Іноземна мова
Що потрібно знати про тест з іноземної мови
Частини тесту (за видами мовленнєвої діяльності, що тестуються)
1. Читання
2. Письмо
Як довго триває тест?
На виконання тесту з іноземної мови відведено 120 хвилин.
Орієнтовна тематика завдань
1. Особа та її характеристика.
2. Будинок. Житло.
3. Опис місцевості.
4. Повсякденне життя.
5. Стосунки між людьми.
6. Спілкування в сім’ї і школі.
7. Відпочинок, розваги та захоплення.
8. Подорожі та поїздки.
9. Сфера послуг.
10. Вивчення мови.
11. Література.
12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості, визначні
місця, видатні особистості.
13. Природа та охорона навколишнього середовища.
14. Науково-технічний прогрес.
15. Сучасний світ професій.
16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному світі.
Як побудовано тест?
Частина тесту «Читання» містить тестові завдання закритої форми.
Частина тесту «Письмо» передбачає виконання двох завдань: перше - на заповнення
пропусків у тексті, друге передбачає створення власного висловлювання у
письмовій формі.
Під час тестування учасники отримують тестовий зошит із завданнями, бланк А для
позначення відповідей на завдання Частини 1 тесту та бланк Б для виконання
завдань Частини 2.
Які бувають завдання та як їх виконувати?
Тест містить завдання таких форм:
- завдання з вибором однієї правильної відповіді;
- завдання на встановлення відповідності;
- завдання на визначення правильності/неправильності твердження;

- завдання на заповнення пропусків у тексті;
- завдання з розгорнутою відповіддю.
1.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, з яких лише один є
правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний
варіант відповіді та позначив його в бланку А. Завдання вважається невиконаним у
випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або
більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не
позначено жодного із варіантів відповіді.
2. Завдання на встановлення відповідності.
У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки/ситуації/твердження (із
запропонованих) до текстів/частин текстів.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник установив правильну відповідність і
позначив правильний варіант відповіді в бланку
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний
варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед
них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.
3.

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях такої форми пропонується визначити правильність чи неправильність
поданого твердження відносно змісту прочитаного.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді
та позначив його в бланку А.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний
варіант відповіді; б) позначено обидва варіанти відповіді; в) не позначено жодного із
варіантів відповіді.
4.

Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях такої форми пропонується доповнити абзаци/речення в тексті
реченнями/частинами речень/словосполученнями/словами із поданих варіантів або
доповнити текст правильною граматичною формою лексичних одиниць (дієслово,
прикметник, іменник, займенник тощо), поданими в дужках.
Завдання вважається виконаним, якщо учасник підібрав правильний варіант і
позначив його в бланку А/ вписав правильну граматичну форму лексичної одиниці у
бланку відповідей.
Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний
варіант відповіді/граматична форма лексичної одиниці вписана неправильно; б)
позначено/вписано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є
правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді/пропуск у тексті
не заповнений.
3. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають створення власних висловлювань
у письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій.

Для виконання завдань Частини 2 тесту учасник отримує бланк Б, на якому
визначено місце для запису відповідей на кожне завдання. Учасник повинен
оформити своє письмове висловлювання таким чином, щоб на бланку Б вистачило
відведеного місця.
Як працювати над тестом
Для успішної підготовки до зовнішнього оцінювання з іноземної мови насамперед
ознайомтесь із Програмою ЗНО-2009. Визначте прогалини у своїх знаннях та
опрацюйте необхідний матеріал.
Для тренування навичок та вмінь читання, використовуйте тексти для читання із
автентичних джерел (іншомовних газет, журналів тощо).
Для формування навичок та вмінь писемного мовлення намагайтеся якомога
частіше виконувати письмові роботи відповідної форми та аналізуйте їх.
Виконуючи завдання тесту, уважно читайте умову та ознайомлюйтесь із зразком
виконання завдання даної форми. Перечитуйте всі подані варіанти відповіді і лише
тоді обирайте остаточний варіант.
При виконанні завдань на підстановку в текст лексичних одиниць у правильній
граматичній формі, ви можете використати вільні місця в тексті, з яким ви
працюєте, або вільні від тексту місця в зошиті. Завершивши роботу над завданням у
тестовому зошиті, запишіть відповіді в бланк Б.
Виконуючи завдання на створення власного висловлювання у письмовій формі,
зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами
висловлювання, правильність використання лексики та граматики, а також
оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист
тощо).
Доцільно організувати роботу над письмовим висловлюванням так:
- уважно прочитайте повністю умову завдання (комунікативну ситуацію);
- складіть план висловлювання, продумайте елементи оформлення відповідно до
формату (привітання, звернення, заключні фрази тощо);
- напишіть роботу на чернетці;
- перечитайте написане, зверніть увагу на зв'язок між абзацами (реченнями в
абзацах), внесіть при потребі корективи;
- перепишіть текст повідомлення на бланк Б.
На виконання частини тесту «Читання» відведено 1 годину (60 хвилин), на частину
тексту «Письмо» відведено також 1 годину (60 хвилин).
Зважайте на те, що додатковий час для заповнення бланків А і Б не надається.

