
Типи завдань олімпіади з біології та схеми нарахування балів  

за виконання завдань (I ТУР) 

 

Форма / опис завдання Схема нарахування балів 
І рівень 

Завдання І рівня з вибором однієї 

правильної відповіді – 10 завдань. 

Завдання складається з основи та чотирьох 

варіантів відповіді, з яких лише один 

правильний. 

Завдання вважається виконаним правильно, 

якщо обрано правильний варіант відповіді. 

І рівень 

10 завдань (1-10 завдання) × 3 бали =  

30 балів 

0 або 3 бали: 

3 бали, якщо вказано правильну відповідь;  

0 балів, якщо: 

а) позначено неправильну відповідь; 

б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний; 

в) відповідь не позначено взагалі. 

ІІ рівень 

Завдання ІІ рівня  на встановлення 

відповідності («логічні пари») – 5 завдань. 

Завдання складається з основи та двох видів 

інформації, позначених цифрами (стовпчик) 

і буквами (строчка).  

Виконання завдання передбачає 

встановлення відповідності (утворення 

«логічних пар») між інформацією, 

позначеною цифрами та буквами.  

Завдання вважається виконаним, якщо 

учасник олімпіади поряд із цифрою (від 1 до 

4) записав букву (від А до Д). 

ІІ рівень 

5 завдань (11-15 завдання) × 

8 балів = 40 балів 

від 0 до 8 балів 

8 балів якщо правильно вказано всі чотири 

(відповідності) логічні пари. 

6 балів, якщо правильно вказано три логічні 

пари; 

4 бали якщо правильно вказано дві логічні 

пари; 

2 бали якщо правильно вказано одна логічна 

пара; 

0 балів  якщо правильно не вказано жодної 

логічні пари. 

ІІІ рівень 

Завдання ІІІ рівня теоретичне завдання 

та задача з генетики  – 2 завдання 

ІІІ рівень 

2 завдання (16 – 17 завдання) ×15 балів = 

30 балів 

16 завдання – від 0 до 15 балів (теоретичне) 

від 10 до 15 балів - дана повна характеристика 

циклу розвитку голонасінних, з зазначенням 

особливостей всіх стадій. Наведені приклади  

від 5 до 10 балів – дана коротка  

характеристика циклу розвитку голонасінних. 

Стадії не охарактеризовані не повністю. 

від 1 до 4 балів - дана дуже коротка 

характеристика циклу розвитку голонасінних. 

0 балів – цикл розвитку голонасінних не 

описаний 

17 завдання -  від 0 до 15 балів (задача) 

від 10 до 15 балів – задача розв'язана повністю 

з використанням відповідних символів і 

позначень. Зроблено повний аналіз одержаного 

потомства за фенотипом і генотипом. Наявна 

відповідь, з зазначенням типу задачі.   

від 5 до 10 балів - задача розв'язана з 

використанням відповідних символів і 

позначень. Зроблено не повний аналіз 



одержаного потомства за фенотипом і 

генотипом. у відповіді не зазначений тип  

задачі. 

від 1 до 4 балів - задача розв'язана з частковим 

використанням відповідних символів і 

позначень. аналіз одержаного потомства за 

фенотипом і генотипом відсутній, у відповіді не 

зазначений тип  задачі. 

0 балів – задача розв'язана не правильно 
Всього  100 балів 

 
 


