
ЗНО з географії: особливості тесту 

2017 року 

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

чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення ві-

дповідності («логічні пари»), завдань відкритої форми із короткою відповіддю і завдань із 

вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. 

Загальна кількість завдань тесту з географії – 58, на виконання яких учасникам буде відве-

дено 150 хвилин. 

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

рахований як державна підсумкова атестація з географії. 

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

вдання сертифікаційної роботи, - 92. 

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 42 завдання цієї форми (№1-42), 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 (№43-48), 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 відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання складається з основи та пе-

редбачає розв’язування задачі. Воно вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього не-

залежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись 

вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А. 

Тест містить 4 завдання такої форми (№49-52), що оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо 

вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на 

завдання не надано. 
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Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів 

відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифра-

ми, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовніш-

нього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей 

А. 

Тест містить 6 завдань цієї форми (№53–58). Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 ба-

ли: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 ба-

лів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант від-

повіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр 

значення не має. 

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

При підготовці до складання тесту зверніть увагу на Програму для проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з географії у 2016 році, що розроблена на основі чинної програми 

з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програ-

ми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчаль-

них закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять ви-

значається в межах діючої програми чинних підручників. 

 

Програма ЗНО з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно 

стандартного та академічного рівнів. 

 


