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Онлайн-тести для перевірки знань з географії

Тести ЗНО онлайн з предмета «Географія»
Компетентнісний потенціал географії: спілкування державною мовою, 

інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, ком-
петентності в природничих науках і технологіях.

Адреса веб-ресурсу: https://zno.osvita.ua/geography/.

 

Варіанти застосування:
 | Індивідуальні завдання для заохочення, отримання додатковий балів.
 | Тестування за варіантами: підготувати 2 варіанта тестів різних років або 
сесій, зробити QR-коди, надати дітям, в кінці зафіксувати їх оцінки.

 |Актуалізація опорних знань.
 | Закріплення нового матеріалу.
 |Домашнє завдання

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Якісна підготовка учнів до ЗНО з географії.
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
 y Під час роботи заважають рекламні повідомлення.

https://zno.osvita.ua/geography/
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Освітній портал «Вне школы»
Компетентнісний потенціал географії: уміння навчатися впродовж життя, 

інформаційно-цифрова компетентність, компетентності в природничих науках 
і технологіях.

Адреса веб-ресурсу: http://vneshkoly.com.ua/.

Варіанти застосування:
 | Теоретичний матеріал для вивчення нового матеріалу на уроці.
 |Домашнє завдання.

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Якісна підготовка учнів до ЗНО з географії.
 y На сайті завантажені відео розбору завдань попередніх років.
 y Збірка теоретичного матеріалу з географії та онлайн тестів за їх змістом.
 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.
Подання інформації російською мовою, українська не підтримується.

http://vneshkoly.com.ua/
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Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з географії
Компетентнісний потенціал географії: спілкування державною мовою, 

інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, ком-
петентності в природничих науках і технологіях,.

Адреса веб-ресурсу: https://www.iznotest.info/geografiya-2/.

Варіанти застосування:
 | Індивідуальні завдання для заохочення, отримання додатковий балів.
 | Тестування за варіантами: підготувати 2 варіанта тестів різних років або 
сесій, зробити QR-коди, надати дітям, в кінці зафіксувати їх оцінки.

 |Актуалізація опорних знань.
 | Закріплення нового матеріалу.
 |Домашнє завдання

Переваги використання на мобільному телефоні:
 y Якісна підготовка учнів до ЗНО з географії.
 y Сайт надає можливість повертатися на попередні питання і змінювати від-
повідь.

 y Одночасно можуть працювати необмежена кількість користувачів із одним 
завданням.

 y По завершенню тесту демонструються правильні варіанти та відповіді учня.
Ризики при використанні на мобільному телефоні:

 y Тести складаються із незначної кількості питань.
 y Непродуманий інтерфейс веб-ресурсу.
 y Під час роботи заважають рекламні повідомлення.
 y Веб-ресурс не підтримує офлайн-режим.

https://www.iznotest.info/geografiya-2/
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Тести на сайті Kahoot
10 кл тема «Країни Європи. Великобританія»
Автор: Гера О. М.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Етап уроку: перевірка домашнього завдання або закріплення матеріалу
Посилання: https://play.kahoot.it/#/?quizId=6a1816ac-8deb-4f90-a877-

84a42b34f678.
Позитивні сторони тесту:
1. Учень концентрує свою увагу, не від-

волікається за браком часу
2. Швидко реагує на запитання, вчитель 

сам вибирає час на відповідь
3. Заохочення до самореалізації своїх 

здібностей
4. Розвиток індивідуальної діяльності
5. Можна використовувати роботу як 

індивідуально для кожного учня так і за групами
Негативні сторони тесту:
1. Обов’язкова наявність підключення до інтернету
2. Кількість балів потрібно переводити в оцінку
3. Запитання в тесті не змінюють своє розташування, що дає змогу правильні 

відповіді передати учням з паралельного класу

Тест «Природні ресурси світу»
Посилання: https://create.kahoot.it/details/9337f41e-6967-4f47-afc3-

aba5b13eab09
Клас: 10 кл
Тип уроку: вивчення нового 

матеріалу
Етап уроку: перевірка домаш- 

нього завдання або закріплення 
матеріалу

Автор: Гера О. М.

https://play.kahoot.it/#/?quizId=6a1816ac-8deb-4f90-a877-84a42b34f678
https://play.kahoot.it/#/?quizId=6a1816ac-8deb-4f90-a877-84a42b34f678
https://create.kahoot.it/details/9337f41e-6967-4f47-afc3-aba5b13eab09
https://create.kahoot.it/details/9337f41e-6967-4f47-afc3-aba5b13eab09

