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Multitest ZNO-2022: Ukrainische Sprache
Im Rahmen der Zulassungskampagne 2022 müssen die Bewerberinnen und Bewerber eine nationale
Mehr-Fächer-Prüfung (ITB) absolvieren, die im Computerformat durchgeführt wird. Diese Prüfung
besteht aus drei Aufgabenblöcken: Ukrainische Sprache, Mathematik und Geschichte der Ukraine.

Welchen Inhalt werden die Aufgaben der NMT-Einheit in ukrainischer Sprache haben?

Der Inhalt der Aufgaben der NMT-Einheit in ukrainischer Sprache wird dem aktuellen Programm des
EIT in ukrainischer Sprache entsprechen . Es sollte beachtet werden, dass Sie in dem
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entsprechenden Programm nur an dem Teil interessiert sein sollten, der sich auf die ukrainische
Sprache bezieht.

Dieser Teil umfasst alle Sprachthemen, deren Studium im Schulkurs der ukrainischen Sprache
vorgesehen ist, nämlich die Themen:

"Phonetik. Grafik. Orthopädie. Orthographie";

"Lexikologie. Phraseologie";

„Wortstruktur. Wortbildung ";

"Morphologie";

"Syntax";

"Stilistik";

"Sprachentwicklung".

Das spezifische Gewicht des einen oder anderen Bereichs der Linguistik im Inhalt des BAT-Blocks zur
ukrainischen Sprache entspricht im Allgemeinen dem, was den Inhalt der externen Evaluationstests
in der ukrainischen Sprache charakterisiert.

Allerdings wird den Bereichen „Stilistik“ und „Sprachentwicklung“ aufgrund des Computerformats der
Prüfung etwas weniger Aufmerksamkeit geschenkt, was insbesondere eine detaillierte oder kurze
Beantwortung von Aufgaben unmöglich macht.

Wie ist die Struktur der NMT-Einheit in ukrainischer Sprache?

Insgesamt gibt es 20 Aufgaben in der NMT-Einheit zur ukrainischen Sprache, darunter:

15 Aufgaben mit der Wahl einer richtigen Antwort aus vier oder fünf Möglichkeiten;

5 Aufgaben zum Herstellen der Konformität (Sie müssen 4 "logische Paare" festlegen).

Bitte beachten Sie, dass es im NMT-Block zur ukrainischen Sprache keine Aufgaben geben wird, die
ausführliche oder kurze Antworten geben, da es keine Aufgaben zur ukrainischen Literatur geben
wird.

Wie werden die Aufgaben der NMT-Einheit in ukrainischer Sprache bewertet?

Aufgaben für die kindliche
Entwicklung

Praktische Aufgaben zur Entwicklung verschiedener
Fähigkeiten von Vorschul- und Grundschulkindern
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Die Ukrainisch-Sprachaufgabe wird nach dem Bewertungsschema bewertet, das in der externen
Bewertung verwendet wird. Das heißt, es wird 1 Testpunkt für jede richtige Antwort auf die Aufgabe
mit der Wahl von einer richtigen Antwort und 1 Testpunkt für jedes richtig definierte logische Paar in
den Aufgaben zur Feststellung der Übereinstimmung vergeben.

So können Sie 0 bis 35 Punkte für die Ausführung der Aufgaben der NMT-Einheit in ukrainischer
Sprache erhalten.

Ihr Ergebnis (dh die Anzahl der Punkte für richtig gelöste Aufgaben) erfahren Sie nach Abschluss der
BAT-Blöcke.

Später wird das Ergebnis jedes Blocks auch in eine Skala von 100-200 Punkten übersetzt. Um ein
Ergebnis auf einer Skala von 100-200 zu erhalten, reicht es aus, mindestens ein Testergebnis zu
erzielen.

Wie bereite ich mich auf die Aufgaben der NMT-Einheit in ukrainischer Sprache
vor?

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з
української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки
Всеукраїнської школи онлайн.

А для самостійного тренування доречно використовувати:

тести ЗНО-ОНЛАЙН з української мови та літератури за минулі роки;

завдання з української мови, згруповані за певними темами, які відповідають мовним
темам, передбаченим програмою;

перелік слів з правильними наголосами до ЗНО-2022;

коментарі до тестів з української мови минулих років, які надані провідними фахівцями з
підготовки до тестування.

Така підготовка допоможе не лише якісно повторити мовні теми чи відпрацювати найбільш
проблемні розділи, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.
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Устин 

Олена Лах 

Кристина 

Alexander Kharchenko 

Ми у Telegram Форум.ОСВІТА.UA

Коментарі

Dein Text ...

А если будет воздушная тревога, возможно как небудь пройти тест в другой раз? И если его
выключить, то ничего не пропадет?

22.04.2022 в 14:40  Відповісти

Нам ще досі не отримали сертифікат для відкриття особистого кабінету. Сьогодні останній день,
що робити.

19.04.2022 в 11:58  Відповісти

Як зареєструватися на мультитест ?!не можу знайти .киньте будь ласка посил ання на
реєстрацію.буду дуже вдячна.

18.04.2022 в 10:56  Відповісти

Підписуйте петицію і розповсюджуйте в групах! https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128

https://t.me/osvitatopnews
https://forum.osvita.ua/
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Марко Вовк 

Farruh -1

Марічка 

Галина 

Віталіна 

Оля 

Оксана Семиліт 

14.04.2022 в 19:35  Відповісти

Скільки душевних зойків, яка справедлива біль лунає на цьому сайті, а ніхто не реагує? ЧОМУ??
Бо наше рідне Мон нікчемне, там директорствує одна особа, призначена Соросом- Пінчуком—
Шаров! За ним Фініков на польських грошах.Як він скажить, так і будить!!! А Шкарлет так собі живе
день до вечора…. Ще вякає щось парламентська грантоіждна брашка Бабаки і все. Цим кадрам
чим гірше, тим краще!! Ось так!

13.04.2022 в 16:52  Відповісти

Геть Шкарлета!Все, про що вони думають, це відвищити число контрактників та вигнати справжні
мізки держави!Навіщо так знущатися над дітьми? Якщо можете взяти готові тести 2022 по 3
предметах й перемішати іх, чому б не зробити це з іншими?

13.04.2022 в 12:05  Відповісти

Дуже мало часу . 1 хвилина це мало на 1 питання. На медичні спеціальності для чого історія і
математика? Зробіть на вибір біологію

12.04.2022 в 13:04

Для Марічка: будь-ласка, підкажіть де вказано час на виконання?

12.04.2022 в 13:10

Коментувати

Постійно на вибір ставилась історія або англійська, а раніше математика. А тут обов‘язково. Що
робити тим, хто планував здавати англійську, та не вдався в глибоке вивчення всторії??? Я йду до
мед інституту, навіщо мені історія? Я вимагаю щоб зробили вибір третього предмета!!! Мені
потрібна біологія. Це навіть не логічно. Йду в мед, а біологія навіть не потрібна, хоча це основа,
яку потрібно знати.

12.04.2022 в 12:42  Відповісти

Я не знаю чому ці коментарі ніхто не читає,але ДОДАЙТЕ БІОЛОГІЮ БУДЬ ЛАСКА!

11.04.2022 в 23:04  Відповісти

Підписуємо і розповсюджуємо https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128
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Вікторія 

Іра 

Вікторія 

Марія 

Богдана 

Софія 

Анастасія 

10.04.2022 в 23:47  Відповісти

Ви знущаєтесь над дітьми?! Ми планували здавати англійську та біологію! Що це за садизм?! Всі
діти в шоковому стані, багато хто геть не мають умов для подальшого навчання!!!! Хто приймав
таке «не розумне» , м‘яко кажучи рішення????

10.04.2022 в 22:13  Відповісти

Підписуйте петицію, щою дозволили англійську https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4128

09.04.2022 в 23:07  Відповісти

Обрана кількість часу для виконання даного тесту не є коректною. При проведенні ЗНО з
української мови виділяється майже 4 хвилини на кожне запитання. Тут же 1 хв на одне питання.
Цього не достатньо навіть аби прочитати і достеменно опрацювати мозком тільки що прочитане. А
ще +стрес. До того ж, тест мультимедійний, тобто дітям потрібен час аби переналаштуватись із
однієї дисципліни на іншу (я б навіть сказала "на протилежну). Будь ласка, не ускладнюйте життя і
так не у найлегші часи.

08.04.2022 в 13:43  Відповісти

Чого так мало часу? І на медичні спеціальності зробіть біологію. Для чого медику вивчати історію.
А про біологію, що забули. Діти і так переживають. Посприяйте їм

07.04.2022 в 21:56

Для Марія: Про час погоджуюсь, а історію потрібно знати всім.

08.04.2022 в 17:25

Коментувати

Зробіть більше часу! В звичайному ЗНО-50 питань на 150 хвилин, а тут 35 питань на 25 хвилин !
Це знущання! Ще й три предмети буде, як ми маємо переключатися з одного на другий?!?!?!?!?

07.04.2022 в 17:47

Для Софія: питань 20 а не 35

07.04.2022 в 20:50
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Альона 

Андрій 

Андрій 

Ганна 

Ярослав 

Олександр 

Людмила 

Коментувати

Чи потрібно здавати мультітест, якщо дитина закінчила коледж і є всі результати ЗНО, для вступу
далі на бакалавра?

07.04.2022 в 16:31

Для Альона: ні, 4

08.04.2022 в 17:15

Ні, не треба*

08.04.2022 в 17:16

Коментувати

Чи потрiбно брати здавати у мультитесту украïнську мову для вступу у 2022 роцi ,якщо вже склала
у 2021 роцi ïï?

07.04.2022 в 15:37

Для Ганна: теж цікавить . Використати бали з мультитесту з Історії , але бали ЗНО з
мови. І чи анулюються бали з ЗНО після складання мультитесту

07.04.2022 в 20:35

+++, також сильно цікавить

09.04.2022 в 23:27

Wir sammeln Unterschriften zu Änderungen bei Tests im Zusammenhang mit der Geschichte
der Ukraine

11.04.2022 um 09:28 Uhr

Kommentar
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