
ЗНО з біології: особливості тесту 2017 року 

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології у 2017 році складається із завдань 

трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відпо-

відності («логічні пари»), завдань з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп за-

пропонованих варіантів відповідей. 

Загальна кількість завдань тесту з біології – 50, на виконання яких учасникам буде відведе-

но 120 хвилин. 

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути за-

рахований як державна підсумкова атестація з біології. 

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі за-

вдання сертифікаційної роботи, - 76. 

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чоти-

рьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, 

якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку 

відповідей А. 

Тест містить 40 завдань цієї форми (№1-40), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано бі-

льше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. 

Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчи-

ків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання 

передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, поз-

наченою цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків 

(цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 

Тест містить 6 завдань цієї форми (№41-46), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – 

за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь - яку «логі-

чну пару », якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вка-

зано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не нада-

но. 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіа-

нтів відповідей. Завдання складається з основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, поз-

начених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання вважається ви-

конаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав з кожної групи (стов-

пчика) і послідовно записав три відповіді (цифри) в бланку відповідей А. 

Тест містить 4 завдання цього типу (№47–50), кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, 

якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або відповіді на завдання 

не надано. Порядок написання цифр має значення – строга послідовність. 

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. 
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