другого поля. Чому дорівнює площа кожного
поля, якщо їхня загальна площа 406 га?
_____________________________________________________________
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Українська мова (диктант)
Диктант №6
Не рубай калину
Калина в Україні — символ рідної землі. Народне прислів'я
каже: «Без верби і калини нема України». Здавна була вона
символом дівочої краси й долі. З давніх-давен перед
нареченою і нареченим ставили букети калини з ягодами. Ними
прикрашали весільний коровай і страви, а вінком — голову
молодої. У кожній сільській хаті на покуті красувався
пучечок з червоними гронами. Пишається вона біля хат,
колодязів, копанок, ставків, у садках. Де росте біля колодязя
калина, там і вода чистіша. Люди помітили, що коли вона
зацвітає, треба починати сіяти на грядках огірки, гарбузи,
кукурудзу.
Здавна калині приписували чудодійну силу, обкурювали
нею житло, щоб вигнати злих духів.
Калина є унікальною лікарською рослиною. Причому
лікувальну дію мають усі частини чудодійного куща: квіти,
плоди, листя, кора, насіння, деревина.

А коли співали «Заповіт», мені ставало сумно і трохи
страшно. Я уявляла високу гору над Дніпром, на ній
могилу, звідки видно річки, всі міста і села.
Пізніше я довідалась, що слова до пісень написав Тарас
Шевченко.
Великий портрет Кобзаря висів у нас над столом.
Змалку я вже знала його обличчя. Він немов дивився на
мене завжди уважно, лагідно і сумно.
(За О. Іваненко)

Диктант №14
Пісні Великого Тараса
Коли я була зовсім малою, у нас дома дуже любили
співати. Зберуться після роботи літнім вечором і
співають.
Я знала, що завжди наприкінці співатимуть дідові
улюблені пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» і «Заповіт».
Ми жили далеко від Дніпра, але я уявляла собі, який він
широкий, могутній, коли вночі, під час бурі, реве і
підіймає високі хвилі. А закінчувалась пісня тихо, наче
все засинало. Я дуже любила цю пісню.
35
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8 клас
Фізико-математичний профіль
Варіант 1
Математика
3х − 2 2 х + 1 1
−
= +х.
4
5
2
2.Знайти
радіус
кола,
вписаного
в
рівносторонній трикутник, якщо радіус кола,
описаного навколо нього дорівнює 15 см,
висота трикутника дорівнює 21 см.
3.Розв’яжіть систему рівнянь:
( p − 2) 2 − ( p + 3) 2 = (q − 3) 2 − (q + 2) 2 ,

( p + 2) 2 + ( p − 3) 2 = 2 p ( p − 4) + 13q.

2.У прямокутному ∆КРЕ ∠Р = 90°, ∠К = 60°. На

катеті РЕ взято точку М таку, що ∠КМР =
60°. Знайдіть РМ, якщо ЕМ = 16см.
5 5
3
(6.25 − ) :
(203 + 7 ) : 12
8 8+
5
3.Виконати дії:
3
3
(0,85 − 3) ⋅
(−4,2 + 6) ⋅ 10
5
4

Фізика

1.Розв’язати рівняння:

1. Брусок масою 330 г має розміри 15х5х2 см.
Визначте
речовину,
з
якої
виготовлено
брусок.
2. На малюнку зображено хід променя через
лінзу. Зобразіть хід другого променя після
проходження через лінзу

Фізика
1.Якої місткості потрібно взяти посуду, щоб у
неї можна було налити 35 кг бензину?(Густина
бензину—710 кг/м3).
2.Після того, як кут падіння збільшили на 20о,
кут
між
падаючим
і
відбитим
променем
становить
90о.
Знайдіть
початковий
кут
падіння. Зобразіть ці промені.
3.Якою буде довжина смуги, якщо всі квадратні
сантиметри,
з
яких
складається 1 м2,
прикласти один до одного?

3. Розмістити маси у порядку зростання:0,02 т,
5 кг, 3 ц, 21000 г.
_____________________________________________________________

Варіант 23
Математика

_____________________________________________________________

Варіант 11
Математика
1. Розв’язати рівняння:
(1 − 5 x) 2 (2 x − 1)(2 x + 1) x + 0,25 x 2
−
=
.
12
2
3
37

1. Перший

автомобіль долає шлях між двома
містами за 1,5 год, а другий – за 1,2 год.
Швидкість другого автомобіля більша від
швидкості першого на 15 км/год. Знайдіть
відстань між містами.
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2. Розв’язати

систему

1,2 разів більше, ніж за другий. Скільки
овочів продав магазин за кожний день
окремо?

рівнянь:

( x − 1) − ( x + 2) = 9 y,

( y − 3) 2 − ( y + 2) 2 = 5 x.
3. Відрізки АВ і СD перетинаються в т. О,
причому ОА=ОВ, ОС = ОD. Довести , що АС ||
ВD.
2

2

Фізика
1. Яку роботу може виконати двигун потужністю
600 Вт за 30 с? за 5 хв?
2. Побудуйте зображення предмета у дзеркалі та
знайдіть область у якій його (зображення)
повністю буде видно.

3.Мідну деталь нагріли. Чи змінилися при цьому
маса деталі, її об'єм, густина? Відповідь
обґрунтуйте.

2.
Розв’язати
5(3x + y ) − 8( x − 6 y ) = 20,

6( x − 10 y ) − 13( x − y ) = 52
3.

систему

рівнянь:

У рівнобедреному трикутнику АВС на основі
ВС відкладено рівні відрізки ВМ і NС.
Довести, що АМ = АN.

Біологія
1.

Що таке тканини? Які тканини рослин ви
знаєте? Охарактеризуйте основну тканину.

2.

Розкрийте
особливості
будови
та
розмноження вищих спорових рослин (на
прикладі мохів та папоротей). Назвіть
ускладнення
їх
будови
порівняно
з
водоростями
та
поясніть
чим
вони
зумовлені.
Яке значення вищих спорових
рослин у формуванні торфу, кам’яного
вугілля?

3.

Чому залишені на світлі бульби картоплі
зеленіють?

_____________________________________________________________

Хімія

Біолого-хімічний профіль

1.
Фізичні і хімічні явища. У чому полягає
їх відмінність. Навести приклади.

Варіант 2
Математика
1.

Магазин продав за три дні 460 кг овочів.
За другий день було продано овочів на 20
кг більше, ніж за перший, а за третій – в
39

2.

Чому вміст кисню у повітрі сталий?

3.

Яким способом можна розділити рідини,
розчинні одна в одній? Наведіть приклади.

_____________________________________________________________
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Варіант 20

Варіант 10
Математика
1.

Периметр
трикутника
30
см.
Знайдіть
довжину кожної сторони трикутника, якщо
перша його сторона на 4 см коротша від
другої, а друга – в 1,2 рази довша від
третьої.

2.

Знайти значення виразу, якщо n = – 2,7:

Математика
1.

2.

(3n – 1)(3n + 1) – 2(n + 1)2 – (5n + 1)(n – 7).
3.

Хорда DC перетинає діаметр AB в точці К
під кутом 60о, DЕ і СF – перпендикуляри,
опущені на діаметр. KE = 4 см, FK =6 см.
Знайти довжину хорди DС.

Біологія
1.
2.
3.

Що таке корінь, коренева система. Які
види коренів та типи кореневих систем ви
знаєте, які функції виконує корінь?
Дайте
загальну
характеристику
Зеленим
водоростям. Яке їх значення в природі та
житті людини.
Як за особливостями будови квітки можна
встановити
притаманний
їй
спосіб
запилення?

Хімія
В
якій
із
наведених
формул
речовин
валентність
сполученого
з
Оксигеном
елемента найвища:
SO2, K2O, P2O5, BaO, Cr2O3, Cl2O7.
2.
Що таке каталізатори та яка їх роль у
хімічних процесах?
3.
Чим відрізняється горіння речовин на
повітрі і у атмосфері кисню?

1.

3.

Водій, який перевозив за день 8т вантажу
замість 6т за планом, виконав завдання на
2 дні раніше, ніж планував. Скільки тонн
вантажу перевіз водій?
Знайдіть
значення
виразу
2
(3 x − 2 y )(3x + 2 y ) + ( x − 3 y ) − (5 x − y )(2 x − 5 y ) ,
якщо
4
х = 0,125; y = .
7
Хорда АС кола перетинає діаметр КР у
точці М, ∠СМЕ = 60°, АМ = 6см, СМ = 12см.
Знайдіть ВЕ, якщо АВ ⊥ КР і СЕ ⊥ КР.

Біологія
1.
Яке значення покритонасінних
природі та в житті людини?

рослин

2.
На
конкретному
прикладі
особливості Хвощеподібних.

розкрийте

3.
Чому
голонасінні
великими групами?

переважно

ростуть

у

Хімія
1.
Визнач валентність
таких сполуках:

атомів

елементів

у

а) PbO, PbO, P2O5, SiO2.
б) HBr, H2S, PH3, SiH4.
2.
Що таке каталізатори
хімічних процесах?

та яка їх роль у

3.
Розрахуй відносну молекулярну масу таких
сполук: H2 SO4, Al(NO3)3, Fe3O4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Українська мова (диктант)
Диктант №1
Бабине літо
Жовтогаряча осінь стоїть над селом, розкинувши
високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли
молоді падолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі,
снує свою дивну пряжу над перелазами.
Настала лагідна пора бабиного літа. Останні сонячні
дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом,
прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій.
На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю.
Тільки де-не-де стоять сухі соняхи й тихо шурхотять,
нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими
решетами на городах. Зів'яли, поникли від нічних
приморозків квіти.
Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві
качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини.
Коли глянеш здалеку, то здається, що стоїть така хатина, як
молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і
справді завітають до такої старости, адже осінь — то
найкраща пора для сватання.
(За І. Цюпою)

поночі. Чорніли тільки товсті дуби. Місяць піднявся вгору,
вийшов із-за хмар, розливаючи чари по всьому лісі.
Тихе світло місяця заграло по верхах дубів, ще вкритих
листом, на котрому задержався вгорі пухкий сніг. А далі
розлилося по лісі, по ярах, по долинах в найвіддаленіші
закутки,
обливаючи кожне дерево, кожну гілку. На
розложистому гіллі неначе хто поклав прозору вату. Тихе
світло лилося через сніг, через іній і обливало дерева зверху
найделікатнішим матовим блиском. Усе в лісі було освічене
з усіх сторін, а від дерев не було видно навіть тіні. Світло
було трохи синюватим. Ліс став якимось фантастичним,
здавалося, нібито це якийсь дивний зачарований храм,
прикритий незвичайною кришталевою покрівлею. Чорні
товсті пеньки, припорошені снігом, були подібні на
велетенські гриби, кущі папороті стояли, наче квітки у
якомусь фантастичному, зачарованому саду.
(За І.Нечуєм-Левицьким)

Диктант №8
Ніч у зимовому лісі
Поїзд летів. Картини мінялися, ніби декорації в театрі.
Починався старий дубовий та берестовий ліс. Уже було
43
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9 клас
Фізико-математичний профіль
Варіант 3
Математика
x 2 − х 12
1. Розв'яжіть рівняння:
.
=
x+3 х+3
2.У прямокутному трикутнику катети дорівнюють
20 см і 15 см. Знайдіть довжину висоти
трикутника, проведену до гіпотенузи.
3.Побудуйте графік функції: у = х +

x +3
.
x+3

Фізика
1. Маса каністри з гасом дорівнює 20 кг. Яка
місткість каністри, якщо її маса 4 кг?
(Густина гасу – 0,8 г/см3)?
2. Водолазу потрібно підняти гранітний камінь з
води, об’єм якого 25 дм3. Якою силою потрібно
діяти на камінь у воді? Густина граніту 2500
кг/м3.
3. Вантаж масою 140 кг піднімають за допомогою
рухомого блоку на висоту 2 м, прикладаючи силу
875 Н. Визначити ККД блока.
_____________________________________________________________

Варіант 12
Математика
1. Побудуйте в одній системі координат графіки

45

6
і у=х+5 та знайдіть координати
x
точок їх перетину.
2. Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 32
см, а середня лінія – 9 см. Знайдіть бічні
сторони трапеції.
3. Складіть квадратне рівняння, корені якого
дорівнюють 2- 11 і 2+ 11 .

функцій у=-

Фізика
1. Під час нагрівання на газовій плиті 10 л
води від 20о С згоріло 125 г природного газу.
До якої температури нагрілася вода, якщо ККД
газової плити становить 0,4? (Густина води
1000 кг/м3. Питома теплоємність води 4200
Дж/кг0С. Питома теплота згорання газу 4,4*107
Дж/кг.)
2. Яка
підіймальна
сила
шматка
пінопласту
3
об’ємом 1 м ? Густина пінопласту 0,1 кг/м3.
3. Чи можна, діючи силою 1 Н, створити тиск
1000000 Па?
_____________________________________________________________

Варіант 23
Математика
Порівняйте значення виразів:

1.
1
2− 3

−

1
2+ 3

( 3) .
2

і

2.
З точки поза прямою проведено до цієї
прямої перпендикуляр і дві похилі. Знайдіть
довжину перпендикуляра, якщо похилі дорівнюють
15см і 20см, а довжини їхніх проекцій на дану
пряму відносяться як 9 : 16.
46

3. При якому значенні а рівняння х2+(а-1)х+а8=0 має один корінь?

Фізика
1. Визначити ККД термоустановки, в якій, щоб
нагріти 100 л води від 8о С до кипіння, треба
спалити 8 кг дров.( Густина води 1000 кг/м3.
Питома теплоємність води 4200 Дж/кг0С. Питома
теплота згорання дров 1,3*107 Дж/кг.)
2. Прямокутна баржа завдовжки 20 м, завширшки 5
м занурилась додатково у воду на 10 см, коли
на неї навантажили трактор. Яка маса трактора?
3. Потяг 10 хв рухався із швидкістю 20 м/с,
потім 5 хв із швидкістю 16 м/с, а потім ще 4,5
км з швидкістю15 м/с. Яка середня швидкість
потяга на всьому шляху? Результат виразіть в
м/с і км/год.
_____________________________________________________________

Біолого-хімічний профіль
Варіант 9
Математика
1.Розв’яжіть рівняння:

x2 − x
12
=
.
x+3
x+3

2.У прямокутному трикутнику катети дорівнюють
20см
і
15см.
Знайдіть
довжину
висоти
трикутника, проведену до гіпотенузи.
x+3
.
3.Побудуйте графік функції: y = x +
x+3

Біологія
1.Пристосування птахів до польоту.
47

2.Тип
кишковопорожнинні.
характеристика, представники.

Загальна

3.З якою метою медичну п’явку застосовують у
медицині?

Хімія
1.Основи,
їх
склад,
назви,
класифікація.
Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під
час роботи з лугами.
2.Здійснити перетворення:
FeCI3 → Fe(NO3) → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeSO4
→ FeCI2.
3.Обчисліть масу алюміній оксиду, що реагує з
12,6 г нітратної кислоти.
_____________________________________________________________

Варіант 18
Математика
1.Розв’яжіть рівняння:

x 2 − 4x x − 3 1 − x
+
=
.
8
5
6

2.Основи прямокутної трапеції дорівнюють 26 см
і 36 см, а більша діагональ є бісектрисою
гострого кута. Знайдіть периметр трапеції.
3.Складіть рівняння прямої, яка проходить
через точку М(1; –4) і кутовий коефіцієнт якої
дорівнює 4.

Біологія
1.Розмноження та розвиток амфібій.
2.Охорона тваринного світу.
3.Чому
у
виводкових
птахів
турботу
про
нащадків бере на себе здебільшого один із
батьків, а у нагніздних – обидва?
48

Хімія
1.Що таке оксиди, які оксиди
Хімічні властивості окидів.

ви

знаєте?

→
2.Здійснити перетворення: Са → Са (ОН)2
СаСО3 → СО2 → K2CО3 → KNO3 назвіть утворені
сполуки.
3.Яка маса нітратної кислоти витрачається на
нейтралізацію 0,02 моль кальцій гідроксиду?

2.Між якими речовинами можливі реакції: калій
гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид, хлоридна
кислота, алюміній оксид. Написати рівняння
можливих
реакцій,
дайте
назви
продуктам
реакцій.
3.Обчисліть масу кисню, що прореагував з 6,2 г
фосфору.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Варіант 24
Математика

Українська мова (диктант)

4 x − 1 2 x + 12
=
.
x+2
x −1
2.Основи прямокутної трапеції дорівнюють 15 см
і 6 см, а менша діагональ є бісектрисою тупого
кута. Знайдіть периметр трапеції.
x2 − 9
3.Побудуйте графік функції: y =
.
x −3

1.Розв’яжіть рівняння:

Біологія
1.Класифікація риб. Особливості класу Кісткові
риби.
2.Внутрішня
будова
мускулатура).

ссавців

(

скелет

та

3.Чому представники ряду Воші позбавлені крил?

Хімія
1.Здійснити перетворення:
SO3 → К2SO4 → KNO3
↓
АІ2 (SO4)3
H2 SO4 →
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→ АІ(ОН)3

→

АІ2О3

Диктант № 3
До батька по розум
Повага до старших, до батьків уважалась у народі
рисою, притаманною кожній порядній і вихованій
людині. Навчаючи дітей поважати старших, їм
розповідали різні повчальні історії, легенди й казки. Ось
одна з них
Давним-давно старих людей, які вже нічого робити не
могли, спускали у провалля, щоб дарма хліба не їли.
Проте один чоловік дуже любив свого батька й, не
виконавши жорстокого закону, заховав його в хліві.
Щодня він потайки від односельців носив батькові їжу.
Через деякий часі у селі стався недорід, отже, нічим
людям сіяти. Старий побачив, що син чомусь зажурений.
Порадив зняти снопи зі стріхи, ще раз обмолотити їх і
засіяти. Син так і зробив. У нього хліб зійшов найкраще, і
найбільша нива була засіяна.
Усі люди стали допитуватися чоловіка, як він до
такого додумався. Той розповів, що батько так навчив.
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З того часу люди вже не спускали старих у провалля,
а навпаки, стали шанувати їх до самої смерті, бо вони
завжди розуму навчать.
3 народної творчості

Диктант № 14
Вітряки
Коли наближаєшся до села або до хутора в Україні,
помічаєш вітряки. Цілими юрбами повибігали вони геть у
поле, позаймали, немов вартовики, близькі могили і горбки
і, повернувшись в один бік, чекають усі вітру. Але влітку
лише коли-не-коли здійметься на якусь годину вітерець, і
тоді хазяїн пустить застояний млин. Немає влітку й вітру
такого, щоб дув довго і сильно. Тому гуляє вітряк, стежка
до нього заростає травою.
Надходить осінь. Вітер міцнішає. Жовті хліба доспіли,
а до млина тягнуться важкі вози з мішками нового,
свіжого зерна. Тепер-то починається вітрякові робота.
Цілодобово вертяться його крила, немов силуючись
наздогнати одне одного.
Не вгамовується млин і взимку. І так до весни, поки
стихне вітер, а весняні хліборобські роботи одірвуть
хазяїна од млина.

10 клас
Фізико-математичний профіль
Варіант 11
Математика

(2 x − 1)2 − (x − 1)(x + 7 ) ≤ 5 .

1. Розв’яжіть нерівність

8
32
1
− 2
= .
x + 4x x − 4x x
3. Діагональ
рівнобічної
трапеції
перпендикулярна до бічної сторони і утворює з
основою трапеції кут 30о. Знайдіть площу
трапеції, якщо радіус кола описаної навколо
неї, дорівнює R.
4. Доведіть, що при всіх цілих n значення
виразу (n − 2)(n − 1)n(n + 1) + 1 є квадратом цілого
числа.

2. Розв’яжіть рівняння

2

Фізика
1. В електричне коло напругою 100 В ввімкнено
спіраль. Коли послідовно до неї під’єднали
реостат, то сила струму в колі зменшилась від
5 до 2 А. Визначить опір реостата та його
потужність.
2. Малий поршень гідравлічного преса під дією
сили 500 Н опустився на 15 см, при
цьому
великий поршень піднявся на 5 см. Яка сила діє
на великий поршень?
3. За який час поїзд пройде міст, довжина якого
70м,
якщо
довжина
поїзду
100м,
а
його
швидкість 36км/год?
_____________________________________________________________
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Скільки часу затратив на поїздку мотоцикліст
та який шлях він проїхав?

Варіант 13
Математика
1. Скільки

цілих
розв’язків
7x +1
− 2 ≥ 5 x,

нерівностей  2
( x + 5)( x + 3) ≥ x 2 + 3 x ?


має

система

2− x
 5

2. Спростіть вираз 
.
− x − 2 ⋅ 2
 x−2
 x − 6x + 9
3. Два кола з центрами О1 і О2, радіуси яких
дорівнює 10 см і 16 см відповідно, мають
зовнішній дотик у точці С. Пряма, що проходить
через точку С, перетинає коло з центром О1 у
точці А, а інше коло – у точці В. Знайдіть
довжини хорд АС і ВС, якщо АВ=39 см.

_____________________________________________________________

Варіант 19
Математика
1. Число 3 є коренем рівняння 4 x 2 − 2 x + m = 0 .
Знайдіть другий корінь рівняння і значення m.
 a − 8 a + 8  16a
.
2. Спростіть вираз 
−
:
2
 a + 8 a − 8  64 − a

3. Діагональ
рівнобічної
трапеції
поділяє
висоту, проведену з вершини тупого кута, на
відрізки завдовжки 10 см і 8 см. Знайдіть
площу трапеції, якщо її менша основа дорівнює
бічній стороні трапеції.

4. Доведіть,
що
відрізки,
які
сполучають
середини
протилежних
сторін
опуклого
чотирикутника,
і
відрізок,
який
сполучає
середини діагоналей, перетинаються в одній
точці.

яких значеннях параметра а система
ax + y = 2,
має безліч розв’язків?
рівнянь 
9 x + ay = 6

Фізика

Фізика

1. Два резистори з опором 1 Ом і 3 Ом ввімкнені
паралельно. Амперметр, під’єднаний послідовно
до другого резистора, показав силу струму 1 А.
Яка напруга прикладена до резисторів, який
загальний струм і струм у першому резисторі?
2. На землі лежить лом, маса якого 10кг, а
довжина 2м. Яку силу потрібно прикласти до
кінця лома, щоб підняти його?
3. Колона автомобілів завдовжки 2км рухається
зі швидкістю 30км/год. Від голови колони до її
хвоста
мотоцикліст
проїхав
зі
швидкістю
50км/год, а повернувся зі швидкістю 60км/год.

1. Електрична
плитка
потужністю
550
Вт
розрахована на напругу 220 В, у ввімкнена в
мережу з напругою 127 В. Яку вона споживає при
цьому потужність? На яку частину потрібно
вкоротити
спіраль
плитки,
щоб
вона
при
вмиканні в мережу з напругою 127 В споживала
потужність 550 Вт.
2. Плоскодонна баржа дістала пробоїну в дні,
площа якої 200 см2. З якою силою потрібно
тиснути на пластир, яким закривають отвір, щоб
стримати напір води на глибині 1,8 м?
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4. При

3. Радіозонд об’ємом 10 м3 наповнений воднем.
Якої ваги радіоапаратуру він може підняти в
повітря, якщо його оболонка важить 6 Н?
_____________________________________________________________

Біолого-хімічний профіль
Варіант 2
Математика
1.Розв’яжіть нерівність:
( 2x + 1 )(x − 7 ) > ( 3x − 1 )2 − 50 .
2.У кінотеатрі два зали для глядачів: червоний
і синій. У червоному залі 350 місць, а в
синьому – 480, причому в синьому залі на 5
рядів менше, ніж у червоному, але в кожному
ряду на 10 місць більше, ніж у кожному ряду
червоного залу. Скільки місць у ряду червоного
залу?
3.Діагоналі ромба відносяться як 3 : 4, а його
периметр дорівнює 100 см. Обчисліть площу
ромба.

Біологія
1.Чим визначається поведінка людини? Поясніть
пристосувальну роль та причини індивідуальних
особливостей поведінки людини.
2.Розкрийте особливості будови
водоростей та
їх значення.
3.Яку першу допомогу слід надати при укусах
отруйних тварин, що поширені на території
України?

Хімія
1.Розчинність,

її

залежність
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від

різних

чинників. Розчини насичені і ненасичені.
2.З
якими
з
наведених
речовин
взаємодіє
хлоридна кислота: цинк, сульфур (ІV) оксид,
ферум (ІІІ) оксид, цинк гідроксид, ртуть,
алюміній, кальцій нітрат. Написати рівняння
можливих реакцій у молекулярному і йонному
вигляді.
До
яких
типів
відносяться
дані
реакції?
3.У 2л води розчинили 224л хлороводню (н.у.).
З якою масовою часткою хлороводню утворився
розчин?
_____________________________________________________________

Варіант 14
Математика
1.Розв’яжіть

систему
нерівностей:
(x + 3)( x − 5) − 6 < x( x + 9) + 1,

3x − 0,5 < 2(x − 0,4) − x.
2.Третій член арифметичної прогресії становить
50% від шостого члена цієї прогресії, а їх
добуток дорівнює 288. Знайти другий член
прогресії.
3.Бісектриса
прямого
кута
прямокутного
трикутника
ділить
гіпотенузу
на
відрізки
довжиною 30 см і 40 см. Знайдіть площу цього
трикутника.

Біологія
1.Обґрунтуйте взаємозв'язок у функціонуванні
кровоносної та дихальної систем в організмі
людини.
2.Які рослини та тварини вашої місцевості
занесені до Червоної книги України? Поясніть
необхідність
збереження
природного
біорізноманіття
та
етичного
ставлення
до
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тварин.
3.Як можна розвивати пам'ять?

Хімія
1.Оцтова кислота, її молекулярна та структурна
формули, фізичні властивості. Функціональна
група.
Хімічні
властивості:
електролітична
дисоціація, взаємодія з металами, лугами,
солями,
спиртами.
Застосування
оцтової
кислоти.
2.Напишіть молекулярні, повні та скорочені
йонні
рівняння
реакцій,
що
відповідають
22+
2схемам:а) Cu + S → ? ; б) ? + SO3 → SO 2 ↑ + H 2 O ;
FeO + ? → Fe 2+ + ? ;
в)
CaCO3 + ? → CO2 ↑ +Ca 2+ + ?

+
г) 2H +? → H 2S ;

д)

;
3.До розчину сульфатної кислоти об'ємом 400мл,
густина якого дорівнює 1,1 г/мл, а масова
часка сульфатної кислоти - 0,15, додали воду
масою 60г. Визначте масову частку сульфатної
кислоти в добутому розчині.
_____________________________________________________________

Варіант 20
Математика
1.Розв’яжіть нерівність: (x − 1 ) 2 + (x − 2 )(x + 1 ) ≤ 1 .
2.Добуток двох послідовних натуральних чисел
дорівнює 110. Знайти суму квадратів цих чисел.
3.Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює
128 см, а бічна сторона відноситься до висоти,
проведеної до основи, як 5 : 4. Обчисліть
діаметр описаного кола.

Біологія
1.Охарактеризуйте біологію як науку про живу
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природу. Які основні методи використовують для
дослідження живої природи? Наведіть приклади
застосування біологічних знань у практичній
діяльності людини.
2.Назвіть характерні особливості класу Ссавці.
За якими ознаками людина відрізняється від
інших представників класу Ссавці?
3.Що таке здоров'я? Які
збереженню здоров'я людини?

чинники

сприяють

Хімія
1.Швидкість

хімічної
реакції,
залежність
швидкості реакції від різних чинників.
2.Запишіть рівняння реакцій в молекулярній,
повній йонній та скороченій йонній формах:
а) цинк сульфат і барій хлорид;
б) калій фосфат і цинк бромід;
в) хлоридна кислота і калій карбонат;
г) ферум(III) хлорид і натрій гідроксид.
3.У 2л води розчинили 224л хлороводню (н. у.).
З якою масовою часткою хлороводню утворився
розчин?
_____________________________________________________________

Українська мова (диктант)
Диктант № 1
Після зливи
Над моїм подільським селом темна хмара
розкинула велетенське крило й витрусила з його таїни
краплини-горіхи, що важко розбивались об твердь земну,
об густе листя й дахи.
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Потім ринув густющий дощ.
Дорога, розігріта за день, парувала й неначе несла
мене за село. У дворах по-родинному затишно гомоніли
селяни: сьогоднішня злива раніше повернула хліборобів
додому. Цьому особливо раділи діти, бо влітку їм мало
випадає бути з батьками. Дерева блискучо зеленіли,
озонове повітря пахло липовим цвітом, а з-за крайньої
садиби вже тепло жовтіла смужка пшеничного лану.
На краю поля червоно зоріли маки, а далі золотіла
стигла пшениця. Я так боявся, що її покучерявить
бурхлива злива, але колоски стояли рівно й гарно, тихо
видихаючи сизувату імлу, наче поле вкривалося на ніч
чимось м'яким і невагомим. Від серця відлягло: хмара
покотила за обрій важкі громи, викрешуючи довгі
блискавки.
(За В. Думанським)

назустріч: то спогляне на тебе гарячим сонцем, то
притулиться пахучим холодком із темного лісу, то
промовить піснею, то озветься соловейком, жайворонком.
Так тобі весело, так легенько, мов у раю!
Серце мліє, ніби щось до тебе промовляє. Не
розбереш, що воно розказує, а слухаєш не наслухаєшся,
як не наслухається мати своєї дитини, бо та мова
солодша для неї від медової речі найрозумнішої людини.
(За О. Стороженком)

Диктант № 2
Рідна сторона
Проїхавши бором, станеш підніматися на високу
гору. Тут уже темна сосна росте разом із дубом, липою,
кленом, усе стає густішим. Дерево переплелося вітами, як
те волосся, глід і шипшина позросталися, стоять, як добра
огорожа.
Мій Боже милий, що за ліс! Якого немає тут дерева! І
високих, величезних, і старих, скорчених, похнюплених,
що вже віку свого доживають. Інше, зламане хуртовиною
й обпалене блискавкою, стоїть собі край дороги, як
чернець, а там трухлявий пень схилився, як той старець із
торбою. Куди не глянь, усе тебе чарує, вітає, усе тобі
всміхається. Здається, рідна наша Україна вийшла тобі
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