
ХАРАКТЕРИСТИКА, РОЗПОДІЛ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
з біології 

для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти 
 

Кожен варіант включає завдання різних рівнів складності: завдання репродуктивного 
характеру та творчі завдання 2-4 рівнів когнітивності.  
 Кожен варіант складається з 30 завдань семи категорій: 

- перша категорія - 20 тестових завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох 
запропонованих 

Приклад завдання: 
 Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю: 
А комплексу Гольджі 
Б хромосом 
В клітинної стінки 
Г ядра 

- друга категорія – 3 завдання з використанням графічних зображень з однією 
правильною відповіддю  

Приклад завдання: 
Який рівень організації життя зображено на рисунку? 

 
А молекулярний 
Б клітинний 
В організмовий 
Г популяційно-видовий 

 
 
 
 
 
- третя категорія – 2 завдання з відкритою 

відповіддю 
1. Охарактеризувати фази зародкового розвитку хордових тварин. 
2. Особливості будови плодів. 
 

- четверта категорія – 2 тестові завдання з кількома правильними відповідями з декількох 
запропонованих 

Приклад завдання: 
Цитоплазматична спадковість пов’язана з:  
а) позаядерними генами; 
б) генами, розташованими у статевих хромосомах;  
в) генами, розташованими у нестатевих хромосомах;  
г) впливом цитоплазми яйцеклітини на формування ознак нащадків;  
д) дрейфом генів. 

 
- п’ята категорія – 1 завдання на визначення послідовності структур, явищ, подій тощо 

Приклад завдання: 
 Установіть послідовність етапів енергетичного обміну вуглеводів: 
А цикл Кребса 
Б гліколіз 
В окисне фосфорилювання 
Г утворення піровиноградної кислоти 
 
 - шоста категорія – 1 задача з генетики 

Приклад завдання: 
Який колір квітів буде у гібридів першого покоління білих та рожевих троянд по генотипу 

та по фенотипу, якщо білий колір - рецесивна ознака? 
 
- сьома категорія - 1 завдання на визначення відповідності структур, явищ, подій тощо 



Приклад завдання: 
Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у 

якому він відбувається? 
 

1 вироблення жовчі А серце 
2 сприйняття звукових коливань Б печінка 
3 сприйняття довжини світлової хвилі В довгастий мозок 
4 закриття мітрального клапана Г кортіїв орган 
 Д сітківка 
 

 А Б В Г Д 
1      
2      
3       
4      

 
ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ відбувається за наступними критеріями: 
- за кожне правильно виконане завдання першої категорії (20 тестових завдань з однією 

правильною відповіддю з чотирьох запропонованих) абітурієнт отримує 1,5 бали (максимально за 20 
запитань – 30 балів); 

- за кожне правильно виконане завдання другої категорії (3 завдання з використанням 
графічних зображень з однією правильною відповіддю) абітурієнт отримує  3 бали (максимально за 
3 запитання – 9 бали); 

- за кожне правильно виконане завдання третьої категорії (2 тестових завдання з декількома 
правильними відповідями з чотирьох запропонованих) абітурієнт отримує             5 балів 
(максимально за 2 запитання – 10 балів). Оцінка неповної відповіді на завдання третьої категорії – 
2,5 бали; 

- за кожне правильно виконане завдання четвертої категорії (2 завдання з відкритою 
відповіддю) абітурієнт отримує 10 балів (максимально за 2 запитання – 20 балів). Оцінка неповної 
відповіді на завдання з відкритою відповіддю може становити 5 балів; 

- за правильно виконане завдання п’ятої категорії (1 завдання на визначення послідовності 
структур, явищ, подій тощо) абітурієнт отримує 10 балів; 

- за правильно виконане завдання шостої категорії (задача) абітурієнт отримує 11 балів. Оцінка 
за неповне виконання та оформлення задачі – 5,5 бали; 

- за правильно виконане завдання сьомої категорії (1 завдання на визначення відповідності 
структур, явищ, подій тощо) абітурієнт отримує 10 балів. У разі неповного виконання завдання сьомої 
категорії абітурієнт може отримати  2,5; 5; 7,5 бала.  

Сумарна кількість балів виводиться як загальна сума балів виконаних завдань. 
Максимальна кількість балів - 100. Якщо загальна кількість балів є дробовим числом, то дробове 
значення числа від 0,5 до 0,9 підвищує ціле значення числа на 1 бал, якщо ж дробове значення 
числа приймає від 0,1 до 0,4, то ціле значення числа залишається незмінним. 

Якщо в роботі є більше 5 виправлень, закреслень, то  загальна кількість балів знижується 
на 10 балів, при умові, що загальна кількість балів не нижче 24 балів. У роботі на "відмінно" (91-
100 балів) не повинно бути жодних виправлень чи закреслень. 

Оцінювання запитань різних категорій наведено в таблиці: 
 

Категорія 
запитань 

Кількість 
запитань 

Кількість балів 
за 1 запитання 

Кількість балів 
за неповну 
відповідь 

Сумарна 
кількість балів 

І 20 1,5 - 30 
ІІ 3 3 - 9 
ІІІ 2 5 2,5 10 
ІV 2 10 5 20 
V 1 10 - 10 
VІ 1 11 5,5 11 
VІІ 1 10 2,5;  5;  7,5 10 
 


