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ВСТУПНЕ ТЕСТУВАННЯ З ГЕОГРАФІЇ. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Екзаменаційне тестування з географії відбувається у письмовій 

формі. 

 

Тестування триває 3 години (180 хвилин). 

 

Кожний варіант екзаменаційного тестування відповідає шкільній 

програмі з географії і має завдання  з загальної географії, географічної 

оболонки та її складових; географії материків та океанів; географії 

України; економічної і соціальної географії світу. 

Кожний варіант містить 60 завдань, які орієнтовно розподілені: 

•  загальна географія – 15-18%, 

•  географія материків та океанів – 13-16%, 

•  географія України 39-42%, 

•  економічна і соціальна географія світу 21-24%. 

 

Тестові завдання з географії вимагають не тільки знання та вміння 

аналізувати, зіставляти, а також уміння користуватися різноманітними 

джерелами: картографічними, табличними, графічними, космічними 

зйомками підчас підготовки до іспиту. Врахуйте це, плануючи час на 

виконання роботи. 



Завдання на встановлення відповідності потребують більше часу, 

ніж завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Виконання завдань на встановлення правильної послідовності 

розташування географічних об’єктів потребує застосування 

просторової уяви. 

У тесті представлені також завдання, в яких для знаходження 

правильної відповіді треба виконати ще й певні математичні 

розрахунки. Для цього, використовуючи чернетку, виконують 

обчислення, проаналізувавши результат роблять відповідний висновок 

і вибирають правильну відповідь. Іноді корисним може бути 

зіставлення одержаного результату із параметрами інших відомих 

об’єктів. 

 

Екзаменаційний тестовий варіант містить завдання різних 

форматів: 

І.    Завдання з вибором однієї правильної відповіді; 

ІІ.  Завдання на встановлення правильної послідовності. 

ІІІ.   Завдання на встановлення відповідності; 

 

І.    Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
 

Завдання складається із запитання і чотирьох варіантів 

відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. 

 За виконання завдання можна отримати 0 або  1 бал. 

              Завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається 

виконаним, якщо позначено правильний варіант  у бланку відповідей. 

За це отримується 1 бал. 

             Завдання зазначеної форми вважається невиконаним у 

випадках і отримується 0 балів, якщо:  

            а) позначена неправильна відповідь;  

            б) позначено дві або більше варіантів відповіді, навіть якщо 

серед них позначена й правильна відповідь; 

            в) жодна відповідь не позначена взагалі. 

 

ІІ.  Завдання на встановлення правильної послідовності. 
 

Завдання складається з інструкції та певних географічних 

характеристик, позначених буквами. При виконанні завдання 

необхідно  розташувати їх у вказаній послідовності, поставити 



позначки у бланку відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. 

Цифрі 1 має відповідати обрана перша характеристика, цифрі 
2- друга і т.д.  

Завдання на встановлення правильної послідовності вважається 

виконаним (частково виконаним), якщо  розташовані події, факти, 

нормативні акти, позначені літерами у правильній послідовності, де 

перша подія має відповідати цифрі 1, друга - 2, третя - 3, четверта – 4. 

За виконання завдання можна отримати 0,  1  або 2 бали. 

 

ІІІ.   Завдання на встановлення відповідності. 
 

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках 

інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).  

При виконанні завдання необхідно встановити відповідність 

інформації, позначеної цифрами і буквами, - утворити логічні пари. 

За кожну правильно позначену логічну пару отримується 1 бал. 

Завдання на встановлення відповідності вважається виконаним 

(частково виконаним), якщо учасник вибрав та позначив правильну 

цифру (від 1 до 4) у бланку відповідей напроти літери (від А до Г) (від 

1 до 4 правильно визначених відповідностей). 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати, правильно 

виконавши завдання, - 4 бали. 

 Завдання зазначеної форми вважається невиконаним, якщо не 

позначено жодної правильної логічної пари. У такому випадку  

виставляється  0 балів. 

Кожний варіант  тесту з географії містить 60 завдань, з яких:  

- 40  завдань з вибором однієї правильної відповіді;  

- 10 завдань на встановлення правильної послідовності  

- 10 завдань  на встановлення відповідності; 

     Бланк відповідей повинен містити відповіді до усіх завдань 

згідно з номером завдання та форматом відповіді.   

   Правила виконання містяться на початку кожної форми завдань. 

            Відповіді до бланка відповідей вписуються чітко, відповідно до 

інструкцій щодо кожної форми завдань. 

            Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та 

виправлені відповіді у бланку відповідей - це ПОМИЛКА! 

 

Під час перевірки екзаменаційної роботи використовуються 

наступні критерії оцінювання: 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно 



виконавши всі завдання – 100 балів, з них: 

 -  за кожне правильно виконане завдання з вибором однієї 

правильної відповіді нараховується 1 бал; 

-   за кожне правильно виконане завдання  на встановлення 

правильної послідовності нараховується 2 бали; 

 -  за кожне правильно виконане завдання на встановлення 

відповідності нараховується 4 бали. 

   

Таблиця переведення тестових балів в бали за шкалою 100-200 

 

Тестовий бал 

Бал  

100-200 Тестовий бал 

Бал  

100-200 Тестовий бал 

Бал  

100-200 

0 100 21 121 41 142 

1 101 22 122 42 144 

2 102 23 123 43 146 

3 103 24 124 44 148 

4 104 25 125 45 150 

5 105 26 126 46 152 

6 106 27 127 47 154 

7 107 28 128 48 156 

8 108 29 129 49 158 

9 109 30 130 50 160 

10 110 31 131 51 164 

11 111 32 132 52 168 

12 112 33 133 53 172 

13 113 34 134 54 176 

14 114 35 135 55 180 

15 115 36 136 56 184 

16 116 37 137 57 188 

17 117 38 138 58 192 

18 118 39 139 59 196 

19 119 40 140 60 200 

20 120     

 


