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Цель этой статьи — обратить внимание 
на качество материалов, создаваемых Рес-
публиканским институтом контроля знаний. 
Авторы не ставили перед собой задачу про-
смотреть все материалы, созданные за годы 
существования ЦТ. Мы остановимся на не-
скольких моментах.

Отметим сразу, что подавляющее боль-
шинство задач добротно, интересно и прием-
лемо для подачи на различных испытаниях.

Мы хотим обратить внимание на:
— четкую формулировку условий задач;
— однозначность получаемого ответа;
— культуру записей условий задач (име-

ют место обороты речи, установившиеся в 
математической литературе).

Например:
— “найдите сторону треугольника” вмес-

то “найдите длину стороны”;
— “найдите угол” вместо “найдите меру 

угла”;
— “найдите площадь круга” вместо “най-

дите площадь круга, ограниченного окруж-
ностью”, и т.д.

Перейдем к рассмотрению конкретных 
ситуаций.

ДРТ-2020, А10.
“Укажите номера числовых выражений, 

значения которых неотрицательны”.
Замечание. Можно сказать короче: “ука-

жите неотрицательные числа”.
ДРТ-2020, А13.
“От листа жести, имеющего форму квад-

рата, отрезали прямоугольную полосу ши-
риной 70 см, после чего площадь оставшей-
ся части листа оказалась равной 30 дм2”.

Замечание. Неясно, как отрезать полосу.
ДРТ-2020, А15.
“Укажите номер квадратного уравнения, 

каждый корень которого в 4 раза меньше со-
ответствующего корня уравнения…”

Замечание. Слово “раз” уместно упот-
реблять только для натуральных чисел, ког-
да имеет место понятие кратности. Напри-
мер, 8 кратно 2, можно сказать “8 в 4 раза 
больше 2”, “2 в 4 раза меньше 8”. Но не по-
нятно, как 8 уменьшить в 4 раза. Не ясно так-
же, что означает слово “соответствующего”.

ДРТ-2020, В4.
“Прямая ОМ перпендикулярна плоскос-

ти ромба АВСД, точка О — точка пересече-
ния его диагоналей. Найдите квадрат рас-
стояния от точки М до стороны АВ ромба, 
если АС = 12, ВД = 16, ОМ = 3,6”.

Замечание. К сожалению, в формули-
ровках задач в многочисленных книгах пе-
речисление данных прерывается вопросом, 
что усложняет восприятие условия зада-
чи. Необходимо перечислить все данные, а 
вопрос задать последним, записывая его с 
красной строки. Приведенный текст можно 
изложить так:

“Прямая ОМ перпендикулярна плоскости 
ромба АВСД, точка О — точка пересечения его 
диагоналей. АС = 12, ВД = 16, ОМ = 3,6. Най-
дите квадрат расстояния от точки М до сторо-
ны АВ”. (Слова “его” и “ромба” в конце текста-
оригинала лишние.)

Заметим, что длины отрезков в условии 
задачи даны без наименований см, дм, м и 
т.д. Мы считаем, что так и нужно делать, так 
как из условия задачи всегда понятна раз-
мерность величин.

РТ-2019/2020. Этап ІІ, вариант 1, А15.
“Функция f задана на множестве дей-

ствительных чисел IR и являет-
ся возрастающей в области оп-
ределения…”

Замечание. Слова “в облас-
ти определения” лишние. В ма-
тематических текстах не приня-
та избыточность формулировок. 

Тексты должны быть лако-
ничными, но вместе с тем пол-
ными. В условиях многих задач 
употребление союза “а” являет-
ся лишним. Например, в задачах 
А18, В11 того же РТ.

ЦТ-2019, вариант 1, А14.
“В ботаническом саду раз-

били клумбу треугольной фор-
мы. Длина первой стороны 
клумбы равна 4 м, длина второй 
стороны в 2,5 раза больше дли-

ны первой, а длина третьей составляет не 
менее 120% от длины второй стороны. Ка-
кому условию должен удовлетворять пери-
метр Р (в метрах) этой клумбы?”

Замечание. Об употреблении слова 
“раз” и союза “а” мы уже сказали. Указание 
“в метрах” лишнее; оно было бы уместным, 
если бы были другие единицы измерения. 
Указаны пять вариантов ответа:

1) 26 < Р ≤ 28;
2) Р ≤ 28;
3) 26 ≤ Р < 28;
4) Р > 26;
5) 26 ≤ Р ≤ 28.
Правильный ответ указан под номером 3. 

Но числа из этого промежутка удовлетворя-
ют и промежуткам под номерами 2 и 5. Нет 
однозначного ответа.

ЦТ-2019, вариант 1, А18.
К условию задачи приводится рисунок. 

Он, конечно, облегчает восприятие условия 
задачи. Но, с другой стороны, он навязы-
вает абитуриенту определенное изображе-
ние, что может усложнить решение задачи, 
так как при другом повороте призмы может 
быть достигнута большая наглядность.

ЦТ-2018, вариант 1, В2.
“Выберите утверждения, которые явля-

ются свойствами функции y = f(x), заданной 
графиком на промежутке [-6; 4] (см. рис.).

1. Нулем функции является число -3.
2. f(x) > 0 при х є (-5; -2).
3. Функция возрастает на промежутке 

[2; 4].
4. Наибольшее значение функции на 

промежутке [-6; 4] равно 2.
5. График функции пересекает ось орди-

нат в точке (0; -2).
Ответ запишите в виде последователь-

ности цифр в порядке возрастания”.
Замечание. В качестве правильного ука-

зан ответ 23. Но он не верен. Из перечислен-
ных вариантов ни один не является верным.

Еще две реплики.
1. Если часть А на ЦТ будет содержать 

20 задач, то время написания работы надо 
увеличить на 30 мин.

2. Не успеют появиться новый учебник 
или новые экзаменационные материалы, 
как тут же появляются решебники. На наш 
взгляд, они ухудшают возможности приоб-
ретения учащимися компетенций. 

Александр ФЕЛЬДМАН, 
учитель математики средней школы 

№19 Минска; 
Борис ЯЩИН.

Дистанционное репетиционное 
тестирование, репетиционное 
тестирование и централизованное 
тестирование: мысли вслух

В.А.Сухамлінскі пісаў: “Я всегда 
с большой тревогой думал о 
психозе погони за отличными 
отметками — этот психоз 
рождается в семье и захватывает, 
ложится тяжелым бременем на 
юные души школьников, калечит 
их. У ребенка нет в данное время 
таких способностей, чтобы учиться 
на отлично, а родители требуют от 
него только “пятерок”, в крайнем 
случае мирятся с “четверками”. 
И несчастный школьник, получая 
“тройку”, чувствует себя чуть ли 
не преступником”.

Калісьці мяне глыбока кранулі гэтыя 
словы. Сапраўды, праблема ацэнь-
вання праз такі інструмент, як ад-

знака, закранае інтарэсы ўсіх суб’ектаў 
адукацыйнага працэсу. Адзнакай мож-
на як стымуляваць пазнавальную актыў-
насць вучняў, так і тармазіць яе. Дзякую-
чы гэтай цытаце, я зразумела значнасць 
дадзенага інструмента ў навучанні і вы-
хаванні дзяцей і неабходнасць быць ас-
цярожным у яго выкарыстанні, а такса-
ма ў свядоміла актуальнасць праблемы 
выбару аптымальнай мадэлі кантрольна-
ацэначнай дзейнасці настаўніка і вучняў. 

Аддаю перавагу актыўнай ацэн-
цы, якая дапамагае ствараць на ўро-
ку атмасферу супрацоўніцтва і развіцця, 
праводзіць урокі, на якіх вучням падаба-
ецца вучыцца, а мне — вучыць, не тур-
буючыся пра назапашванне адзнак. Мне 
падабаецца думка М.І.Запрудскага, якую 
аднойчы пачула: “Не можа быць урокаў 
без ацэнак! Могуць і павінны быць урокі 
без адзнак!” Таму ў мяне бываюць урокі, 
на якіх вучні не атрымліваюць ніякіх ад-
знак: дзеці вучацца, атрымліваюць толькі 
ацэнку сваёй дзейнасці (ад мяне, ад ад-
накласніка, ад самога сябе) і працуюць на 
вынік. Яны не баяцца памыліцца, бо веда-
юць: пакарання не будзе. Хочацца адзна-
чыць, што цяпер і адміністрацыя, пры-
сутнічаючы на ўроках, успрымае гэта як 
належнае.

Упэўнена, кожнаму школьніку трэба 
не толькі засвоіць веды ў рамках вучэб-
най праграмы, але і навучыцца ставіць 
перад сабой мэты, працаваць у каман дзе, 
ажыццяўляць рэфлексію сваёй дзейнасці 
на ўроку і па-за ім, браць адказ насць за 
ўласнае развіццё і навучанне. Таму я заў-
сёды задаю дзецям пытанне: “Давайце 
падумаем разам, для чаго вы вучыцеся, 
што для вас значаць ацэнка і адзнака, ці 
адрозніваецца ваша самаацэнка ад ацэн-
кі настаўніка. Калі так, то чаму?”

Адна з галоўных задач і бацькоў, і на-
стаўнікаў — фарміраваць у дзяцей адказ-
насць за сябе, за свае ўчынкі, каб яны не 
перакладалі гэтую адказнасць на іншых: 
“нам не паказалі”, “настаўнік дрэнна па-
тлумачыў”, “ва ўсяго класа дрэнныя ад-
знакі”. Тут вельмі важна працаваць з баць-
камі. Пастаянна праводжу з імі гутаркі на 
тэму адказнасці і тлумачу, што філасофія 
АА дазваляе дзецям браць адказнасц ь за 
ўласнае навучанне. Тлумачу, што актыў-
ная ацэнка — гэта тое, што дапамагае 
зрабіць школу месцам, дзе дзеці вучацца 
для жыцця, а не ўстановай, дзе атрымлі-
ваюць пакаранні і ўзнагароды.

Каб бацькі лепш зразумелі розніцу па-
між актыўнай ацэнкай і адзнакай, выка-
рыстоўваю такое параўнанне: калі кухар 
спрабуе на смак суп падчас яго гатаван-
ня, ён прымяняе актыўную ацэнку (яшчэ 
можна нешта змяніць, дабавіць іншыя 
кампаненты), а калі гэтым жа супам час-
туюцца госці рэстарана, то гэта выніко-
вая ацэнка — адзнака (повар ужо нічога 
не можа паправіць).

Прымяненне АА на ўроку ўплывае на 
асобу кожнага вучня (выхоўваюцца такія 
якасці, як самастойнасць, крытычнасц ь, 
адказнасць, жаданне дапамагаць адна-
класнікам, якія робяць меншыя поспе-
хі, жаданне стаць паспяховым), спрыяе 

фарміраванню новых навыкаў і ўменняў 
(самааналіз і самаацэнка, узаемааналіз 
і ўзаемаацэнка, супрацоўніцтва). Дзеці 
адзначаюць, што з задавальненнем ідуць 
на ўрок, таму што да іх ставяцца як да ад-
казных, сур’ёзных людзей.

Мае вучні разумеюць, што ацэнка іх 
дзейнасці ніякім чынам не звязана з маім 
настроем, адносінамі да канкрэтнага вуч-
ня, а залежыць толькі ад ведаў і жадання 
навучэнца гэтыя веды паляпшаць. У ра-
боце з дзецьмі я раблю ўсё магчымае, 
каб кожны вучань стаў суб’ектам адука-
цыйнага працэсу і на адэкватным узроўні 
мог (сам ці з маёй дапамогай) ажыццявіць 
кантрольна-ацэначную дзейнасць. Я пры 
гэтым рэалізоўваю ідэю паспяховага на-
вучання, не падлоўліваючы вучня на няве-
данні і канстатуючы факт нізкага ўзроўню 
ведаў дрэннай адзнакай, а даючы вучням 
шанс на паляпшэнне іх ведаў.

Актыўная ацэнка як паняцце ўтрым-
лівае шэраг розных аспектаў. У гэтым 
артыкуле я дзялюся сваім вопытам і рас-
казваю, як на практыцы выкарыстоў-
ваю ўзаемную ацэнку, самаацэнку і зва-
ротную сувязь. Менавіта праз узаемную 
ацэнку і самаацэнку мы можам заахво-
ціць вучняў узяць на сябе адказнасць за 
ўласнае навучанне. Калі вучань здолее 
ацэньваць, чаму ён навучыўся і як шмат 
яшчэ трэба будзе даведацца для дасяг-
нення сваёй мэты, то гэта дапаможа яму 
ў працэсе навучання і зробіць яго актыў-
ным удзельнікам гэтага працэсу.

Мне вельмі падабаюцца такія спо-
сабы самаацэнкі і ўзаемнай ацэнкі, як 
узаема праверка і самаправерка. Узаема-
праверку ўпершыню я пачала прымя-
няць 5 гадоў назад, калі мае цяперашнія 
дзевяцікласнікі (9 “А” і 9 “Б”) прыйшлі ў 
5 клас. Я сказала дзецям, што маю пат-
рэбу ў памочніках, якія будуць правяраць 
перад урокам наяўнасць у аднакласнікаў 
дамашняга задання. Так з’явілася пасада 
кансультанта. Іх я прызначала сама: 6 ра-
доў — 6 вучняў (у класах было адпавед-
на 36 і 33 чалавекі). Спачатку было шмат 
сумненняў: ці добрасумленна дзеці зро-
бяць праверку, ці ўсе вучні пагодзяцца 
паказаць аднакласніку свой сшытак, ці не 
справакуе гэта канфлікты? Пры гэтым я 
верыла навучэнцам, дэманструючы, што 
бачу іх паўнапраўнымі і паўнавартасны-
мі ўдзельнікамі адукацыйнага працэсу. 
І дзеці імкнуліся апраўдаць мой давер. 
Кансультантам хацеў быць кожны, таму 
дамашнюю работу выконвалі ўсе добра-
сумленна. Кансультанты мяняліся кож-
ны месяц. Калі я забывала (бывала часам 
і такое), дзеці самі нагадвалі, што трэба 
мяняць кансультантаў.

Якім жа было маё здзіўленне, калі ў 
7 класе дзеці-кансультанты пачалі запіс-
ваць нумары заданняў, выкананых правіль-
на, часткова або спісаных з рашэбніка. 
Патлумачыла дзецям, што я прасіла пра-
вяраць толькі наяўнасць дамашняга за-
дання, а не правільнасць выканання. Вучні 
гаварылі, што яны звяра юць работы, адка-
зы і працуюць усе разам. Тады перад уро-
кам я пачала прыносіць у клас узор выка-
нання дамашняга задання. Работа кіпела! 
Тым, у каго ўзнікалі цяжкасці, стараліся 
дапамагчы. Я прасіла дзяцей, якія не вы-
каналі работу, паказаць свой чарнавік, 
каб усвядоміць, на якім этапе дзіцяці ста-
ла штосьці незразумелым. Паколькі вучні 
атрымліваюць рознаўзроўневыя дамаш-
нія заданні, то кожны знаходзіць заданне 
для сябе і імкнецца выканаць яго па сваім 
максі муме.

На ўроках таксама практыкую ўзаема-
праверку. Дзеці з задавальненнем пра-
вяраюць работу суседа, дапамагаюць 
выправіць памылкі або, наадварот, зра-
зумець свае. Вядома, слабапаспяваючыя 
вучні не могуць выканаць узаемаправер-
ку ў поўным аб’ёме, але я тлумачу дзецям, 
што трэба параўноўваць сябе не з сусе-
дам, а сябе сённяшняга з сабой учараш-
нім і прырошчваць веды.

На практыцы пераканалася, што 
ўзаема праверка дае дзецям магчымасц ь 
замацоўваць вывучаны матэрыял з дапа-
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