
ІНСТРУКЦІЯ 

«Особливості складання і проходження тестів» 

 

Настав час розповісти як складені були тести і що слід пам’ятати під час 

виконання тестових завдань. 

На початковій стадії виконання тестового завдання учасник повинен 

обов’язково зареєструватися, вказавши у відповідних полях: 

- прізвище, ім’я, по батькові; 

- клас, повну назву навчального закладу;  

- діючу електронну пошту. 

Щоб пришвидшити процес можна в програму, наприклад у документ 

текстового редактору Microsoft Word, занести відповідні дані а потім 

скопіювати у відповідне поле тесту. 

 
Після введення даних про себе учасник може перейти до наступного 

розділу тестового завдання. 

За умовами проведення інтернет-олімпіади кожен тест з базового 

предмету складається з 30 запитань, на які слід відповісти. Запитання 

поділяються на три рівні: 

І рівень – учень отримує 1 бал за правильну відповідь або за декілька 

правильних відповідей; 

ІІ рівень – до 4 балів в сумі за правильну відповідь або за декілька 

правильних відповідей; 

ІІІ рівень – до 9 балів в сумі за правильну відповідь або за декілька 

правильних відповідей. 



Увага! Учасник не зможе перейти до іншого розділу тесту не надавши 

відповіді на запитання попереднього рівня. Тут можна «схитрувати» - відмітити 

певні пункти відповідей і перейти до наступних. Але пам’ятайте, що ви 

можливо неправильно відповідали і треба повернутись до попереднього 

розділу. Для цього наприкінці розділу, в нижній частині екрану, є кнопки ДАЛІ 

і НАЗАД. Не спішіть відправляти тест. Поки таймер не завершив рахувати час 

ще раз пройдіться тестом. До завершення визначеного терміну, відведеного на 

виконання тестового завдання, необхідно відправити тест на перевірку, 

натиснувши кнопку НАДІСЛАТИ. 

Пам’ятайте! Кожен може виконати тестове завдання лише один раз, 

повторень не буде. 

Тепер щодо відповідей. Відповіді знаходяться після запитання. 

Відповідей може бути від 3 до 6. Тобто вибрати з переліку вірні і відмітити їх, 

поставивши прапорець або натиснути перемикач. Правильних відповідей на 

конкретне запитання може бути від одного до чотирьох. 

Як визначити скільки відповідей правильних у тесті? На початку розділу 

учасник інформується щодо кількості правильних відповідей у тестах даного 

рівня: 

 
або: 

 
За окремими базовими предметами тестові завдання включають в себе 

необхідність співставлення запитань з відповідями: 

 
або: 

 
Заздалегідь запасіться ручкою або олівцем і папером. Вони знадобляться 

щоб робити розрахунки та окремі записи. 

Для виконання всіх тестових завдань з базових предметів всіх паралелей 

у учасників І етапу інтернет-оліміпіади однакові умови. Кожного дня, 



починаючи з 15 лютого і по 26 лютого, можна пройти тест з одного базового 

предмету в день, але для всіх паралелей. Наприклад 15 лютого відкриється тест 

з природознавства для учнів 3, 4, 5 класів. Тести для них як і посилання на 

тестові завдання – різні. Відповісти на тестове завдання з базового предмету 

можна у часовий проміжок з 09.00 ранку по 21.00 вечора включно. Але на 

відповідь дається до 90 хвилин і тільки одна спроба. Починається виконання 

тесту і таймер починає відлік часу. 

По завершенні часу відведеного на виконання тестового завдання тест 

закривається. Результати підраховуються автоматично хмарною програмою і 

Оргкомітет після 21.00 вже матиме остаточний підсумок. 

Напевне не слід нагадувати що для проходження тестового завдання 

необхідна наявність стійкого підключення до інтернету. Адже тести розміщенні 

в хмарному середовищі глобальної мережі. 

Успішного вам виконання тестових завдань! 


