
Типи завдань та шкала оцінювання І туру  

Всеукраїнської олімпіади ПДАА 2021 року 

 

І тур Всеукраїнської олімпіади ПДАА 2021 року з української мови і літератури 

складається з двох частин: «Українська мова» (15 завдань) та «Українська література» 

(10 завдань). Разом – 25 завдань.  

Передбачено виконання двох типів тестових завдань: 1) завдання з вибором однієї 

правильної відповіді: 13 завдань із частини «Українська мова» та 7 завдань із частини 

«Українська література»; 2) завдання на встановлення відповідності: 2 завдання із частини 

«Українська мова» та 3 завдання із частини «Українська література».  

           Таблиця. 1. 

Типи завдань І туру Всеукраїнської олімпіади ПДАА 2021 року  

з української мови і літератури та  

схема нарахування балів за виконання завдань 

Тип / опис завдання Схема нарахування балів 

Завдання з вибором однієї правильної 

відповіді. Завдання складається з основи та 

чотирьох – п’яти варіантів відповідей, з яких 

лише один правильний. Завдання вважається 

виконаним, якщо учасник вибрав і позначив 

відповідь у такий спосіб: 1. В ... 

0 або 3 бали: 

3 бали, якщо вказано правильну 

відповідь; 0 балів, якщо вказано 

неправильну відповідь або відповіді на 

завдання не надано. 

 

Завдання на встановлення відповідності 

(«логічні пари»). Завдання складається з 

основи та двох стовпчиків інформації, 

позначених цифрами і буквами. Виконання 

завдання передбачає встановлення 

відповідності (утворення «логічних пар») між 

інформацією, позначеною цифрами та буквами. 

Завдання вважається виконаним, якщо учасник 

поряд із цифрою (від 1 до 4) записав букву (від 

А до Д) у такий спосіб: 1. А; 2. В; 3. Д; 4. Г. 

0, 2, 4, 6 або 8 балів: 

2 бали – за кожну правильно 

встановлену відповідність («логічну 

пару»); 0 балів за кожну встановлену 

неправильну відповідність, якщо не 

вказано жодної правильної відповідності 

(«логічної пари») або відповіді на 

завдання не надано. 

 

 

 

 

Максимальна кількість тестових балів – 100. Шкала оцінювання тестових завдань 

І туру Всеукраїнської олімпіади ПДАА 2021 року з української мови і літератури наведена 

в табл. 2. 

          Таблиця 2. 

Шкала оцінювання виконання тестових завдань  

І туру Всеукраїнської олімпіади ПДАА 2021 року  

з української мови і літератури 

Тестові завдання з 

української мови і 

літератури 

№ завдання Максимальна кількість  

тестових балів 

ЧАСТИНА 1. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 



9 3 

10 3 

11 3 

12 3 

13 3 

14 8 

15 8 

Максимальна кількість балів із  

Частини 1. Українська мова 
55 

ЧАСТИНА 2. 

УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

16 3 

17 3 

18 3 

19 3 

20 3 

21 3 

22 3 

23 8 

24 8 

25 8 

Максимальна кількість балів із  

Частини 2. Українська література 
45 

Разом максимальна кількість балів 100 

 


