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Рэ верс з се ці ваРэ верс з се ці ва

@ qіzer:
Мі ні маль ны па рог не пе ра адо лець 

— гэ та трэ ба ўмець! Част ка за дач у 
раз дзе ле А ра ша ец ца ўво гу ле вус на 
і пры да па мо зе ло гі кі.

@ Mіke216:
Клас:) На пэў на, па ло ва з іх яшчэ 

ха це ла на якія-не будзь тэх ніч ныя 
спе цы яль нас ці па сту піць:)

@ Solo121:
Як ву чаць, так і зда юць.

@ TRUE_UA_PATRІOT:
Мяр кую, што за дан не па вы зна-

чэн ні ча су на га дзін ні ку са стрэл ка мі 
за ва лі лі б усе ас тат нія...

@ akfun:
У 9—10-м кла се вель мі шмат 

гу ляў у кам п'ю тар ныя гуль ні. Але ў 
11-м кла се зра зу меў, што трэ ба па-
сту паць у ВНУ, і кам п'ю тар ныя гуль ні 
ад ра зу бы лі за кі ну ты. І та ды ма ёй 
«за ба вай» ста лі за да чы па фі зі цы 
і ма тэ ма ты цы. Сам быў здзіў ле ны, 
ка лі праз 15 хві лін пас ля па чат ку ЦТ 
па фі зі цы аў ды то рыю па кі ну ла трэ-
цяя част ка абі ту ры ен таў. Я за стаў ся 
адзін на ўвесь рад у па точ най аў ды-
то рыі!!! А бы ло гэ та ў 2008 го дзе:)

@ OrіonDev:
Ка лі б бы ла маг чы масць за ба ра-

ніць рэ пе ты та раў, то за пэў ні ваю вас, 
што на ЦТ 80-90% абі ту ры ен таў не 
на бра лі б мі ні маль ныя ба лы.

@ 07anton07:
Ка лі не ду рань, то здаць хоць бы 

на 50+ ба лаў па кож ным прад ме це — 
не праб ле ма. Рэ пе ты та ры па трэб ны 
абі ту ры ен ту для та го, каб здаць на 
80+ба лаў. Але ў нас ча мусь ці мно гія 
ду ма юць: ка лі яны пой дуць да рэ пе-
ты та ра ў апош нія не каль кі ме ся цаў 
пе рад ЦТ, дык, якая «дро бязь», што ў 
ней кай там ма тэ ма ты цы, акра мя таб-
лі цы мно жан ня, ні чо га не ве да еш. І 
гэ та пры тым, што тэс ты, у па раў на н -
ні з 2007-м і 2008-м га да мі, вель мі 
спрас ці лі ся. Па чы наць трэ ба з ся бе, 
а не шко лу ва ўсім ві на ва ціць.

@ OrіonDev:
Са ма стой на асі ліць ця пе раш нія 

школь ныя пад руч ні кі прос та не рэ-

аль на. Ёсць, вя до ма, 2—5% тых, хто 
ву чыць, а ас тат нія — най ма юць рэ-
пе ты та раў...

@ m0t0rh3ad:
«На тэс ці ра ван ні па фі зі цы абі ту-

ры ен там бы ла пра па на ва на за да ча 
пры клад но га ха рак та ру...» Штось ці 
я не ўла віў, пры чым тут фі зі ка ў гэ-
тай за да чы?

@ Mіkstura:
Пры тым, што трэ ба бы ло зняць 

па ка зан ні з пры бо ру, а хут касць і 
пе ра мя шчэн не — гэ та фі зіч ныя ве-
лі чы ні!

Ка лі я зда ваў тэст па фі зі цы два 
га ды та му, хло пец здаў бланк ад ка-
заў ад ра зу пас ля та го, як ска за лі: 
«Час пай шоў»...

@ akfun:
Да дзе ны хут касць і час. Трэ ба 

знай сці шлях. Гэ тыя за да чы ад но-
сяц ца да раз дзе ла «Ме ха ні ка».

@ Nesk_:
Мяр кую, што ў вы ні ках ЦТ трэ-

ба ўказ ваць, акра мя ба лаў, поў ную 
ста тыс ты ку: коль кі ча су абі ту ры ент 
вы дат ка ваў, на якую коль касць пы-
тан няў ад ка заў пра віль на ці ня пра-
віль на, ад каз ваў на ўзда гад або ка-
рыс таў ся ве да мі, ці па цвер джа ны яго 
ад ка зы ра бо тай у чар на ві ку.

@ Russ77:
У нас з ка ле гай атры ма ла ся 

га ра чая дыс ку сія. Я ра шыў за-
да чу, па дзя ліў шы 130 на 60 (на 
па пер цы, у слу пок) і атры маў 
2,16666666666666666666666666 км/
хві лі ну. Акруг ліў да 2,17. По тым 2,17 
па мно жыў на 18 і атры маў 39,06 км. 
Ка ле га спа чат ку па мно жыў 130 на 
18 (2340), а за тым па дзя ліў на 60 — 
атры маў роў на 39 км. Пы тан не: ці 
бы лі б вер ны мі абод ва ра шэн ні?

@ Vlaf1:
Пер шае ра шэн не — пра віль нае 

з пунк ту по гля ду фі зі ка. Дру гое — з 
пунк ту по гля ду ма тэ ма ты ка.

@ BlackMonk:
Ход ра шэн ня ў вас пра віль ны, 

толь кі не трэ ба бы ло пе ра во дзіць у 
дзе сят ко выя дро бы.

130/60 = 13/6
13/6×18 = 13×3 = 39
Што вы клю чае ней кія вы лі чэн ні ў 

слу пок і дае дак лад ны ад каз.

@ Nevskі:
Шка да, што са школь най пра-

гра мы вы кі ну лі пад руч нік Па га рэ-
ла ва...

@ ballovnet:
...І Ата на ся на, і Кал ма го ра ва. Па 

ма тэ ма ты цы гэ та бы лі ПАД РУЧ НІ КІ, 
а не ву чэб ныя да па мож ні кі. Пад руч-
ні кі, якія пра хо дзі лі кон курс...

Мож на раз ва жаць і так: 30 ба лаў 
— 30% ве даў і ўмен няў... 20 ба лаў — 
20%. А трэ ба, каб абі ту ры ент ве даў і 
умеў больш чым на 50% (як мі ні мум). 
А мо жа, трэ ба вяр нуць звы чай ныя 
эк за ме ны з вус ны мі і пісь мо вы мі 
ад ка за мі? Каб іш лі па сту паць тыя, 
хто рэ аль на ве дае і рых ту ец ца, а не 
спа дзя ец ца на ха ля ву ўга даць пра-
віль ны ад каз?

@ Іtalіy:
Усе ідуць па дып лом па інер цыі. 

А трэ ба, каб пры хо дзі лі ў ВНУ толь кі 
тыя, хто на са мрэч хо ча стаць спе-
цы я ліс там. І за мест тэ а рэ тыч най 
аба ро ны дып ло ма і пус той пі са ні ны 
вы пуск ні кам трэ ба да ваць рэ аль нае 
прак тыч нае за дан не з улі кам рэа-
лій кан крэт на га прад пры ем ства. А 
ця пе раш нія дып ло мы — су цэль нае 
«бла, бла, бла». Ка лі б школь ні кі бы-
лі за ці каў ле ны ў тым, што яны по тым 
бу дуць вы ву чаць па сва ёй спе цы яль-
нас ці ў ВНУ, то ву чы лі б гэ тыя прад-
ме ты...

@ Skavs:
Пра ца ва ла ў пры ём най ка мі сіі 

не каль кі га доў, рэ гіст ра ва ла абі ту-
ры ен таў, якія па сту па лі на тэх ніч ную 
спе цы яль насць з ба ла мі па ма тэ ма-
ты цы 5...7 і та кі мі ж ба ла мі па фі зі цы. 
ШТО ЯНЫ ПО ТЫМ БУ ДУЦЬ РА БІЦЬ 

НА СПЕЦ ПРАД МЕ ТАХ??? І, Бог мой, 
як жа з імі по тым цяж ка раз маў ляць 
на за ня тках і тлу ма чыць эле мен тар-
нае. А якія з іх по тым атрым лі ва юц ца 
спе цы я ліс ты? А іх жа, асаб лі ва плат-
ні каў, ад лі чыць вель мі скла да на. Бо 
гро шы...

@ KІV:
А мой вы клад чык па фі зі цы ка заў, 

што за ліч ваў б ўсіх без эк за ме наў, 
але на се сіі без ані я кіх па бла жак раз-
віт ваў ся бы з ты мі, хто не за сво іў 
ма тэ ры ял. Гэ та спра вяд лі ва — даць 
маг чы масць ву чыц ца ўсім ах вот ным, 
але не да лей за пер шую се сію.

@ Kernelbug:
Па шчы рас ці, пра хад ны бал па-

ві нен быць як мі ні мум 50, інакш усё 
гэ та — пра фа на цыя.

@ luіz_Suarez:
Трэ ба па вы сіць мі ні маль ны па рог 

да 60 ба лаў па ўсіх прад ме тах.

@ Іvan Іgorevіch:
Я ад ра зу па чаў спра ба ваць вы-

зна чыць дак лад насць па ка зан няў 
спі до мет ра, бо 130 км у га дзі ну ні ко лі 
рэ аль ным 130 км не ад па вя да юць.

@ ІnfoTransComm:
Трэ ба зволь ніць ды рэк та ра ін сты-

ту та, які да пус кае та кія за да чы да 
ЦТ. А по тым пры хо дзяць пас ля ін-
сты ту та ма ла дыя спе цы я ліс ты, а іх 
ве ды аб мя жоў ва юц ца толь кі школь-
ным ба га жом, па коль кі не за ста ло ся 
ў ВНУ кад раў, якія ўме лі да ступ на 
па тлу ма чыць да стат ко ва скла да ныя 
прад ме ты для лю дзей, якія не ма-
юць пры род на га та лен ту ра зу мець 
эле мен тар ныя рэ чы, і зні ма юць па-
ка зан ні з пры бо раў ме на ві та та кім 
спо са бам, як гэ та ра біў па ва жа ны 
ды рэк тар. Фі зі ка — дак лад ная на-
ву ка. Пы тан не да ды рэк та ра РІКВ: 
37 км пра еха ла ма шы на ці 40? А мо-

жа, 38,5 км? Або вы ду ма е це, што, 
зра біў шы ак цэнт на пра ві лы акруг-
лен ня, на якія ў шко ле ак цэнт не ра-
біў ся, і дро бы, вы змо жа це па вы сіць 
уз ро вень ве даў?

@ Тэт рах лор ме тан:
Хто-не будзь пры мя няў у жыц ці 

ўсе гэ тыя ін тэ гра лы з ма тэ ма ты кі 
або тэ о рыю Эй нштэй на? І які толк 
ад та кіх ве даў, якія толь кі дзе ля вы-
со ка га ба ла і «чыр во на га дып ло ма» 
атрым лі ва юц ца???

@ ballovnet:
«Ма тэ ма ты ку ўжо за тым ву чыць 

трэ ба, што яна ро зум у па ра дак пры-
во дзіць» (Ла ма но саў).

«Ма тэ ма ты ка — ца ры ца на вук» 
(Га ус)

Ма тэ ма ты ка — вель мі аб стракт-
ная на ву ка, але яе пры мя нен не ў 
ін шых на ву ках вель мі важ нае. Звы-
чай ны ча ла век мо жа аб ме жа вац ца і 
ве да мі 4-га кла са. Квад рат ныя ўраў-
нен ні яму ў жыц ці не па трэб ны. Але 
для пра фе сій на га рос ту і на ву чан ня 
без ма тэ ма ты кі — ні ку ды, хі ба што 
толь кі ў гу ма ні та рыі...

@ oOFlyAngelOo:
Ін тэ гра лы ма юць паў сюд нае пры-

мя нен не. А тэ о рыя Эй нштэй на да-
зва ляе са сме хам ста віц ца да роз-
ных «за ма нух» кштал ту «кван та ва га 
ап тыч на га рэ за на та ра для ля чэн ня 
ўсіх за хвор ван няў». Тыя, хто за бы-
лі ся, на бы ва юць гэ тыя «ля чэб ныя 
ліх та ры кі», а пры вы гля дзе гра фі каў 
страч ва юць апош ні ро зум.

@ ds218:
Дрэн на зда лі, та му што ў шко ле 

ім ста вяць «дзя вят кі» за мест «чац-
вё рак». Пры па ступ лен ні не трэ ба 
ўліч ваць бал атэс та та. А ка лі і ўліч-
ваць, то толь кі ў вы пад ках, ка лі на 
ад но мес ца прэ тэн ду юць не каль кі 
абі ту ры ен таў з ад ноль ка вы мі ба-
ла мі. Ці ж гэ та нар маль на: мець у 
атэс та це 8 ба лаў, але зда ваць ЦТ 
на 20 ба лаў?

@ PhoenіX—2008:
«На тэс ці ра ван ні па фі зі цы абі ту-

ры ен там бы ла пра па на ва на за да ча 
пры клад но га ха рак та ру, якая пра-
вя ра ла ўмен не зні маць па каз чы кі са 
шка лы вы мя раль на га пры бо ра».

Я ка лі пра чы таў гэ тую фра зу, ад-
ра зу па ду маў пра ам пер метр і г.д. 
Хоць су час ныя шка ля ры на ват вы ма-
віць та кіх слоў, як ам пер метр, валь т -
метр, ба ро метр, ды на мо метр і г.д., 
не ў ста не.

@ bot_bot:
20% аме ры кан цаў не змаг лі па ка-

заць сваю кра і ну на кар це све ту. У 
нас яшчэ не ўсё стра ча на!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«ПРЫ ЧЫМ ТУТ ФІ ЗІ КА?»
15 жніў ня ў «Чыр вон цы» бы ло зме шча на ін тэр в'ю з ды рэк та рам 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў. Мі ка лай Фясь коў, 
па прось бе жур на ліс та, пры вёў умо вы за да чы па фі зі цы, з якой 
не змаг лі спра віц ца 60% тэс ту е мых: «На пры ве дзе ным ма люн ку 
стрэл ка спі до мет ра ўказ ва ла хут касць 130 кі ла мет раў у га дзі ну. 
Удзель ні кам эк за ме ну трэ ба бы ло вы зна чыць, коль кі ж кі ла мет раў 
аў та ма біль пра ехаў за 18 хві лін пры ўмо ве за ха ван ня па ста ян най 
хут ка сці». Боль шас ці абі ту ры ен таў гэ тая за дач ка, па не зра зу-
ме лых пры чы нах, па да ла ся скла да най, што вы клі ка ла са мую 
са праўд ную бу ру абу рэн ня ў ін тэр нэ це... Хтось ці з ін тэр нэт-ка-
рыс таль ні каў га на рыў ся тым, што за да чу ра шыў, але бы лі і та кія, 
хто за су мня ваў ся ў пра віль нас ці свай го ад ка зу:)))

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
А вось у ад ным з са мых буй ных унi вер сi-

тэ таў кра i ны БНТУ — ад ва рот ная сi ту а цыя. 
За бяс пе ча насць сту дэн таў мес ца мi ў iн тэр-
на тах скла дае ўся го толь кi 32%. 9,5 ты ся чы 
з 14 ты сяч сту дэн таў, якiя ма юць па трэ бу 
ў жыл лi, вы му ша ны са ма стой на вы ра шаць 
«ква тэр нае пы тан не».

— Час та пры хо дзiц ца чуць, што ў нас 
аж но пят нац цаць iн тэр на таў! — раз ва жае 
пра рэк тар Бе ла рус ка га на цы я наль на га 
тэх нiч на га ўнi вер сi тэ та па ву чэб най ра бо-
це, са цы яль ных пы тан нях i спор це Алег 
ГУ СЕЎ. — Але агуль ная коль касць мес цаў 
у iх не да ся гае i 4,5 ты ся чы! Акра мя гэ та га, 
адзiн наш iн тэр нат усё яшчэ за кры ты на ка-
пi таль ны ра монт. А гэ та мi нус 440 па тэн цы-
яль ных мес цаў.

Ад нак на ват пас ля ўвя дзен ня ў экс плу-
а та цыю аб ноў ле на га бу дын ка сту дэн ты пе-
ра ехаць ту ды не змо гуць. Мес ца бу дзе пры-
зна ча на для пе ра ся лен ня сту дэн таў iн шых 
унi вер сi тэ таў, у чые iн тэр на ты раз мес цяць 
гас цей чэм пi я на ту све ту па ха кеi.

— Кры ху па леп шыць на шу кры тыч ную 
сi ту а цыю з жыл лём для iн ша га род нiх мог 
бы но вы iн тэр нат у сту дэнц кай вёс цы, дзе 
нам вы дзя ля юць 400 мес цаў. Але бу даў нi кi 
не па спя ва юць здаць аб' ект у тэр мiн. Та му 
мы вы му ша ны не як вы круч вац ца, — з су-

мам кан ста туе Алег Гу сеў. — Да па ма га ем 
сту дэн там з арэн дай ква тэр. Наш праф са юз 
вя дзе спе цы яль ную ба зу звес так здым на га 
жыл ля, да якой мо жа звяр нуц ца лю бы, хто 
мае па трэ бу. Гэ та, вя до ма, не па на цэя, але 
пэў ная ка рысць ад яе ёсць.

З ана ла гiч най праб ле май су тык нуў ся i 
Бел дзярж унi вер сi тэт. Но вы iн тэр нат у сту-
дэнц кай вёс цы па вi нен быў пры няць сту дэн-
таў двух фа куль тэ таў — Iн сты ту та жур на-
лiс ты кi i эка на мiч на га фа куль тэ та. Але з-за 
ня дбай ных бу даў нi коў кi раў нiц тва студ га-
рад ка БДУ ака за ла ся ў складанай сi ту а цыi. 
Як шу ка лi вый сце з гэ та га ту пi ка, рас па вёў 
на чаль нiк сту дэнц ка га га рад ка БДУ Мi ха iл 
ЧА РА ПЕН НI КАЎ:

— Ма гу за пэў нiць, што ўсе пер ша курс нi-
кi, якiх мы абя ца лi за ся лiць, i сту дэн ты-iль-
гот нi кi без жыл ля не за ста нуц ца. Бу дзем 
рас ся ляць па iн шых iн тэр на тах. За дзей нi-
ча ем рэ зер во выя мес цы i мес цы, пад рых-
та ва ныя для за меж ных сту дэн таў пер ша га 
кур са, якiя пры ля цяць у Бе ла русь толь кi 
15 каст рыч нi ка. А по тым трэ ба бу дзе зноў 
штось цi ду маць.

Свай го iн тэр на та ў сту дэнц кай вёс цы 
ча кае i Мiн скi дзяр жаў ны лiнг вiс тыч ны ўнi-
вер сi тэт. Праў да, но вы дом для сту дэн таў 
ад чы нiць свае дзве ры не ра ней за са ка вiк 
2014 го да. Мiж iн шым, менш чым паў го да 

та му лiнг вiс ты ўжо свят ка ва лi на ва сел ле ў 
шы коў ным бу дын ку атэль на га ты пу ў Пят-
роў шчы не.

— Але ў iн тэр на це жы вуць на ву чэн цы 
яшчэ трох ВНУ, — за ўва жае на чаль нiк ад-
дзе ла вы ха ваў чай ра бо ты МГЛУ Iгар ПУ-
ЧЭ НЯ. — Акра мя гэ та га аб' ек та, у нас ёсць 
яшчэ два iн тэр на ты. Та кiм чы нам, мы за-
бяс печ ва ем жыл лём 45% iн ша га род нiх сту-
дэн таў. Пас ля ад крыц ця но ва га iн тэр на та 
пла ну ем вый сцi на па каз чык у 60%.

Лiч бы лiч ба мi, але факт ёсць факт: не ўсе 
ВНУ мо гуць га ран та ваць сва iм на ву чэн цам 
мес ца ў iн тэр на це. I на ват ка лi ты пер ша-
курс нiк-iль гот нiк з Дра гi чы на — гэ та не зна-
чыць, што та бе ад ра зу па шчас цiць тра пiць 
у цёп лы сту дэнц кi дом.

Да рэ чы, я свай го мес ца ў iн тэр на це ча-
ка ла год. Пер шы курс прай шоў пад дэ вi зам 
«Да па ма жы са бе сам»: што квар таль ная 
зме на здым ных ква тэр i па ко яў, са ма стой-
ны по шук жыл ля i «ма лiт вы» аб да па мо зе, 
звер ну тыя да ўсю ды iс ных аген таў. Пры-
ем на га ма ла, але гэ та ка рыс ная шко ла 
жыц ця, пас ля якой у вас не за ста нец ца 
нi я кiх фо бiй i комп лек саў. Так што мая вам 
па ра да: па сту пай це на аг ра ме ха нi ку толь кi 
ў тым вы пад ку, ка лi вы са праў ды пра яе 
ма ры це!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Кож ны сту дэнт ма рыць... 
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.
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