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У кожному з коротких текстів нижче є два або три порожні місця, які означають, що в  реченні було щось пропущено. 
Оберіть із запропонованих варіантів пару або трійку слів, які за своїм значенням та стилістично найкраще пасують до 
відповідного тексту загалом.  

1. 

Нашу увагу на цьому ескізі ______ не так батальні сцени, 
як ______ зображення будівель 

(A) привертають – реалістичне 
(B) захоплюють – дієве 
(C) утримують – дійсне 
(D) підвищують – точне 
(E) розсіюють – уміле 
  

2. 

Від самого початку подорожі у поспішно призначеного 
керівника експедиції виникли проблеми з ______, і ця його 
______ створила значні проблеми для решти учасників 
експедиції. 

(A) станом здоров’я – перевага 
(B) ухваленням рішень – нерішучість 
(C) мотивацією – неспроможність 
(D) орієнтацією – риса характеру 
(E) авторитетом – незосередженість 
  

3. 

Тоді як деякі фірми підвищення мінімальної зарплатні 
______ тому, що вони взагалі не наймають людей з ______ 
доходами, для більшості роботодавців вплив цього 
підвищення може бути доволі ______. 

(A) вітають – високими – несприятливим 
(B) не відчують – найнижчими – серйозним 
(C) не переживуть – мінімальними – сприятливим 
(D) не заторкне – середніми – істотним 
(E) не сприймають – малими – великим 
  

Оберіть із пар виразів нижче у відповідях таку пару, щоб після заповнення нею пропуску в завданні (у наведеному порядку) 
значеннєвий зв'язок між виразами праворуч від знака рівності був максимально подібний до значеннєвого зв'язку між 
виразами ліворуч від знака рівності (порядок виразів у парах важливий). 

4. 

______ : ДИСЦИПЛІНА = ______ : ТАКТ 

(A) спринт – нота 
(B) виграш – композиція 
(C) муштра – арія 
(D) біг – співчуття 
(E) неслухняність – нетактовність 
  

5. 

______ : БОРОШНО = КВАРТИРА : ______ 

(A) пекар – квартирант 
(B) тісто – спальня 
(C) рецепт – район 
(D) ресторан – вілла 
(E) дріжджі – килим 
  

6. 

______ : БДЖОЛА= ______ : МОНАХ 

(A) квітка – сутана 
(B) гніздо – костьол 
(C) королева – монашка 
(D) вулик – монастир 
(E) дзижчання – богослужіння 
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У кожному з завдань виберіть із запропонованих варіантів від A до E той вираз, який у контексті наведеного речення 
є найближчим до значення підкресленого слова (синонім).  З варіантів від F до J виберіть той вираз, який у контексті 
зазначеного речення є найближчим до протилежного значення підкресленого слова (антонім). Зверніть увагу, в завданнях 
часто йдеться про розрізнення дуже тонких відмінностей. 

7. 

Виступ молодого віртуоза підкорив журі переважно 
завдяки його своєрідній інтерпретації класичних творів. 

синонім  

(A)  оригінальній  
(B)  визначній  
(C)  виразній  
(D)  проникливій  
(E)  емоційній 

антонім  

(F)  невдалій  
(G)  нудній  
(H)  помилковій  
(I)  типовій  
(J)  механічній 
  

8. 

Деякі сайти наголошують на тому, що надають достовірну 
інформацію. 

синонім  

(A)  правильну  
(B)  корисну  
(C)  конфіденційну  
(D)  надійну  
(E)  відповідну 

антонім:  

(F)  неактуальну  
(G)  сумнівну  
(H)  підступну  
(I)  неповну  
(J)  офіційну 
  

9. 

Більшості глядачів його сміх видався досить вимушеним. 

синонім  

(A)  недоречним  
(B)  гучним 
(C)  владним  
(D)  штучним  
(E)  недолугим 

антонім  

(F) приязним  
(G) природним  
(H) тихим  
(I) доречним  
(J) приємним 
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У кожному із нижчезазначених текстів є речення чи частина речення, що не відповідає загальному змісту тексту. Для 
кожного питання оберіть варіант з тою частиною тексту, що є поза загального змісту тексту. 

10. 

Президент Мілош Земан сподівається на те, що нова Європейська комісія на чолі з фаворитом Жан-Клодом Юнкером започаткує 
зміни в Європейському Союзі, а також він знову критикує відсутність єдиної зовнішньої політики ЄС. «Я думаю, що Жан-Клод 
Юнкер – гарний вибір», – зазначив Земан. Кандидата від Європейської народної партії на посаду майбутнього голови Комісії, якого 
в суботу також підтримали соціал-демократичні глави урядів країн ЄС, і кандидатуру якого обговорюватимуть на саміті в Брюсселі 
наступного тижня, президент вважає фахівцем, гідним поваги. Він сподівається, що новий брюссельський уряд започаткує зміни в 
політиці ЄС. Президент Земан вважає, що саме Юнкер гарантуватиме, що нова Європейська комісія буде дотримуватися своєї 
традиційної політики. Європейській комісії на чолі з Жозе Мануелем Баррозу, що завершує свою каденцію, він дорікнув тим, що 
вона була занадто зосереджена на деталях і працювала в стилі «за деревами й лісу не видно». 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Президент Мілош Земан сподівається на те, що нова Європейська комісія на чолі з фаворитом Жан-Клодом Юнкером 
започаткує зміни в Європейському Союзі, а також він знову критикує відсутність єдиної зовнішньої політики ЄС. 

(B) Кандидата від Європейської народної партії на посаду майбутнього голови Комісії, якого в суботу також підтримали 
соціал-демократичні глави урядів країн ЄС, і кандидатуру якого обговорюватимуть на саміті в Брюсселі наступного 
тижня, президент вважає фахівцем, гідним поваги. 

(C) Він сподівається, що новий брюссельський уряд започаткує зміни в політиці ЄС. 
(D) Президент Земан вважає, що саме Юнкер гарантуватиме, що нова Європейська комісія буде дотримуватися 

своєї традиційної політики. 
(E) Європейській комісії на чолі з Жозе Мануелем Баррозу, що завершує свою каденцію, він дорікнув тим, що вона була 

занадто зосереджена на деталях і працювала в стилі «за деревами й лісу не видно».   
11. 

Міністр довкілля Ріхард Брабец сподівається, що цього року йому вдасться зменшити обсяг європейських дотацій, які його 
міністерство буде не в змозі використати. Саме висока частка невикористаних коштів, які ЄС надає Чеській Республіці, вже 
давно є об’єктом критики як з боку ЄС, так і внутрішньої опозиції. За словами Брабеца, минулого року Чехія не використала 
6 мільярдів чеських крон з екологічних дотацій, а цього року навіть є ризик невикористання 9-10 мільярдів чеських крон. 
«Сподіваюся, що цього року ми неосвоєну суму збільшимо, як мінімум, до 15 мільярдів, але це буде непросто», – заявив 
міністр. Він також звернув увагу на те, що в 2006 році ЄС виділив Міністерству довкілля ЧР 5 мільярдів чеських крон, з яких 
Чехія використала лише близько 700 мільйонів. 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Саме висока частка невикористаних коштів, які ЄС надає Чеській Республіці, вже давно є об’єктом критики як з боку 
ЄС, так і внутрішньої опозиції. 

(B) За словами Брабеца, минулого року Чехія не використала 6 мільярдів чеських крон з екологічних дотацій, а цього року 
навіть є ризик невикористання 9-10 мільярдів чеських крон. 

(C) «Сподіваюся, що цього року ми неосвоєну суму збільшимо, як мінімум, до 15 мільярдів, але це буде непросто» 
(D) Він також звернув увагу на те, що в 2006 році ЄС виділив Міністерству довкілля ЧР 5 мільярдів чеських крон 
(E) з яких Чехія використала лише близько 700 мільйонів.   
12. 

Утилізувати харчові продукти, у яких сплив рекомендований термін придатності, для фірм виходить дешевше, ніж жертвувати їх 
у продовольчі банки. «Адже компанії можуть списати вартість пожертвуваних продуктів з податку на прибуток, а крім того, це 
підвищує їхній соціальний престиж», – зазначає Павліна Калоусова з платформи «Бізнес для суспільства», яка підтримує соціально 
відповідальні фірми Чеської Республіки. Разом із Чеською федерацією продовольчих банків та іншими некомерційними 
організаціями платформа бореться за те, щоб держава скасувала податок на продовольчі пожертви. «Чеська Республіка наводить 
аргументи з законодавства Європейського Союзу, але в низці країн ЄС продовольчі пожертви якраз підпадають під виняток і 
звільняються від оподаткування», – пояснює Калоусова. Країнами, які, на відміну від нас, не оподатковують їжу, передану 
продовольчим банкам і некомерційним організаціям у Європі, є, наприклад, Польща й Угорщина. 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Адже компанії можуть списати вартість пожертвуваних продуктів з податку на прибуток, а крім того, це 
підвищує їхній соціальний престиж. 

(B) зазначає Павліна Калоусова з платформи «Бізнес для суспільства», яка підтримує соціально відповідальні фірми 
Чеської Республіки. 

(C) Разом із Чеською федерацією продовольчих банків та іншими некомерційними організаціями платформа бореться за те, 
щоб держава скасувала податок на продовольчі пожертви. 

(D) «Чеська Республіка наводить аргументи з законодавства Європейського Союзу, але в низці країн ЄС продовольчі 
пожертви якраз підпадають під виняток і звільняються від оподаткування», 

(E) Країнами, які, на відміну від нас, не оподатковують їжу, передану продовольчим банкам і некомерційним організаціям 
у Європі, є, наприклад, Польща й Угорщина.   
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13. 

Наше сьогодення багато в чому визначається невпинною уніфікацією світу диференційованих суспільств, які мають за 
плечима довгу самостійну історію. Ці практично загальносвітові актуальні багатошарові процеси зазвичай називають 
«глобалізацією». Сучасні люди в усьому світі з різною швидкістю зближуються, економіка та культура взаємопов’язані, 
спілкування відбувається лише з секундною затримкою. Через всюдисущі медіаінструменти кожен може бачити та чути 
кожного. Дедалі частіше ці процеси призводять до посилення ізоляції окремих осіб і цілих спільнот. Знижується значення 
таких понять, як народ, дім і батьківщина. Існує також небезпека, що історично сформовані відмінні риси цілих континентів 
та їхніх окремих спільнот зникнуть. 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Наше сьогодення багато в чому визначається невпинною уніфікацією світу диференційованих суспільств, які мають за 
плечима довгу самостійну історію. 

(B) Ці практично загальносвітові актуальні багатошарові процеси зазвичай називають «глобалізацією». 
(C) Сучасні люди в усьому світі з різною швидкістю зближуються, економіка та культура взаємопов’язані, спілкування 

відбувається лише з секундною затримкою. 
(D) Дедалі частіше ці процеси призводять до посилення ізоляції окремих осіб і цілих спільнот. 
(E) Існує також небезпека, що історично сформовані відмінні риси цілих континентів та їхніх окремих спільнот зникнуть. 
  

14. 

Кулінарні традиції сьогоднішньої Бельгії сягають Середньовіччя, коли бургундські герцоги правили Нідерландами. Слово 
«бургундський» досі вважається синонімом екстравагантного марнотратства, яке дуже близьке бельгійцям. Попри свою 
розмаїтість типові бельгійські страви вирізняються дієтичною легкістю та свіжістю. Автентична бельгійська кухня міцно 
вкорінена в селянських традиціях. Про це, серед іншого, свідчать такі теплі страви, як waterzooi (курка або риба, тушкована 
в вершках) або carbonnades (яловичина, зварена в пиві). Типовим національним овочем є салатний цикорій. Крім того, 
бельгійська кухня багата на м’ясні, жирні молочні страви й морепродукти. Невіддільним складником бельгійського 
кулінарного мистецтва також є повільне приготування їжі на пиві або вершках. Бельгійські страви дуже смачні, соковиті 
й ситні і зігрівають не лише тіло, а й душу. Тільки от дієтологам це не дуже до вподоби через енергетичну поживність 
практично будь-якої страви, заснованої на бельгійських традиціях. 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Попри свою розмаїтість типові бельгійські страви вирізняються дієтичною легкістю та свіжістю. 
(B) Типовим національним овочем є салатний цикорій. 
(C) Крім того, бельгійська кухня багата на м’ясні, жирні молочні страви й морепродукти. 
(D) Бельгійські страви дуже смачні, соковиті й ситні і зігрівають не лише тіло, а й душу. 
(E) Тільки от дієтологам це не дуже до вподоби через енергетичну поживність практично будь-якої страви, заснованої на 

бельгійських традиціях. 
  

15. 

Кутасте яблуко, дві зрощені морквини або лимон поздовжньої форми. Хоча на смак такі фрукти й овочі нічим особливим не 
вирізняються, в супермаркетах їх зазвичай не продають. Виробники викидають такі плоди, тому що ті «не відповідають 
естетичним стандартам», а магазини не приймають їх, побоюючись, що клієнти їх не купуватимуть. На жаль, щороку в світі 
утилізують сотні мільйонів тонн таких візуально недосконалих фруктів і овочів. Супермаркет Intermarché, що належить до 
третьої за величиною мережі у Франції, вигадав, як гарантувати, щоб усі вирощені плоди відповідали високим естетичним 
вимогам покупців. Там було відкрито спеціальний відділ під назвою «потворні фрукти та овочі», в якому фрукти 
нетрадиційної форми продаються на 30 відсотків дешевше. Intermarché для цього відділу цілеспрямовано закуповує саме ті 
фрукти, які за інших обставин вважалися б відходами, – безпрецедентне зацікавлення покупців показує, що таке знецінення 
було цілком зайвим. 

Яка з наступних частин тексту не підходить до загального змісту? 

(A) Хоча на смак такі фрукти й овочі нічим особливим не вирізняються, в супермаркетах їх зазвичай не продають. 
(B) На жаль, щороку в світі утилізують сотні мільйонів тонн таких візуально недосконалих фруктів і овочів. 
(C) Супермаркет Intermarché, що належить до третьої за величиною мережі у Франції, вигадав, як гарантувати, щоб 

усі вирощені плоди відповідали високим естетичним вимогам покупців. 
(D) Там було відкрито спеціальний відділ під назвою «потворні фрукти та овочі», в якому фрукти нетрадиційної форми 

продаються на 30 відсотків дешевше. 
(E) Intermarché для цього відділу цілеспрямовано закуповує саме ті фрукти, які за інших обставин вважалися б відходами, – 

безпрецедентне зацікавлення покупців показує, що таке знецінення було цілком зайвим. 
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Усі нижчезазначені завдання розв'язуйте лише на основі інформації, наведеної в тексті, або такої, що з нього випливає. 

16. 

Електричний розряд у неоновому середовищі з тиском 
у кілька торр створює інтенсивне світлове випромінювання 
оранжево-червоного (пурпурового) кольору. Це явище 
використовується для роботи газосвітлових трубок, так 
званих неонових ламп, які знайшли застосування як 
освітлювальні прилади або різні світлові індикатори. Поряд 
із гелієм, неон використовується в дугових і газорозрядних 
лампах. Неон також служить наповнювачем у деяких типах 
лазерів. 

Яке з тверджень випливає з зазначеного тексту? 

(A) У середовищі з тиском у кілька торр самовільно 
виникає світлове випромінювання. 

(B) Сполука гелію й неону має характерний пурпуровий 
колір. 

(C) До світлових індикаторів належать, наприклад, лазери. 
(D) Без низького тиску в неоновому середовищі не може 

виникнути електричний розряд. 
(E) У деяких світлових індикаторах та освітлювальних 

приладах використовується електричний розряд. 
  

17. 

Гори Яворжі становлять частину членованої 
й геоморфологічно дуже розмаїтої Броумовської 
верховини, яка займає велику територію навколо 
звивистого чесько-польського кордону на Броумовській 
віднозі. Її найвідоміші частини – це, наприклад, Тепліцко-
Адршпаські скелі або Броумовські стіни. Утім, напівзабуті 
гори Яворжі є найвищими – Рупрехтицький Шпичак 
становить не тільки домінанту чеської частини гір Яворжі, 
але й усієї Броумовської верховини разом із таким самим за 
висотою Краловецьким шпичаком у Враніх горах. 

Яке з тверджень випливає з вищезазначеного тексту? 

(A) Рупрехтицький Шпичак – найвища точка 
Броумовських стін. 

(B) Частиною Гір Яворжі є й Броумовська верховина. 
(C) Гори Яворжі менш відомі за Броумовські стіни. 
(D) Краловецький шпичак нижчий за Рупрехтицький 

шпичак. 
(E) Жодне із тверджень (A) – (D) не випливає 

з наведеного тексту. 
  

18. 

Відмінність між кількісним та якісним підходами до 
досліджень чітко виражено у двох філософських течіях: 
позитивізмі й феноменології. Позитивізм, що лежить 
в основі кількісного підходу, заохочує квантифікацію 
й маніпуляції над об’єктом дослідження. На відміну від 
цього, феноменологія, як основа якісного підходу, 
пропонує досліднику спостерігати за явищем із різних 
ракурсів і перспектив та давати явищу розкритися перед 
дослідником у всій його ширині та глибині. 

Яке/і з тверджень випливає/ють із вищезазначеного тексту? 

I. Квантифікація та маніпуляції над об’єктом дослідження 
притаманні позитивізму. 

II. Якісний підхід ґрунтується на філософській течії 
феноменології. 

III. Кількісний підхід відрізняється від якісного підходу 
кількістю досліджуваних явищ. 

(A) лише II 
(B) лише III 
(C) лише I та II 
(D) лише II та III 
(E) усі три 
  

19. 

Подвійним громадянством у міжнародному сенсі не можна 
вважати подвійне громадянство у країнах із федеративним 
устроєм, адже їхні громадяни зазвичай є громадянами як 
власне федерації, так і суб’єкта федерації. 

Яке з тверджень випливає з вищезазначеного тексту? 

(A) Громадяни суб’єктів федерації не можуть мати 
подвійного громадянства. 

(B) Кожен громадянин федерації повинен одночасно мати 
громадянство кожного з суб’єктів федерації. 

(C) Федеральний уряд ухвалює рішення щодо надання 
громадянства громадянам суб’єктів федерації. 

(D) У разі федерації говорити про державне громадянство 
в міжнародному значенні немає сенсу. 

(E) Більшість громадян федеративної держави також 
мають громадянство одного з суб’єктів федерації. 
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20. 

Для будівництва вітроелектростанцій зазвичай обирають 
території на висоті понад 600 м над рівнем моря, але 
технологічний розвиток вже дає можливість ефективно 
виробляти електроенергію з вітру навіть у негірських 
районах. Місця зі сприятливими вітровими умовами 
переважно розташовані в природоохоронних зонах. 
Вважається, що через це ми втрачаємо від 60 до 70% земель, 
придатних для будівництва вітряних електростанцій. 

Яке/і з тверджень випливає/ють із зазначеного тексту? 

I. Від 60 до 70% вітряних електростанцій розташовані 
в природоохоронних зонах. 

II. Виробництво вітрової енергії найефективніше 
в негірських районах. 

III. Для будівництва вітряних електростанцій висота над 
рівнем моря важливіша за сприятливі вітрові умови. 

(A) жодне 
(B) лише II 
(C) лише III 
(D) лише I та III 
(E) лише II та III 
  

21. 

Гроші без прив’язки до золота не мають жодної 
внутрішньої вартості, тож їхня купівельна сила може часто 
змінюватися. Тому існування й використання таких грошей 
ґрунтується на довірі до емітента. 

Яке з тверджень випливає з вищезазначеного тексту? 

(A) Довіра до цінності грошей обумовлена довірою до 
золота. 

(B) Гроші без зв’язку із золотом не мають жодної 
купівельної сили. 

(C) Для існування та використання грошей без 
прив’язки до золота потрібна довіра до їхнього 
емітента. 

(D) Використання золота для оплати ґрунтується на довірі 
під час його отримання. 

(E) Внутрішня купівельна сила золота може часто 
змінюватися. 

  

22. 

На Гаваях, крім іншого, можна побачити лавовий тунель 
завдовжки двадцять два метри, яким тече річка, і найбільшу 
в світі гору – вулкан Мауна-Кеа. Його висота від морського 
дна до вершини становить 9200 метрів, а поверхня всіяна 
вісьмома астрономічними обсерваторіями. 

Яке з тверджень випливає з вищезазначеного тексту? 

(A) Мауна-Кеа є досі активним вулканом. 
(B) Вершина Мауна-Кеа розташована на висоті 9200 

метрів над рівнем моря. 
(C) Лавовими тунелями зазвичай течуть річки. 
(D) Найбільша гора у світі – це вулкан. 
(E) Жодне з тверджень (A) – (D) не випливає з наведеного 

вище тексту. 
  

23. 

Високі прибутки Нігерії від експорту нафти та дедалі 
більшою мірою й від продажів газу перетворили раніше 
непримітні місця на узбережжі Нігерії в сучасні міські 
квартали з розвиненою сферою послуг і промисловістю, 
зокрема нафто– й газопереробною, машинобудівною та 
виробництвом будівельних матеріалів. Проте, як і раніше, 
переважають дрібні підприємства харчової промисловості 
та ремесла. 

Яке з тверджень випливає з вищезазначеного тексту? 

(A) Нафтогазові родовища Нігерії розташовані переважно 
у шельфових зонах. 

(B) Переробка нафти та природного газу є основним 
джерелом доходів Нігерії з-за кордону. 

(C) Деякі місця на узбережжі Нігерії зазнали якісного 
перетворення завдяки прибуткам від експорту 
нафти. 

(D) Нігерійська промисловість, що швидко розвивається, 
споживає велику кількість нафти й газу. 

(E) Міста на узбережжі є найгустонаселенішою 
місцевістю Нігерії. 
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Під суцільним текстом розміщено завдання, складені на основі його змісту. Прочитайте наведений текст, а потім 
у кожному завданні виберіть найточнішу відповідь на поставлене запитання. Розв'язуйте всі завдання лише на основі 
того, що написано в тексті або що випливає з тексту. 

ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 24 ДО 26 

Що ми вже знаємо про темну матерію?  

У 1933 році Фріц Цвіккі опублікував статтю, в якій уперше використав термін «темна матерія». У ньому він заявив, що рух 
приблизно 800 галактик у величезному скупченні галактик Abell 1656 не може бути пояснено інакше, ніж припущенням, що маса 
скупчення на порядок більше маси видимої матерії. Він назвав цю відсутню матерію німецьким терміном «die Dunkle materie», 
тобто «темна матерія». Слід нагадати, що ознаки цього феномену спостерігали й раніше. Наприклад, за рік до статті Цвікі Ян Оорт 
вказував на надмірні орбітальні швидкості зірок у нашій галактиці, хоча згодом їхні вимірювання виявилися швидше сумнівними. 
Поступово з’являлося дедалі більше доказів того, що переважна частина матерії у Всесвіті може складатися з сутності, природи 
якої ми не знаємо. 

Для висновку про те, що це невідомий вид матерії і його не можна пояснити модифікацією гравітаційних теорій, будь то 
ньютонівська або ейнштейнівська, існує ціла низка непрямих доказів і один дуже істотний доказ. Це перебіг зіткнень скупчень 
галактик. Вперше зіткнення скупчень галактик вдалося спостерігати в 2006 році, і в наступні роки подібних зіткнень ставало дедалі 
більше. При цьому вони все більше доводять, що за темною матерією повинен стояти новий вид частинок, тобто, ймовірно, вона 
не буде складатися з частинок, які утворюють звичайну (видиму) матерію, як-то молекули, атоми чи атомні ядра. В останні роки 
дедалі більше експериментаторів почали полювати за цими частинками. Однак, попри заголовки в ЗМІ про те, що деякі з 
експериментів були успішними, досі жоден із цих успіхів не знайшов підтвердження. Зрозуміло, що ми потрапляємо тут на тонкий 
лід, адже намагаємося пояснити матерію, яку поки не можемо виявити будь-яким іншим способом, ніж за рахунок її гравітаційного 
впливу на видиму матерію – за допомогою гіпотетичних частинок, реальних властивостей яких ми не знаємо. З теорій, ще 
експериментально недоведених, найбільше притягує увагу теорія про так звані суперсиметрії. Відповідно до цієї теорії, вперше 
запропонованої в 1960-х роках, кожна відома нам сьогодні частинка має свого так званого суперпартнера. Найбільший потенціал 
для виявлення цих суперпартнерів сьогодні має прискорювач ВАК у ЦЕРН, за допомогою якого в 2013 році було успішно доведено 
існування бозона Хіггса, того ж року відзначене Нобелівською премією. 

Частку темної матерії у Всесвіті можна визначити за допомогою аналізу реліктового випромінювання. Поки що найточніша серія 
вимірювань була виконана космічним апаратом Planck і показала, що частка видимої речовини в просторі становить 4,9%, частка 
темної матерії становить 26,8%, а решта — це найбільш таємнича форма матерії, так звана темна енергія. 

(http://www.osel.cz/7414-co-vsechno-jiz-vime-o-temne-hmote.html – зі змінами) 

24. 

Яке з тверджень випливає з зазначеного тексту? 

(A) Спостереження Фріца Цвіккі та Яна Оорта у 1930-x 
роках суперечили одне одному. 

(B) За Цвіккі, маса видимої матерії у скупченні галактик 
Abell 1656 виявилася більшою, ніж вважалося раніше. 

(C) Хоча поняття темної матерії з’явилося ще у 1930-х 
роках, воно утвердилося в науковій спільноті лише 
після 2006 року. 

(D) Серія вимірювань зондом Planck стала першою 
спробою визначити частку темної матерії у Всесвіті. 

(E) Цвіккі стверджував, що маса видимої матерії 
у скупченні галактик Abell 1656 становить лише 
малу частину фактичної маси скупчення.   

25. 

Що з нижченаведеного згідно з зазначеним текстом 
найпереконливіше підтверджує припущення науковців про 
те, що темна матерія складається з інших частинок, ніж 
видима матерія? 

(A) результати аналізу реліктового випромінювання 
(B) нещодавня модифікація теорії гравітації Ейнштейна 
(C) доведення існування бозона Хіггса 
(D) спосіб, яким відбувається зіткнення скупчень 

галактик 
(E) постійне збільшення орбітальної швидкості зірок 

у нашій галактиці   
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26. 

Яке з тверджень випливає з зазначеного тексту? 

(A) Рух космічних тіл свідчить про те, що темна матерія 
послаблює дію гравітаційної сили видимої матерії на 
навколишні об’єкти. 

(B) Бозон Хіггса – взагалі перший в історії доведений 
суперпартнер однієї зі звичайних частинок, що 
утворюють видиму матерію. 

(C) Відкриття темної матерії у 1930-х роках було 
відзначено Нобелівською премією лише 2013 року. 

(D) Досі не було проведено жодного експерименту, 
який би однозначно довів чи спростував теорію так 
званої суперсиметрії. 

(E) Приблизно чверть усієї темної матерії у всесвіті 
походить із так званого реліктового випромінювання. 
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ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 27 ДО 29 

Наука намагається пояснити явища так, щоб висновки можна було підтвердити або спростувати повторними дослідженнями. Тому 
можна стверджувати, що результати, які неможливо перевірити, не належать до царини науки. Утім британський журналіст Ед 
Йонг вказує на проблему, яка глибоко проникла в психологію і проявляється в значному збільшенні хибнопозитивних результатів. 
Йонг починає свою статтю з дослідження Деріла Бема, американського психолога, відомого експериментами, які, по суті, науково 
підтверджують паранормальні явища. Наприклад, красномовний експеримент, у якому Бем на мить показує студентам 48 слів, 
після чого студентів просять написати слова, які вони можуть згадати. За цим слідує такий самий тест, але тільки з половиною 
початково показаних слів. Гадаєте, студенти заздалегідь можуть краще запам’ятати саме ті слова, з якими вони потім стикнуться 
в тесті? Отже, це є доказом інтуїції? Ви, ймовірно, скажете, що тільки цілеспрямована маніпуляція може привести до такого 
результату. Але це суперечило б висновкам рецензентів, які не знайшли в експерименті Бема жодної абсурдності, і тому стаття 
була опублікована в Journal of social Psychology. Скептики не довго чекали і взялися вивчати результати, але ніхто не захотів 
публікувати їхні негативні висновки, які не підтверджують «ефект Бема». 

У психології вкоренилася практика підганяння експериментів для забезпечення позитивних результатів, стверджує Йонг. Це також 
підтверджує і Джозеф Сіммонс, який описав, як експеримент може бути організований таким чином, щоб можна було підтвердити 
зі статистично значущою вірогідністю, що ті, хто слухають пісню When I´m Sixty-four, фізично омолоджуються на 1,5 року. Його 
висновок є дуже серйозною критикою науково-зневажливих експериментів, які дозволяють настільки багато свободи, що їх можна 
використовувати для «доведення» заздалегідь обраної гіпотези на достатньому статистичному рівні значущості. Проте провідні 
психологи сказали «досить» і намагаються впровадити повторну верифікацію опублікованих досліджень. І під цим вони розуміють 
буквально найточніше повторення експериментів, а не їхнє концептуальне відтворення, яке прагне довести дуже схожу гіпотезу за 
допомогою різних методів. 

Стаття Еда Йонга описує дуже серйозне явище, яке навіть не вимагає психологічних досліджень, щоб зрозуміти його причини. Адже 
науковці – всього лише люди, і вони теж намагаються зробити кар’єру. Мало того, не кожен наважиться довести, що хтось неправий 
або навіть вдається до шахрайства. Але якщо ми займемо жорстку позицію щодо викритих хибнопозитивних явищ, будьмо готовими 
до того, що намагання підтримати їх за грантові гроші залишатиметься привабливішим за різкий смак неприємної правди. 

(GREGOROVÁ, Dagmar. Психологи на роздоріжжі: перевірювані дослідження, хибнопозитивні результати. Osel.cz [online]) 

27. 

Котрий із наведених нижче варіантів найкраще виражає 
задум згаданої праці Джозефа Сіммонса? 

(A) Праця мала наголосити на необхідності якнайточнішої 
верифікації результатів наукових експериментів. 

(B) Праця мала перевірити деякі несподівані контексти за 
допомогою інноваційного експерименту. 

(C) Праця мала показати, що навіть очевидно 
неправильна теза може бути підтверджена добре 
спланованим експериментом. 

(D) Праця мала заперечити висновки конкретного 
експерименту, довівши його статистичну незначущість. 

(E) Праця мала привернути увагу до того факту, що 
у багатьох експериментах висновки виводяться навіть із 
явищ, що настають із дуже низькою вірогідністю.   

28. 

Який із нижчезазначених варіантів найкраще резюмує 
головну думку тексту? 

(A) Гонитва за позитивними результатами в деяких 
випадках заохочує дослідників до маніпулятивних 
експериментальних методів. 

(B) Цілі наукових експериментів мають докладно 
аналізуватися, щоб переконатися у тому, що дослідження 
не зісковзують у сфери, що не мають наукової бази. 

(C) Варто уважніше вивчати причини зростання 
недостовірності наукових публікацій, особливо 
в дисциплінах психології. 

(D) Один американський науковець зміг довести 
паранормальні явища за допомогою своїх 
експериментів, що викликало дискусії щодо 
достовірності результатів його роботи. 

(E) Науковці в галузі психології останнім часом активно 
просувають новий підхід до оцінки та перевірки 
результатів експериментів.   

29. 

Яке з тверджень випливає з зазначеного тексту? 

(A) Результати експериментів, які ще не було піддано 
повторній верифікації, не слід репрезентувати як 
наукові. 

(B) Саме значне збільшення кількості новаторських 
наукових досліджень змусило журналіста Еда Йонга 
зосередитися на правдивості експериментальних 
результатів. 

(C) Результати останнього психологічного дослідження 
показали, що тиск суспільства відіграє значну роль 
у незвичайному зростанні недостовірних результатів 
експериментів. 

(D) Зниження рівня наукових експериментів було 
спричинене, зокрема, тим, що останнім часом 
науковцям для підтвердження гіпотези буває 
достатньо навіть статистично незначущих висновків. 

(E) Той факт, що небагато людей готові спростовувати 
результати маніпулятивних наукових 
експериментів, також відіграє певну роль у 
зростанні недоброчесних практик у психології. 
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Під парою текстів розміщено завдання, складені на основі їхнього змісту.  Розв'язуйте завдання, спираючись лише на те, 
що написано в текстах або випливає з них. Прочитайте обидва тексти, а потім виберіть найслушнішу відповідь на 
запитання. Завжди уважно читайте запитання – навіть, здавалося б, подібні завдання можуть суттєво відрізнятися.

ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 30 ДО 33 

Текст 1 

Розрив в оплаті праці чоловіків та жінок є одним із проявів дискримінації та нерівності на ринку праці. Ця дискримінація 
заторкує передусім жінок: у країнах Європейського Союзу зарплати жінок і чоловіків відрізняються приблизно на 16%, 
у Чехії – навіть істотніше. 

Щоправда, в багатьох випадках жінки мають нижчі доходи просто тому, що вони працюють неповний робочий день (адже 
їм доводиться піклуватися про господарство та дітей, а повний робочий день – поза межами їхніх можливостей) або кількісно 
домінують, порівняно з чоловіками, в галузях, де зарплатня не така висока (наприклад, в освіті). Звичайно, не є нормою, що 
робота, яка вважається «жіночою» (наприклад, викладання в початковій школі) здебільшого цінується менше за так звану 
«чоловічу роботу». Утім, особливо тривожним є той факт, що жінки мають нижчу заробітну платню, навіть якщо вони 
виконують ту ж роботу, що й їхні колеги-чоловіки з такою самою кваліфікацією та досвідом. 

Роботодавці часто помилково вважають, що жіноча праця має нижчу вартість за чоловічу, або що жінки не виконують так 
звану функцію «годувальника сім’ї» і просто не потребують більшої зарплати. Утім, насправді кількість матерів-одиначок 
зростає, і навіть у сім’ях, де партнери живуть разом в одному домогосподарстві, заробітна платня жінки зазвичай 
є невіддільною частиною сімейного бюджету. 

Ліквідація нерівності в оплаті праці має бути абсолютним пріоритетом для демократичного суспільства. Хоча ми часто цього 
не усвідомлюємо, зниження зарплат автоматично означає зниження пенсій, і для літніх жінок це часто зумовлює великі 
фінансові проблеми. 

(Джерело: Петра Мюллерова, Pro Fair Play, http://www.profairplay.cz/zeny-muzi-a-mzdy/ – зі змінами) 

Текст 2 

Аналіз результатів дослідження про різницю в оплаті праці чоловіків та жінок у 33 країнах світу після публікації в наших 
ЗМІ не викликав особливого суспільного резонансу. Не те щоб у цій доповіді заперечували цю різницю. Результати 
дослідження лише підтверджують те, що я кажу вже давно: що, принаймні в західному суспільстві, причиною нерівності 
в заробітній платі не є пряма зарплатна дискримінація, себто коли хтось навмисно платить жінкам менше тільки тому, що 
вони жінки, а що за цим слід шукати інші чинники. 

Чеська Республіка показала досить невтішні результати порівняно з іншими країнами: чеські жінки заробляють в середньому 
на 31,6% менше, ніж чоловіки. Це істотно. Проте жінки на тих же позиціях, що й колеги-чоловіки, заробляють в середньому 
лише на 3,8% менше. Це теж несправедливо, але це не катастрофа. Зовсім інша справа – це ті вищезгадані 31,6%. Це вже 
велика різниця. Але позаяк ми знаємо, що жінки отримують приблизно однакову суму грошей за однакову з чоловіками 
роботу на тій самій посаді, ця різниця виникає просто тому, що жінки зазвичай перебувають на гірше оплачуваних позиціях. 

Однією з причин є існування низькооплачуваних, фемінізованих секторів, таких як освіта. Ми всі знаємо, як виглядає 
колектив початкової школи. Самі вчительки. Це через те, що чоловіки не хочуть викладати в початкових школах? Якраз ні. 
Просто зарплати там настільки низькі, що в нашому суспільстві мало хто з чоловіків, які є зазвичай головними 
годувальниками родини, може собі це дозволити. Утім, у роботі вчительки є свої переваги: два місяці відпустки, досить 
ранній прихід з роботи додому тощо. То чому це приваблює жінок, а не чоловіків? Ну, тому що жінки вдома піклуються про 
дітей і пораються по господарству. Тому вони хочуть повернутися додому раніше з роботи, щоб поприбирати, проглянути 
домашні завдання дітей тощо. 

Загалом за ринкового капіталізму ціна роботи залежить від пропозиції на ринку праці. Якщо жінці доводиться піклуватися 
про своїх дітей та домашнє господарство, вона має низку обмежень під час пошуку роботи – наприклад, вона шукає роботу 
якомога ближче до свого помешкання, що, безумовно, є певним обмеженням. 

Який із цього випливає висновок? Що жінкам не варто ходити на демонстрації з транспарантами «Хочу рівну зарплату 
з чоловіками!». Також не варто уряду намагатися вирівняти заробітну плату жінок за допомогою якогось свавільного 
втручання. Коренем проблеми є так звані традиційні ролі, тобто патріархальний стереотип. І його потрібно змінювати. 

(Джерело: Ігор Індрух, MF DNES, http://indruch.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=543319 – зі змінами) 
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30. 

Яке з тверджень випливає з другого тексту та водночас 
суперечить першому? 

(A) Якби зарплатня в освіті була вищою, цей сектор міг би 
залучити більше чоловіків, ніж сьогодні. 

(B) Зарплатня в так званих жіночих професіях практично 
є порівнянною з платнею в інших секторах. 

(C) Патріархальні стереотипи можуть змусити жінок 
почуватися незадоволеними у своєму фаховому житті. 

(D) Теперішній розрив в оплаті праці чоловіків та 
жінок не викликає особливого занепокоєння. 

(E) Той факт, що жінки дбають про дітей та домашнє 
господарство, може негативно позначатися на їхній 
зарплатні. 

  

31. 

Яке з тверджень випливає з першого тексту, але в жодному 
разі не з другого? 

(A) У суспільстві є фахи, які переважно опановують 
жінки. 

(B) У Чеській Республіці зарплата жінок на тих же 
посадах, що й чоловіки, в середньому щонайменше на 
16% нижча, навіть за однакової кваліфікації та 
досвіду. 

(C) Жінки, які не виступають у ролі основного 
годувальника родини, задовольняються відносно 
низькою зарплатою. 

(D) Низька заробітна платня, крім іншого, може 
негативно вплинути на фінансове становище на 
пенсії. 

(E) Різниця в оплаті праці чоловіків та жінок у Чеській 
Республіці істотніша, ніж в інших країнах. 

  

32. 

З яким із тверджень автор першого тексту, швидше за все, 
погодиться, а автор другого тексту не погодиться? 

(A) Є вагомі підстави стверджувати, що праця чоловіків 
має вищу вартість за працю жінок. 

(B) У Чеській Республіці проблема нерівності в оплаті 
праці чоловіків та жінок постає ще гостріше, ніж за 
кордоном. 

(C) У контексті питання нерівності в оплаті праці 
проблемою є передусім нижча зарплатня жінок 
у порівнянні з чоловіками на тій самій посаді. 

(D) У більшості домогосподарств чоловіки роблять 
більший внесок у сімейний бюджет, ніж їхні 
партнерки. 

(E) Той факт, що жінки зазвичай дбають про домашнє 
господарство та дітей, може сприяти збереженню 
ґендерної нерівності в оплаті праці. 

  

33. 

На яке з нижчезазначених тверджень спираються висновки 
другого тексту, і в жодному разі не спираються висновки 
першого тексту? 

(A) Робота вчителя початкової школи може мати 
істотні переваги для жінок попри нижчу оплату 
праці. 

(B) Сьогодні в суспільстві більше матерів-одиначок, ніж 
раніше. 

(C) Вимоги до робочого графіку часто відіграють важливу 
роль у фаховому житті жінок, адже вони зазвичай 
мають піклуватися й про домашні справи. 

(D) Немає потреби усувати нерівність в оплаті праці 
чоловіків і жінок, позаяк ця нерівність ґрунтується на 
традиційній, перевіреній часом соціальній моделі. 

(E) Хоча жінки в середньому заробляють трохи менше за 
чоловіків, це не стосується жінок, які посідають ті 
ж посади, що й чоловіки. 

  

 
 
 

СТОП – КІНЕЦЬ РОЗДІЛУ 1 

Якщо ви закінчили і ще маєте час, можете перевірити свою роботу в цьому розділі.  
Не дозволено переходити до наступного розділу! 
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Користуватися калькуляторами заборонено! Якщо не вказано іншого, всі використані числа є дійсними й записані 
в десятковій системі. Лінії, які виглядають прямими, і є прямими лініями. Число поруч із частиною геометричної фігури 
вказує на розмір цієї частини. Не можна робити жодних припущень щодо розмірів непозначених частин фігури. 
Розв’язуйте геометричні задачі, використовуючи математичні знання, а не оцінюючи чи вимірюючи зображення. Якщо 
задача містить змінну, для розв’язання необхідно враховувати всі її допустимі значення. 

ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 34 ДО 36 

На діаграмах показано вікову структуру, визначену серед випадково обраних глядачів кінотеатрів у чотири різні роки. 
У кожному з років в дослідженні брали участь 3 000 чоловіків та 3 000 жінок. 

 

 
 

34. 

Скільки загалом учасників дослідження у 2000 році були 
віком від 35 до 65 років? 

(A) 1 650 
(B) 1 750 
(C) 1 950 
(D) 2 000 
(E) 2 150   
35. 

У які роки в дослідженні брало участь більше жінок віком 
від 20 до 34 років за кількість чоловіків того ж віку? 

(A) лише в 1990 році 
(B) лише в 1995 році 
(C) лише в 2000 році 
(D) лише в 2005 році 
(E) у одному з років: 1990, 2000   

36. 

На скільки більше чоловіків за жінок чи жінок за чоловіків 
було серед усіх учасників дослідження у віці 50+ років 
у 2005 році? 

(A) жінок більше на 150 
(B) жінок більше на 250 
(C) жінок більше на 300 
(D) чоловіків більше на 250 
(E) чоловіків більше на 150 
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ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 37 ДО 39 

Велетень Колокрад харчується лише рисом, вівсяними пластівцями, соєвими гранулами, шоколадом, кетчупом та олією. 
Вміст білків, жирів, вуглеводів та енергетична цінність на 100 г харчів, які споживає велетень, наведено у таблиці нижче. 

  Білки [г] Жири [г] Вуглеводи[г] Енергетична цінність [кДж] 

Рис 7 0 80 1 500 

Вівсяні пластівці 13 6 60 1 500 

Соєві гранули 50 2 30 1 400 

Шоколад 5 35 50 2 200 

Кетчуп 5 0 25 500 

Олія 0 100 0 3 800 

 

37. 

Велетень змішує на обід 50 г рису, 50 г вівсяних пластівців 
та 50 г шоколаду. Яка енергетична цінність цієї страви? 

(A) 2 200 кДж 
(B) 2 600 кДж 
(C) 3 000 кДж 
(D) 3 700 кДж 
(E) 5 200 кДж 
  

38. 

Велетень знайшов у коморі лише 200 г вівсяних пластівців, 
300 г соєвих гранул, 100 г шоколаду, 200 г кетчупу та 
100 г олії. На обід він хоче з’їсти 500 г їжі з максимально 
можливим вмістом жирів. Скільки яких інгредієнтів з тих, 
що велетень знайшов у коморі, він має використати? 

(A) 200 г вівсяних пластівців, 100 г соєвих гранул, 
100 г шоколаду, 100 г олії 

(B) 300 г соєвих гранул, 100 г шоколаду, 100 г олії 
(C) 200 г соєвих гранул, 100 г шоколаду, 100 г кетчупу, 

200 г олії 
(D) 100 г вівсяних пластівців, 200 г соєвих гранул, 

200 г шоколаду, 100 г олії 
(E) 200 г вівсяних пластівців, 100 г шоколаду, 

100 г кетчупу, 100 г олії 
  

39. 

На скільки відсотків енергетична цінність страви, що 
складається з шоколаду та олії у ваговому співвідношенні 
1:1, вища за енергетичну цінність страви з тією ж масою, 
що складається з вівсяних пластівців та рису у ваговому 
співвідношенні 1:1? 

(A) на 25 % 
(B) на 50 % 
(C) на 75 % 
(D) на 100 % 
(E) на 200 % 
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У наведених нижче задачах порівняйте значення виразів ліворуч і праворуч та оберіть відповідь: 

(A)  якщо значення ліворуч більше, 
(B)  якщо значення праворуч більше, 
(C)  якщо значення рівні, 
(D)  якщо неможливо точно визначити, яке значення більше (тобто неможливо однозначно вирішити, чи є значення 
              ліворуч більшим за значення праворуч, меншим за значення праворуч або дорівнює значенню праворуч). 

Інформація, що стосується одного або обох виразів, завжди наводиться над обома виразами. 

ліворуч праворуч 

40. 

Числа M, N – це різні цілі додатні числа.  

3 ∙ найменше спільне 
кратне чисел M та N 

найменше спільне кратне 
чисел 5M та 5N 

 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, яке значення 

більше. 
  

41. 
 

кількість днів у одній десятій 
року 

30 

 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, яке значення 

більше. 
  

42. 
 

140 % від 70  від 135 
 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, яке значення 

більше. 
  

ліворуч праворуч 

43. 

Книгар продав у понеділок третину з закуплених книжок, 
у вівторок – чверть із тих книжок, які не продав 

у понеділок. 

частка кількості книг, 
проданих разом 
за понеділок та вівторок від 
загальної кількості 
закуплених книжок 

одна половина 

 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення 

ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, яке значення 

більше. 
  

44. 
 

подвоєна сума всіх 
внутрішніх кутів 
трикутника 

сума всіх внутрішніх кутів 
квадрата 

 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення 

ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, яке значення 

більше. 
  

45. 

Макар біжить зі сталою швидкістю 12 км/год 

кількість метрів, 
яку Макар може пробігти 
за 3 хвилини 

кількість секунд, 
за яку Макар пробіжить 

3 кілометри 
 

(A) Значення ліворуч більше за значення праворуч. 
(B) Значення праворуч більше за значення ліворуч. 
(C) Значення праворуч таке саме, як і значення ліворуч. 
(D) Неможливо однозначно визначити, котре значення 

більше. 
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Кожна з задач нижче складається з запитання та двох тверджень, позначених як (1) та (2), які містять певну інформацію. 
Деякі задачі містять також вступну інформацію. Використовуючи всю цю інформацію, знання математики та об'єктивно 
відомі факти (наприклад, скільки днів у липні, що означає термін зліва направо ...), вирішіть, чи достатньо наданої 
інформації для отримання однозначної відповіді на запитання задачі. 

46. 

Чи x y ? 

(1) 2 4y x    

(2) 18x y   

(A) У твердженні (1) дотримано умову достатності, але 
в твердженні (2) не дотримано умови достатності. 

(B) У твердженні (2) дотримано умову достатності, але 
в твердженні (1) не дотримано умови достатності. 

(C) У обох твердженнях разом дотримано умову 
достатності, але в жодному з тверджень окремо не 
дотримано умови достатності. 

(D) У кожному з тверджень окремо дотримано умову 
достатності. 

(E) У твердженнях (1) та (2) разом не дотримано умови 
достатності. 

  

47. 

Маємо 32 однакові цеглини. Яка загальна маса двох 
цеглин? 

(1) Маса цілої цеглини на 1 кг більша за масу половини 
цеглини 

(2) Загальна маса 32 цеглин становить 64 кг. 

(A) У твердженні (1) дотримано умову достатності, але 
в твердженні (2) не дотримано умови достатності. 

(B) У твердженні (2) дотримано умову достатності, але 
в твердженні (1) не дотримано умови достатності. 

(C) У обох твердженнях разом дотримано умову 
достатності, але в жодному з тверджень окремо не 
дотримано умови достатності. 

(D) У кожному з тверджень окремо дотримано умову 
достатності. 

(E) У твердженнях (1) та (2) разом не дотримано умови 
достатності. 

  

48. 

Якою є довжина відрізку прямої AB? 

(1) Відома довжина окружності, діаметром якої 
є відрізок прямої AB. 

(2) Відома площа рівностороннього трикутника, одна зі 
сторін якого – відрізок прямої AB. 

(A) У твердженні (1) дотримано умову достатності, 
а в твердженні (2) не дотримано умову достатності. 

(B) У твердженні (2) дотримано умову достатності, 
а в твердженні (1) не дотримано умови достатності. 

(C) У обох твердженнях разом дотримано умову 
достатності, а в жодному з тверджень окремо не 
дотримано умови достатності. 

(D) У кожному з тверджень окремо дотримано умову 
достатності. 

(E) У твердженнях (1) та (2) разом не дотримано умову 
достатності. 

  



  22  аналітичний розділ  22 

© Scio 2022  17 

49. 

На скільки відсотків (округлено до цілих відсотків) 
зменшиться об’єм куба, якщо довжину кожного ребра 
зменшити на 10%? 

(A) на 33 % 
(B) на 30 % 
(C) на 27 % 
(D) на 21 % 
  

50. 

Папір формату A2 утворюється з паперу A1 шляхом 
розрізання паперу A1 на дві рівні за розміром частини 
вздовж лінії довшої сторони, аналогічно папір A3 
утворюється з паперу формату A2 тощо. Скільки розрізань 
потрібно зробити, щоб отримати папір формату A5 із 
паперу формату A1 описаним способом? 

(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
  

51. 

Кількість атомів радіоактивного елемента A зменшується 
вдвічі кожні 20 хвилин, а кількість атомів радіоактивного 
елемента B кожні 30 хвилин зменшується на дві треті. 
Яким буде приблизне співвідношення між кількостями 
атомів обох елементів через дві години після початку 
експерименту, якщо початкова кількість атомів обох 
елементів була однаковою? 

(A) кількість атомів елемента B буде приблизно вдвічі 
більша за кількість атомів елемента A 

(B) кількість атомів елемента B буде приблизно на 
половину більша за кількість атомів елемента A 

(C) кількість атомів елемента A буде приблизно в чотири 
рази більша за кількість атомів елемента B 

(D) кількість атомів елемента A буде приблизно на 
чверть більша за кількість атомів елемента B 

  

52. 

У вівторок на виставку прийшло на третину більше 
відвідувачів, ніж у понеділок, а у середу прийшла лише 
половина відвідувачів порівняно з вівторком. Загалом за 
три дні на виставці побувало 900 відвідувачів. Скільки 
загалом відвідувачів прийшло у вівторок? 

(A) 150 
(B) 200 
(C) 300 
(D) 400 
  

53. 

Давид фарбує два метри паркану за 20 хвилин. Павло за 
той самий час фарбує ділянку паркану на половину довшу 
за Давидову. Скільки загалом метрів паркану вони вдвох 
пофарбують за дві години? 

(A) 30 метрів 
(B) 26 метрів 
(C) 24 метрів 
(D) 18 метрів 
  

54. 

Якщо ми збільшимо число x на 25%, то отримаємо п’ять 
сьомих від числа, яке на 14 більше за половину від 70. 
Чому початково дорівнювало число х? 

(A) 20 
(B) 24 
(C) 28 
(D) 32 
  

55. 

У гру грають двоє гравців: гравець А та гравець В. 
У кожному раунді кожен гравець записує числа від 1 до 
4 у клітинки в своєму рядку таблиці. У кожній клітинці 
має бути лише одне число, і всі числа в рядку мають бути 
різними. Після заповнення оцінюються всі чотири стовпці 
з числами: 

 Якщо сума чисел у стовпці парна, гравець A набирає 
стільки балів, скільки становить сума чисел у стовпці, 
гравець B не набирає й не втрачає балів. 

 Якщо сума чисел у стовпці непарна, гравець 
В набирає стільки балів, скільки становить сума 
чисел у стовпці, гравець А не набирає й не втрачає 
балів. 

У таблиці початий раунд гри, залишилося заповнити три 
числа. Яку найменшу загальну кількість балів може 
набрати гравець A у цьому раунді? 

Гравець A 3 4 1 2 

Гравець B 1       

(A)   0 
(B)   6 
(C)   8 
(D) 10 
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Кожна з наведених нижче задач ґрунтується на тексті або рівнянні, нерівності, записі функції чи іншому 
математичному виразі, або ж їхній комбінації. Розв’язання задачі полягає в математизації певної ситуації або, навпаки, 
у переведенні математичного завдання в словесну форму. Завжди уважно читайте запитання – навіть, здавалося б, 
подібні завдання можуть відрізнятися. 

56. 

Позначмо літерами R, S, T почергово вік (у цілих роках) 
дітей з однієї родини – Руслани, Сашка й Тараса. Чинне 
таке: 

0,5R S  

1,5S T  

Упорядкуйте дітей за віком від найстаршої дитини до 
наймолодшої. 

(A) Тарас, Сашко, Руслана. 
(B) Тарас, Руслана, Сашко 
(C) Сашко, Руслана, Тарас 
(D) Сашко, Тарас, Руслана. 
  

57. 

У кондитерській продають морозиво в ріжках за P грн та 
м’яке морозиво з автомата за M грн. За однаковою ціною 
можна придбати два ріжки або три порції м’якого морозива. 

Яке з наведених нижче відношень описує наведений 
приклад? 

(A) 6
2

M
P   

(B) 6
2

P
M   

(C) 
3 2

P M
  

(D) 3 2P M  
  

58. 

Число A – довільне ціле додатне число. Яку 
з нижчезазначених математичних операцій ми можемо 
виконати над числом A, якщо хочемо, щоб результат точно 
не був цілим числом, що є кратним трьох? 

(A) додавання числа 6 до числа A, збільшеного в 4 рази 
(B) додавання числа 1 до числа A, збільшеного в 3 рази 
(C) віднімання добутку чисел 5 і 6 від числа A 
(D) віднімання числа 3 від половини числа A 
  

59. 

Щодо операції ♥ дійсне відношення: a b c a   , причому 
2c a b  . Чому дорівнює 5 3 ? 

(A)   6 
(B) 10 
(C) 11 
(D) 12 
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Кожна з нижченаведених задач ґрунтується на тексті та сукупності умов. Розрізняйте, які умови стосуються цілої низки 
задач, а які умови наведено лише для однієї задачі. Під час розв'язання деяких задач вам може стати в пригоді приблизний 
ескіз. 

ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 60 ДО 63 

Шестеро друзів (Олексій, Давид, Юрко, Кирило, Лука, 
Володя) влаштували забіг на вершину Говерли. Ми знаємо, 
що: 

 Лука прибіг раніше за Давида, але пізніше за Кирила. 
 Юрко пробіг гірше за того, хто прийшов другим, але 

краще за п’ятого. 
 Давид прибіг пізніше за Володю, але раніше за 

Олексія. 
 Ніхто з двох друзів не фінішував одночасно. 

60. 

Яке з нижчезазначених тверджень точно правдиве? 

(A) Юрко прибіг третім. 
(B) Олексій прибіг шостим. 
(C) Кирило прибіг першим. 
(D) Володя прибіг першим. 
(E) Лука прибіг третім. 
  

61. 

Якби Юрко фінішував третім і водночас Володя фінішував 
перед Лукою, то яке твердження було б точно правдивим? 

(A) Володя прибіг першим. 
(B) Володя прибіг другим. 
(C) Юрко фінішував раніше за Луку. 
(D) Лука фінішував раніше за Юрка 
(E) Кирило не прибіг першим. 
  

62. 

Хто міг прибігти третім? 

(A) лише Юрко 
(B) лише будь-хто з пари: Юрко, Лука 
(C) лише будь-хто з пари: Володя, Юрко 
(D) лише будь-хто з трійки: Юрко, Лука, Володя 
(E) будь-хто з четвірки: Лука, Кирило, Юрко, Володя 
  

63. 

Яке місце міг посісти Володя? 

(A) лише будь-яке з пари: перше, друге 
(B) лише будь-яке з пари: друге, третє 
(C) лише будь-яке з пари: третє, четверте 
(D) лише будь-яке з трійки: друге, третє, четверте 
(E) будь-яке з чотирьох: перше, друге, третє, четверте 
  

ТЕКСТ ДО ЗАВДАНЬ ВІД 64 ДО 66 

П’ять дівчат (Олена, Яна, Клара, Марія, Поліна) пішли до 
басейну. Кожна з них має свій номер шафки для зберігання 
речей (23, 24, 45, 46, 47). При цьому ми знаємо, що: 

 Номер Клариної шафки не більший за 40. 
 Янин номер шафки на одиницю більший за Оленин. 
 У Поліни номер шафки більший за Янин. 

64. 

Яке з нижчезазначених тверджень точно неправдиве? 

(A) Номер Маріїної шафки більший за номер 
Поліниної. 

(B) Оленина шафка має номер 45. 
(C) Номер Клариної шафки більший за номер Маріїної. 
(D) Номер Клариної шафки менший за номер Маріїної. 
(E) Номер Яниної шафки більший за номер Маріїної. 
  

65. 

Яке з нижчезазначених тверджень точно правдиве? 

(A) Полінина шафка має номер 46. 
(B) Янина шафка має номер 24. 
(C) Кларина шафка має номер 24. 
(D) Номер Яниної шафки менший за номер Маріїної. 
(E) Номер Олениної шафки менший за номер 

Поліниної. 
  

66. 

Котра з дівчат може мати шафку №24? 

(A) лише будь-яка дівчина з пари: Клара, Олена 
(B) лише будь-яка дівчина з пари: Клара, Марія 
(C) лише будь-яка дівчина з пари: Марія, Яна 
(D) лише будь-яка дівчина з трьох: Яна, Клара, Марія 
(E) лише будь-яка дівчина з трьох: Клара, Марія, Олена 
  

 
СТОП – КІНЕЦЬ ТЕСТУ 

Якщо ви закінчили і ще маєте час, можете перевірити свою роботу в цьому розділі.  
Не дозволено повертатися до попереднього розділу! 

 
 


