
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Завдання для оцінювання знань з географії 

Укладено відповідно до навчальної програми з географії для 

загальноосвітньої школи та програми зовнішнього незалежного оцінювання. 

Зміст, структура та формат завдань аналогічні тим,що пропонуються для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії. 

Зміст завдань 

Завдання із вибором однієї правильної відповіді мають чотири варіанти 

відповіді, серед яких тільки один правильний  . 

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) передбачають, що 

до кожного з чотирьох рядків інформації , позначених цифрами , треба 

вибрати один правильний варіант , позначений буквою  

Завданнями відкритої форми , під час виконання яких  потрібно отримати 

числовий результат у тих одиницях вимірювання , які вказані в умові 

Завдання із вибором трьох правильних відповідей із запропонованих семи 

. 

Пояснення до завдань передбачених  форматів 

Завдання  із вибором однієї правильної відповіді   мають чотири варіанти 

відповіді, серед яких тільки один правильний  . 

 Наприклад: 

Завдання 2.Вкажіть материки, яких немає на глобусі Мартіна Бехайма 

А Африка і Північна Америка 

Б Євразія і Африка 

В Північна і Південна Америка 

Г Євразія і Австралія 

 

а б в г 

  Х  

 

Завдання на  встановлення відповідності (логічні пари) 

Наприклад:  завдання 11Увідповідніть  комплекси сфери послуг та установи і 

заклади , які до них належать 



1     Освіта А Бібліотеки, театри 

2 Медична сфера Б Перукарні, авто мийки 

3 Побутовий комплекс В Університети, школи 

4 культура Г Лікарні, ФАП 

  Д Церкви, храми 

 

Варіанти відповідей( логічні пари) 

 А Б В Г Д 

1   Х   

2    Х  

3  Х    

4 Х     

 

Завдання відкритої форми передбачають, що під час їх виконання  потрібно 

отримали числовий результат   у тих одиницях вимірювання , які вказані в 

умові завдання.  

Наприклад :завдання 12 Визначте відстань від Осло (60
0 

 пн.ш. 10,5
0
 сх. дов.) 

до екватора у градусах 

Завдання 

12 

Відповідь  

60 

 

Завдання із вибором трьох правильних відповідей   

Наприклад: завдання 17. Укажіть три порти Європи, які мають світове 

значення 

1. Роттердам 

2. Лієпая 

3. Гдиня 

4. Одеса 

5. Антверпен 

6. Гамбург 

7. Брест 



Завдання 

17 

Відповідь  

1 5 6 

Заповнення бланка відповідей 

Перш , ніж виконувати будь – який різновид завдань, уважно прочитайте їх.. 

Правильну відповідь на завдання 1-9 позначте тільки так: 

Х 

Неправильну відповідь можна виправити : 

2 а б в г 

 хХ  Х  

Під час виконання завдань 10-11 треба уважно заповнити правильні  клітинки 

бланка відповіді. Виправлення виконуються за показним вище зразком. 

При виконанні завдань 12-15 треба вказати відповідь тільки цифрою із 

врахуванням запропонованих завданнями одиниць вимірювання. 

Виконуючи завдання 16-17, треба вказати цифрами правильні відповіді , при 

цьому порядок цифр не має значення. 

Оцінювання 

Завдання із вибором однієї правильної відповіді (№1-9) оцінюються  4 

балами кожне. У загальному дозволяють набрати36 балів. 

Завдання  на  встановлення відповідності (логічні пари) – завдання  №10-11. 

Правильно встановлена пара оцінюється 8 балами.  В цілому за правильно 

виконані завдання цього рівня можна набрати 64 бали. 

Завдання відкритої форми № 12-15 - кожне оцінюється 10 балами. В цілому 

за правильно виконані завдання цього рівня можна набрати 40 балів. 

Завдання із вибором трьох правильних відповідей  із запропонованих 

семи. варіантів.  – завдання № 16 -17. Кожне оцінюється 10 балами. В цілому 

за правильно виконані завдання цього рівня можна набрати 60 балів. 

В цілому за виконані завдання можна набрати 200 балів 

 

 

 

 



ТАБЛИЦЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНОК У 12-БАЛЬНУ СИСТЕМУ 

Кількість 

балів 

оцінка Рівень знань 

До 18 б 1 Низький 

19-36 2 

37-54 3 

55-72 4 Середній 

73-91 5 

91-106 6 

107-123 7 Достатній 

124-141 8 

142-157 9 

158-174 10 Високий 

175-191 11 

192-200 12 

 

Переваги використання тестових завдань 

           Система тестових завдань дає можливість перевірити і оцінити рівень 

засвоєння абітурієнтами навчальної  програми  географії  в цілому   та володіння 

ними практичними навичками розв’язування задач з географії.  

Час виконання 

Абітурієнти виконують роботу протягом 45 хвилин.  

 

 

 

 

 

 



 

Зразок  заповнення бланка відповідей  

на завдання екзаменаційного  білета 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

 з географії 

абітурієнта _______________________________________ 

ВАРІАНТ № ___ 

Завдання із вибором однієї правильної відповіді (№1-9) оцінюються 4 

балами кожне. 

Питання відповідь 

А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) – завдання  №10- 

11. Правильно встановлена пара оцінюється 8 балами  

Завдання 11 

Варіанти відповідей( логічні пари) 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

Завдання 12 

Варіанти відповідей( логічні пари) 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

Завдання відкритої форми № 12-15   -  кожне оцінюється 10 балами 

 Завдання 12 



       

 

Завдання 13 

       

Завдання 14 

       

 Завдання 15 

       

Завдання із вибором трьох правильних відповідей  із запропонованих семи. 

варіантів.  – завдання № 16 -17. Кожне оцінюється 10 балами 

Завдання 16 

       

 

Завдання 17 

       

 

Разом кількість балів ______________________ 

 

Екзаменатор:____________________________ 

Відповідальний секретар приймальної комісії_____________ С.І.Михайлюк 

Голова приймальної  комісії                               _____________ І.С.Дидишин 


