
Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських закладів середньої освіти  

М А Т Е М А Т И К А 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ІІ ТУРУ ЗАОЧНОГО ЕТАПУ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

1. За посиланням https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/intelektualni-zmagannya.html завантажити pdf-файл із 

завданням, яке відповідає класу, в якому ви будете навчатись у 2021/2022 навчальному році (8, 9, 10, 11 класи). 

Завдання будуть також розміщені на web-сторінці https://od-iuv-math.blogspot.com/. Початок ІІ туру заочного 

етапу олімпіади 25 серпня 2021 року. 

РАДИМО ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ ЗАВДАННЯ РОЗДРУКУВАТИ! 

2. Завдання складається з 10 задач з вибором відповіді (у кожній задачі передбачається лише одна правильна 

відповідь).  

3. Максимальна кількість балів, яку можна одержати за виконання завдання ІІ туру, становить 20 балів. 

4. Для виконання завдань надається час до 18:00 27 серпня 2021 року. 

5. По закінченні виконання завдання (не пізніше за 18:00 27 серпня 2021 року) — коли ви будете готові внести 

остаточно обрані варіанти відповідей в режимі онлайн — слід перейти за такими прямими посиланнями (їх можна 

скопіювати та вставити в пошуковий рядок браузера): 

- для учнів, які будуть навчатись у 8 класі, 

https://forms.gle/wANovMetMdYgWqyh9 

- для учнів, які будуть навчатись у 9 класі, 

https://forms.gle/9gp56inkvUwmSXu88 

- для учнів, які будуть навчатись у 10 класі, 

https://forms.gle/8eRUrrnpFMzF9rwM9 

- для учнів, які будуть навчатись в 11 класі, 

https://forms.gle/3XrJA4en7qw4x5xC6 

Внести варіанти відповідей можна і через web-сторінку https://od-iuv-math.blogspot.com/. Якщо учасник вносить 

відповіді декілька разів, то зараховується результат, внесений останнім (відповідно до фіксації дати й часу). 

Правильно обирайте клас, за який ви маєте виконувати завдання (у випадках невідповідності результати 

зараховуватись не будуть). 
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6. За відповідним посиланням ви уважно заповнюєте реєстраційну форму з відомостями про учасника і відразу 

при цьому вносите обрані вами варіанти відповідей, позначені літерами А, Б, В, Г, Д. Звертаємо вашу увагу на те, 

що всі розділи реєстраційної форми є обов’язковими для заповнення. Якщо ви не розв’язали якусь із задач, то ви 

все одне маєте «обрати» один із запропонованих варіантів відповідей (за неправильні відповіді бали не 

знімаються!). По завершенні заповнення форми та внесення відповідей для всіх 10 задач ви натискаєте кнопку 

Відправити \ Отправить       

7. Правильні відповіді та сумарна кількість набраних учасниками заочного етапу змагань балів будуть оприлюднені 

за посиланням https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/intelektualni-zmagannya.html та продубльовані на web-сторінці 

https://od-iuv-math.blogspot.com/ 

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ! 
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