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За тест бали можуть бути зняті:
в І частині тесту
− 10 балів:
•
за кожної невірної відповіді або за виправлення відповіді в таблиці
відповідей;
•
за відсутність відповіді на будь-яке із завдань.
в ІІ частині тесту
− 20 балів:
•
за повну відсутність розв’язання кожної задачі (прикладу), навіть за
наявності правильної остаточної відповіді;
•
за наведену правильну відповідь при наявності невірного ходу
розв’язання задачі (прикладу);
− 10 балів:
•
одержана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю, але
при цьому наведена логічно правильна послідовність кроків розв’язання;
•
наведено розв’язання задачі (прикладу), але зроблена помилка у вихідних
умовах завдання;
− 5 балів:
•
наведено правильну відповідь, але при цьому допущено помилку, що не
вплинула на відповідь та загальний хід розв’язання задачі (прикладу);
•
наявність описки у письмовій роботі при вірному запису у чернетці.
в ІІІ частині тесту
− 30 балів:
•
за повну відсутність розв’язання кожної задачі (прикладу), навіть за
наявності правильної остаточної відповіді;
− 20 балів:
•
відповідь задачі (прикладу) не отримана або отримана невірна, але при
цьому основний хід розв’язання та всі використовувані формули були вибрані вірно;
•
відсутні або виконані з помилками необхідні рисунки;
•
наведено правильну відповідь при наявності невірного ходу розв’язання
задачі (прикладу) або розглянуто окремий випадок та тощо;
•
за невірне тлумачення вихідних умов задачі (прикладу), що не порушили
загалом правильного ходу розв’язання завдання;
− 10 балів:
•
допущено помилку, що не вплинула на відповідь та загальний хід
розв’язання задачі (прикладу);
•
нераціональне розв’язання задачі (прикладу) при наявності докладних
пояснень та вірного кінцевого результату;
•
відсутні обов’язкові пояснення та обґрунтування;
•
наявність термінологічної помилки, тобто наведена невірна назва
геометричного об’єкту, теореми, властивості.
− 5 балів:
•
наявність описки у письмовій роботі при вірному запису у чернетці.
Робота не атестується (70 балів), якщо в ній відсутні розв’язки всіх задач або
абітурієнт в ході тестування не виявив бажання відповідати і здав чистий аркуш
відповіді.
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