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ON THE WAY TO ZNO. EXAM PREPARATION TIPS 5 

 

In this issue I will touch upon the other types of reading comprehension tasks. 

Reading Comprehension questions can make or break your exam score.  

 IT CAN BE the most difficult to prepare for the Reading Test. Doing well on the 

Reading Test is not a matter of having tricks up your sleeve. When you come to a 

question that asks about a passage’s main point, you can’t rely on some handy 

main-point trick to figure out the answer—either you know it or you don’t. 

 You can use a general strategy to improve your performance on the test. We like 

to think of this general strategy as a macro approach to the entire Subject Test, 

rather than micro tips to get you from question to question. The crux of the strategy 

is your ability to read well—that is, with speed and without sacrificing 

comprehension.  

 
General Strategies: 

1. Leave a question if you can’t answer. To spend a long time on one answer is 

disastrous. Go back later if you have time and guess if you have to.  

2. Don’t panic if you don’t know anything about the passage. All the answers 

are in the passage and you don’t need any specialist knowledge. 

3. Before the exam read as widely as possible e.g. Newspapers, magazines, 

journals. Don’t limit yourself to one type of text and read articles with an academic 

style where possible. 

4. Look at ways paragraphs are organized. 

5. Try and predict content of paragraph from the opening sentence. 

6. Give a paragraph you read an imaginary heading. 

7. Don’t concentrate on words you don’t know. It is fatal and wastes valuable 

time. 

8. Careless mistakes cost many marks. Copy the answer correctly if it is in the 

passage. 
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9. Check spelling. 

10. Give only one answer if that is all that’s needed. 

11. Be careful with singular/plural. 

Продовжую знайомити Вас з прикладами тестових завдань та 

рекомендації щодо їх виконання з методичних  рекомендацій для учителів 

іноземних мов щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2011 році доктора філологічних наук, професора, методиста 

науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти Мартинюк А.П. 

 
3.Завдання із ЗНО з англійської на множинний вибір відповідей. 
Завдання на повне розуміння прочитаного з вибором однієї правильної 
відповіді (Multiple choice) містить текст та п’ять запитань, на які необхідно 
відповісти (тверджень, які необхідно закінчити). До кожного запитання 
(твердження) пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише один є 
правильним.  
Завдання перевіряє повне розуміння змісту автентичного тексту із 
встановленням значення незнайомих слів на основі лінгвістичної та 
контекстуальної здогадки. Ця форма тестування містить легкі та оптимальні 
завдання.  
Запитання (твердження) до тексту можуть бути спрямовані на: 

• знаходження конкретної інформації, що базується на фактах, 
викладених у тексті; 

• з’ясування фактів, що суперечать інформації, наданій у тексті; 
• формування висновків на основі інформації з тексту;  
• уточнення значення лексичної одиниці на основі контексту;  
• встановлення  основної ідеї тексту. 
 

Коли виконуєте завдання із ЗНО з англійської цього типу, швидко 
прогляньте текст (протягом 1-2 хвилин), а після цього уважно вивчіть 
питання і спробуйте обрати правильні відповіді. Будьте дуже уважні при 
виконанні вправ цього типу, оскільки одна граматична форма чи одне слово 
може змінити зміст питання. Однією з ефективних технік виконання вправ на 
множинний вибір може бути «елімінування» (викреслювання) точно  
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неправильних відповідей. Таким чином Ви звужуєте свій вибір до 2-3 
варіантів. 

Наприклад: 
Read the text below. For questions (6-10) choose the correct answer (A, B, C, 

or D). Write your answer on answer sheet А. 
Are most business people honest? When they were children, the businesspeople of 

today were taught by their parents that honesty pays and that the dishonest will 

suffer. Their parents and teachers told them moral stories about honest people who 

were rewarded and dishonest people who were punished. Then they grew up and 

went out into the cold hard world of business. Faced with a choice between 

honesty and dishonest profit, which road do these people take? According to a 

study conducted by Harvard Business Review, most U.S. businesspeople do 

conduct their affairs honestly. They also are willing to trust other 

businesspeople, because their experience has taught them that most of them are 

honest too. But the Harvard team found numerous examples with a different 

outcome: sometimes dishonesty was greatly profitable. A computer company 

deceived an advertising agency in order to get good terms, and that single ad helped 

them sell $150,000 worth of software. Expensive department stores in New York 

City have a reputation for breaking their promises to suppliers and costing the 

suppliers a great deal. Some investment brokers deceive their clients and lose all 

their money. Yet more clients come along, the suppliers keep working with the 

department stores, and ad agencies take new chances with unknown firms. 

Given examples like these, it may seem strange to you that businesses would be 

so trusting. It's partly due to an assumption in the business world that some 

dishonest people are going to come your way, and you just have to take it in stride. In 

other cases the reason is greed: the investor convinces the client that he will make 

such incredible profits that the client can't resist. The smooth talk of the sales rep 

may win over the customer. Clients have their lawyer go over the contract with a 

fine-toothed comb, hoping that they can outfox the deceiver. And another reason 

that dishonesty pays is because most businesspeople believe that most others are as  
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honest as they themselves are. You might think that dishonest companies and 

businesspeople would be sued, but they seldom are. The victims may be afraid 

of the person's power, they may just not want to spend the time and money 

and effort, or they might not want to endanger their own reputation. 

It sounds bad, doesn't it? Crime pays, dishonest people suffer. Yet these 

stories do seem to be in the minority. It's true that you can always find ways to 

lose your money if you want to take foolish risks with people who have bad 

track records, but the truth is, most business people generally trust people. Most of 

them also said that they themselves were honest in their own business dealings. 

Why? Not because they believed that it would bring them higher profits, but 

because of their own self-respect and moral principles. They "took pride in their 

good names." Said one: "We keep promises because we believe it is right to do so, 

not because it is good business." 

6 The passage is primarily about _________ 
 A lies and truth. 
 B Business people. 
 С the reputation of business people. 
 D Honesty and dishonesty in business world. 
 
7 Which of the following is true, according to the passage? 
 A Dishonesty can’t bring profit. 
 B Honesty is always good business. 
 С There are a lot of stories when dishonesty is sued. 
 D Business people’s experience shows that most people are honest. 
 
8 Which of the following is NOT mentioned about the victims of dishonesty? 
 A They may fear powerful people. 
 B They appreciate their money and time. 
 С They don’t want to take foolish risks. 
 D They don’t want to risk their reputation. 
 
9 The author of the passage states that_________ 
 A All business people are honest. 
 B Honest business people get high profits. 
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Businesspeople are proud of their clean names. 

 D dishonest businesspeople are always punished. 
 
10 Most business people are honest because _________ 
 A teachers told them moral stories. 
 B Honest people are always rewarded. 
 С It is correct to behave in such a way. 
 D parents taught them to be honest. 
 
Твердження 6 (The passage is primarily about) спрямоване на з’ясування 

основної теми тексту. Щоб знайти правильну відповідь, доцільно 

дотримуватись таких рекомендацій: 

• прогляньте кожний абзац; 

• знайдіть ідею, яка їх об’єднує; 

• якщо головна ідея не очевидна, об’єднайте ідеї, що містяться в 

кожному абзаці, навколо найбільш загальної; 

• упевніться, що ваша відповідь стосується всього тексту, а не окремого 

абзацу. 

У першому абзаці йдеться про ділових людей (business people), чесність та 

шахрайство (автор вживає такі слова як honesty, dishonesty, moral stories, to 

trust, to deceive, to break promises). У другому абзаці також говориться про 

світ бізнесу (business world), чесність та шахрайство; про ділових людей та 

про те, що вони піклуються про свою репутацію (they might not want to 

endanger their own reputation). У третьому абзаці автор робить акцент на 

тому, чому ділові люди намагаються бути чесними в діловому світі (Not 

because they believed that it would bring them higher profits, but because of their 

own self-respect and moral principles. They "took pride in their good names."). 

Відтак, твердження А та B можна віднести до усіх трьох абзаців, проте вони 

є надто загальними. У твердженні А не йдеться про чесність та шахрайство 

саме серед ділових людей, а твердження В стосується будь-якого аспекту 

діяльності ділових людей. Твердження С більш стосується другого абзацу.  
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Таким чином, правильною відповіддю є твердження D, адже саме воно 

відбиває основну тему тексту – чесність та шахрайство у діловому світі. 

Завдання 7 (Which of the following is true, according to the passage?), 9  (The 

author of the passage states that…) та 10 (Most business people are honest 

because…) спрямовані на пошук детальної інформації, що базується на 

фактах, викладених у тексті.  

Очевидно, що у завданні 7 відповідь А не може бути правильною, тому що в 

першому абзаці автор говорить, що нечесність іноді приносила великий 

прибуток (sometimes dishonesty was greatly profitable). Твердження В не 

містить інформації тексту, хоча в цілому відповідає темі тексту. Ми можемо 

припустити, що чесність насправді гарний бізнес, але автор не надає нам 

конкретних фактів. Твердження С також не відповідає дійсності, тому що в 

другому абзаці автор стверджує You might think that dishonest companies and 

businesspeople would be sued, but they seldom are (Можна було б припустити, 

що нечесні компанії та бізнесмени будуть переслідуватися у судовому 

порядку, але таке трапляється рідко). У третьому абзаці також говориться, що 

Crime pays, dishonest people suffer. Yet these stories do seem to be in the 

minority (За злочин розплачуються, нечесні люди страждають. Але таких 

історій небагато). Таким чином, правильною є відповідь D. Окрім того, в 

першому абзаці говориться про те, що businesspeople do conduct their affairs 

honestly. They also are willing to trust other businesspeople, because their 

experience has taught them that most of them are honest toо (Бізнесмени насправді 

ведуть справи чесно. Вони також мають схильність довіряти іншим бізнесменам, 

бо їхній досвід свідчить про те, що більшість із них – чесні люди). 

У завданні 9 відповідь А не може бути правильною, тому що в першому абзаці 

автор говорить про те, що більшість бізнесменів (але не всі) насправді є чесними 

людьми (most of them are honest tоo). У твердженні В йдеться про прибутки 

чесного бізнесу, але в тексті немає прямих фактів, які б підтвердили це. 

Твердження D також не може бути прийнятим з цієї ж причини: автор не  
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надає доказів того, що шахраї завжди несуть покарання. Відтак, правильною 

відповіддю є С. Про це свідчить речення з третього абзацу They took pride in 

their good names (Вони пишалися своїм добрим ім’ям). 

У завданні 10 А та D не можуть розглядатися як правильні відповіді тому, що 

батьки та вчителі дійсно говорили дітям про те, що слід бути чесними Their 

parents and teachers told them moral stories about honest people who were 

rewarded and dishonest people who were punished (Їх батьки та вчителі 

розповідали їм повчальні історії про чесних людей, які отримали належне, та 

нечесних, які були покарані), але автор не стверджує, що кожен фактор 

окремо відіграв вирішальну роль при виборі стратегії поведінки бізнесменів 

у діловому світі. Твердження В не може бути прийнятим, тому що автор не 

надає доказів того, що чесні люди завжди отримують винагороду. Відтак, 

правильною відповіддю є С. Про це свідчить і твердження у третьому абзаці: 

Said one: "We keep promises because we believe it is right to do so, not because it 

is good business (Говорять: «Ми дотримуємось обіцянок тому, що вважаємо 

це правильним, а не тому, що це гарний бізнес»).  

У завданні 8 слід знайти факти, що суперечать інформації тексту. Надаються 

три правильні відповіді і одна, що не відповідає дійсності. Ключовим словом 

запитання є victim (жертва). Детальна інформація про жертв шахрайства 

надана в другому абзаці: The victims may be afraid of the person's power, they 

may just not want to spend the time and money and effort, or they might not want 

to endanger their own reputation (Жертви можуть боятися могутності людини, 

не бажати витрачати час, гроші та зусилля, або не ризикувати своєю 

репутацією). Тож, твердження автора, що іноді жертви не бажають мати 

справу із впливовими особами відповідає A, витрачати час, гроші та зусилля 

на з’ясування стосунків – B, піклуються про репутацію – D. У третьому 

абзаці автор також говорить про безглуздий ризик (foolish risks), але у зовсім 

іншому контексті. Таким чином, правильною відповіддю є C.  
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That was the way Ms. Martyniuk recommends dealing with the tests. Let’s thank 

her for the helpful piece of advice. I, for my part, propose the sample tests to make 

your life easier as sometimes it is hard to find the proper exercises for preparing 

students for the test.  I hope you’ll find them of use! 

Multiple Choice Question tests should be approached differently to exams that ask 

for essay-type answers. The answers required are usually more concerned with 

terms and definitions. 

Multiple-choice exams are easy for some and death for others. Some people can 

sail through on them without studying at all. Others think too hard on each 

question and miss the obvious answer sitting before them. The beauty of a 

multiple-choice test is that all the information you will need is given to you. The 

drawback of a multiple-choice test is that the additional information given to you is 

designed to confuse you. It takes a specific mindset to excel in this type of testing.  

See below for tips on how to prepare for a multiple-choice exam. These exams 

are like sports; they take a lot of practice, but you can master them.  

 

• Read the directions very carefully before you start.  

• When looking at the questions, always try to work out what the answer is 

before you look at the possibilities.  

• Answer the questions you know first, mark the ones you are fairly sure of 

and go back to them - leave the difficult ones till last.  

• Remember that with MCQ exams you could get 100% - pretty much 

impossible in an essay-type exam! So don't dwell on a question – move on and 

come back to it if you have time.  

• If you finish before the time is up, go back over your questions and answers 

to check for reading errors.  

Here are some training exercises. I placed them into three categories: elementary, 

intermediate, upper-intermediate. 
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Elementary Level: 
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Intermediate Level: 
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Upper-intermediate Level: 
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