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Inhaltlich entsprechen die Aufgaben
der BMT-Einheit Mathematik dem
aktuellen Programm externer
Prüfungen in Mathematik

Multitest ZNO-2022: Mathematik
Anstelle des traditionellen EIT  im Jahr 2022 werden Studienanfänger einen nationalen
Mehrfächertest (NMT) ablegen , der im Computerformat durchgeführt wird. Dieser Test besteht aus
drei Aufgabenblöcken: Ukrainische Sprache , Mathematik und ukrainische Geschichte.

Welche Inhalte werden die Aufgaben der BMT-Einheit Mathematik haben?

Inhaltlich entsprechen die Aufgaben der BMT-Einheit Mathematik dem aktuellen Programm externer
Prüfungen in Mathematik . Dieses Programm deckt alle Themen in Algebra und Geometrie ab, die im
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Schuljahr studiert wurden, nämlich:

"Zahlen und Ausdrücke";

"Gleichungen, Ungleichungen und ihre Systeme";

"Funktionen";

"Zufällige Ereigniswahrscheinlichkeit, Stichprobenmerkmale (Mittelwert), Analyse von
Diagrammen und Grafiken";

"Planimetrie";

"Stereometrie".

Wie ist die BMT-Einheit in Mathematik aufgebaut?

In der BMT-Einheit Mathematik werden insgesamt 20 Aufgaben gestellt, darunter:

14 Aufgaben mit der Wahl einer richtigen Antwort aus den fünf vorgeschlagenen Optionen;

4 Aufgaben zum Herstellen der Konformität (Sie müssen 3 "logische Paare" festlegen);

2 offene Aufgaben mit kurzen Antworten (unstrukturierte Aufgaben).

Beachten Sie, dass es im BVT-Block in Mathematik keine offenen Aufgaben mit ausführlicher Lösung
geben wird.

Wie werden die Aufgaben der BMT-Einheit Mathematik bewertet?

Die Mathematikaufgabe wird nach dem Bewertungsschema der externen Evaluation bewertet. Das
heißt, 1 Testpunkt wird für jede richtige Antwort auf die Aufgabe mit der Wahl einer richtigen Antwort,
1 Testpunkt für jedes richtig definierte logische Paar in Zuordnungsaufgaben und 2 Punkte für jede
richtige Kurzantwort vergeben. Daher können Sie für die Erfüllung der Aufgaben der BMT-Einheit in
Mathematik 0 bis 30 Punkte erhalten.

Ihr Ergebnis (dh die Anzahl der Punkte für richtig gelöste Aufgaben) erfahren Sie nach Abschluss der
BAT-Blöcke. Später wird das Ergebnis jedes Blocks auch in eine Skala von 100-200 Punkten
übersetzt. Um ein Ergebnis auf einer Skala von 100-200 zu erhalten, reicht es aus, mindestens ein
Testergebnis zu erzielen.

Aufgaben für die kindliche
Entwicklung

Praktische Aufgaben zur Entwicklung verschiedener
Fähigkeiten von Vorschul- und Grundschulkindern
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Поширити
Освіта.ua 
11.04.2022

Ist es möglich, Probleme für diejenigen zu lösen, die Mathematik auf
Standardniveau studiert haben?

Probleme in Mathematik können nicht nur von denen gelöst werden, die Mathematik auf der
Profilebene studiert haben, sondern auch von denen, die Mathematik auf der Standardebene studiert
haben. Immerhin entsprechen die meisten Aufgaben dem Programm der Standardstufe. Darüber
hinaus erhält jeder Testteilnehmer die Möglichkeit, die gedruckten Referenzmaterialien zu nutzen, die
wir hier vorab zur Lektüre anbieten .

Sie können einen Entwurf verwenden, um während des Tests mathematische Probleme zu lösen.

Wie bereite ich mich auf die Aufgaben der BMT-Einheit in Mathematik vor?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з
математики, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки
Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:

шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;

тести ЗНО-ОНЛАЙН з математики за минулі роки;

завдання з математики, згруповані за певними темами, які відповідають темам,
передбаченим програмою;

коментарі до тестів з математики минулих років, які надані провідними фахівцями з
підготовки до тестування.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити теми з математики, передбачені
програмою, чи відпрацювати найбільш проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в
середовищі онлайн-тестувальників.

 вступ на бакалавра  ЗНО

Ми у Telegram Форум.ОСВІТА.UA
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Nazar 

Антон Скляр 

Карпин 

Diana 

Сергей 

Коментарі

Dein Text ...

А там всі предмети зєднані От наприклад мені потрібна сама математика я що буду знову
складати укр мову і історію ?

20.04.2022 в 13:45  Відповісти

Добрий день,а чи будуть предоставлений листок з формулами,як у минулих ЗНО?

17.04.2022 в 17:53

Для Антон Скляр: До того ж кожному учаснику тестування буде надана можливість
скористатися надрукованими довідковими матеріалами, із якими пропонуємо
ознайомитися заздалегідь тут. Натисніть на слово ТУТ і побачите

18.04.2022 в 08:25

Коментувати

Добрый день, а как зарегистрироваться? Надо регистрироваться как на обычное ЗНО? А если
выберешь 4 предмета мультитест будет все равно по трем , это укр, математика и истории?

14.04.2022 в 17:20  Відповісти
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Лана 

mlegenkiy 

Ірина 

Олег 

Марина 

St 

Людмила +1

Мне для вступления нужно было сдать 3 предмета: История, Укр язык+литературу, Биология. К
этим предметам и готовился, и как сейчас за столь короткое время подготовится к математике?

14.04.2022 в 11:04

Для Сергей: Математика -це обов’язковий предмет на ЗНО. Його ви здавали б так чи
інакше. Хіба що ви не цьогорічний випускник.

15.04.2022 в 09:43

Факультет РБЕКС Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна запускає
волонтерську програму "Математика від РБЕКС" для підготовки школярів до
Національного мультипредметного тесту з математики. Слухачем безкоштовних онлайн
занять може стати кожен бажаючий український старшокласник-школяр. Детальну
інформацію щодо курсу опубліковано у Facebook
(https://www.facebook.com/rbecskhnu/posts/5187420977989816).

17.04.2022 в 18:24

Коментувати

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128 Нарешті петиція! Долучайтесь! Це шанс
реалізувати запит на справедливість. Не дамо МОН остаточно зламати дитячі плани і мрії.

13.04.2022 в 20:44  Відповісти

А будуть враховуватись всі теми на НМТ з математики чи тільки ті що перелічені вище? Підскажіть
будь ласка????????

13.04.2022 в 19:26  Відповісти

Доброго дня .Як можна скласти тест ,якщо я перебуваю за кордоном. Чи можливо буде скласти
ЗНО онлайн

12.04.2022 в 19:22

Для Марина: Так всі будуть складати он-лайн. Це не ЗНО це мультитест. Складати
будуть всі його в дома

14.04.2022 в 16:21

Коментувати
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Оксана 

Андрій 

Антоніна 

Ірина 

Галина 

Саша 

Галина 

Добрий день. Все розумію, ЗНО потрібне, але цікаво, чи ті, хто укладатиме тест виконають 60
завдань за 80 хвилин, навіть простих, тестових? Сумніваюсь… Тільки перечитати 60 завдань, то
потрібен час, не говорячи про те, що з математики треба ще й накинути подекуди розв‘язок, а з
короткою відповіддю - то й розв‘язати… Надія на те, що здоровий глузд повернеться і час
виконання збільшать. Досить знущатися над дітьми! Цьогорічні випускники і так у ситуації, як
ніколи…

12.04.2022 в 18:50  Відповісти

Чи буде можливість написати мультитест за кордоном? Якщо так, то чи у всіх країнах? Що для
цього потрібно зробити?

12.04.2022 в 17:48  Відповісти

А якщо я минулого року складав ЗНО з української мови, а цей рік мені потрібно скласти
математику, і буде мульти тест, то бали з української мови минуло річні збережуться чи буде цього
річний результат?

12.04.2022 в 13:33  Відповісти

Підкажіть, будь ласка, цьогорічне ЗНО скільки часу буде дійсне(лише цього року, чи 3 роки?

11.04.2022 в 21:18  Відповісти

У мене питання, як у мами випускника так і вчителя математики. 14 + 4*3+2=28 завдань дитина
повинна розв’язати за 20-30 хвилин? В умовах стресової ситуації. Та ніколи!!! Спустіться з зірок,
можливо "геній" з двома вищими математичними освітами за 10-15 хвилин розв’яже, а для дитини
цей час необхідно збільшити в тричі, тобто 30-45 хвилин, але тоді дитина не встигне навіть
прочитати завдання з української мови та історії. Навіщо ВИ це робите!!! ВИ руйнуєте дитячі мрії,
освічене майбутнє держави

11.04.2022 в 20:37

Для Ірина: Вибачте, а не підкажете де вказано, що на математику дається 20-30хв.?

12.04.2022 в 12:27

Загальний час = 90 хв., ви пропонуєте на історію і мову залишить по 10 хвилин, а
математику годину вирішувать?

13.04.2022 в 01:23

Для Саша: чому б ні. В історії тести. Просто поставити відмітку. В математиці треба
розв’язати. Я онлайн зно з історії (звичайне) за 20 хв. Проходила.
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Олеся 

Олександр 

Liudmyla 

Nataly 

Alex 

Оксана Семиліт 

13.04.2022 в 19:35

Коментувати

Підкажіть, будь ласка, цьогорічне ЗНО скільки часу буде дійсне(лише цього року, чи 3 роки?)

11.04.2022 в 19:11  Відповісти

Для Liudmyla: В другій частині всього 12 завдань. Тобто 12 балів.

11.04.2022 в 17:15

Дякую. Я уважно прочитала, то помітила, що у другій частині 4*1*3=12.

12.04.2022 в 11:07

Коментувати

Як буде проходити саме тестування? Все буде в режимі "онлайн"?

11.04.2022 в 16:34

Для Nataly: онлайн в пунктах тестування. Наприкінці діти відправляють відповіді і
одразу отримують свої бали .

12.04.2022 в 12:05

Коментувати

#зно_2022 Петиція про обрання третього тесту за вибором випускника
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128

11.04.2022 в 14:11  Відповісти

Liudmyla 
"Завдання з математики буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в
ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з
вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну
пару в завданнях на встановлення відповідності та по 2 бали за кожну правильну коротку
відповідь. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з математики можна отримати від 0 до 30
балів." - щось не зрозуміла, це як??? 14*1+4*1+2*2=22. А у них вийшло 30 балів. Це як
рахувалось???

11.04.2022 в 17:04
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Оксана Семиліт 

Віталій 

Светлана 

Expert 

Марина -1

Angela 

Alex 

Ярослав 

Який час виконання виділено для завдань з математики? Чи буде час виконання для кожного
предмету окремо,чи час сумарний для цього мультимедійного тесту?

11.04.2022 в 14:08

Для Оксана Семиліт, якщо не помиляюся ,то сумарний час

11.04.2022 в 18:31

Коментувати

Доброго дня. Не зовсім зрозуміло, чи є в тесті логарифми, тригонометрія та похідна? Може вони
входять до розділів функцій або рівнянь?

11.04.2022 в 13:28

Для Светлана: Так це все є

11.04.2022 в 13:41

Коментувати

und was wird ungefähr aus der Geschichte sein?. .?

11. April 2022 um 11:52 Uhr Alle Antworten anzeigen (4)

Hallo! Bitte geben Sie die Zeit für die Matheaufgaben an. Danke!

11.04.2022 um 16:50 Uhr

Für Angela: nur 80 Minuten für drei Fächer. Wenn Sie 25 Minuten für Geschichte und
Sprache aufwenden, bleiben 30 Minuten für Mathematik übrig.

12.04.2022 um 12:07 Uhr

Angeblich soll es nur den zweiten Teil geben (von 1900 bis 2022)

17.04.2022 um 09:27 Uhr

Kommentar
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