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ON THE WAY TO ZNO. EXAM PREPARATION TIPS 4

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.
9.

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

11. Be careful with singular/plural.
За програмою ЗНО ця частина тесту складається з

завдань, серед яких:

завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї
правильної відповіді і завдання на заповнення пропусків.
1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16). У завданнях
пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих
варіантів;

твердження/ситуації

до

оголошень/текстів;

запитання

до

відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо
абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант
відповіді у бланку відповідей А.
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). До кожного
завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив
правильну відповідь у бланку відповідей А.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). У завданнях
пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами
речень,

словосполученнями/словами

із

поданих

варіантів.

Завдання

вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант
відповіді у бланку відповідей А.
Пропоную Вашій увазі приклади 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.

© Константинова О.М., 2012

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
1.

Завдання із ЗНО з англійської на встановлення відповідності.

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів /частин текстів із
поданих варіантів; твердження/ ситуації до оголошень/ текстів; запитання до
відповідей або відповіді до запитань.
Завдання на встановлення відповідності на основі загального розуміння
прочитаного належить до категорії легких. Воно містить п’ять коротких
текстів/ абзаців одного тексту, об’єднаних спільною темою, та вісім
заголовків/ запитань до них, три з яких є зайвими. Кожен текст репрезентує
окрему ідею. Для виконання завдання (підбору заголовку або співвіднесення
запитання з текстом, у якому міститься відповідь на нього) необхідно
зрозуміти основну ідею кожного тексту.
Коли виконуєте завдання із ЗНО з англійської цього типу, спочатку вивчіть
надані підзаголовки і лише після цього приступайте до читання тексту.
Пам’ятайте, що підзаголовків буде більше, ніж абзаців, тому Вам потрібно
буде бути дуже уважними.
Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:
• ознайомтесь із загальним заголовком;
• прогляньте тексти, встановіть їх тематику;
• ознайомтесь із пропонованими заголовками (запитаннями);
• поверніться до текстів, уважно прочитайте кожний; намагайтеся знайти
ключовий мовний вираз (слово, групу слів), який розкриває основну ідею
тексту;
• співвіднесіть кожний заголовок (запитання) з відповідним текстом;
• відкиньте три зайвих заголовка (запитання).
Наприклад:
Read the text below. Match choices (A-H) to (1-5). There are three choices you
don’t need to use. Write your answers on answer sheet А.
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Choosing a university can look like a daunting process, but there are lots of
resources to help make it easier. Before you start filling out those university application
forms, consider the many variables that affect the “fit” of a university to your unique
personality and educational goals. Take a look at the following factors.
1 ____________
Make sure the university offers the program you want – you can check program

2

3

listings in this directory, or online www.aucc.ca/can_uni/search/ index_e.html.
Remember that your first year is often a time to try a variety of courses, and
then choose the area in which you want to specialize. You could try new fields
of study that aren’t available in high school – courses like astronomy,
philosophy or international studies.
____________
Have a look at the university calendars and read the individual course outlines.
You can also compare how individual programs are designed by different
universities (such as course components), the structure of courses (is it group
work or exam-based?) and the flexibility offered each year in terms of what
students can choose to study.
____________
Do you want a small university, where most of the students are undergraduates
and live on campus? Alternatively, would you prefer a larger university, with
access to a greater range of facilities and programs?

4

5

____________
A University’s reputation continues to be a major factor in how students choose
where to study. That said, choosing a university should not be done solely on
reputation. Be aware that reputations are sometimes out of date or overstated, so
first-hand experience is often beneficial. Prospective students can visit the
campuses of their top university choices and spend some time talking with
current students and getting a feel for the campus. Try to get a sense of how
you’d see yourself living in that particular place for three or four years.
____________
The costs associated with attending university go well beyond tuition fees to
include housing, food, books, supplies, and personal living expenses. These
costs are different depending upon the type of program, type of university and
the size and location of the school.

A

Start with studying your admission requirements.

B

Find out about the course content.

C

Try to get your own impression of the university you choose.
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Make sure you can afford it.

E

Learn how far away from home it is.

F

See if you’ll be satisfied with the housing condition.

G

Consider the size of the university.

H

Check on the curriculum.

Презентований цикл текстів присвячений проблемі вибору університету.
Заголовок А Start with studying your admission requirements (Почніть з
ознайомлення з умовами вступу) є зайвим, оскільки в жодному тексті не
йдеться про те, що починати потрібно з ознайомлення з умовами вступу.
Заголовок B Find out about the course content (Дізнайтеся про зміст курсу)
співвідноситься з текстом 2. Ключовими тут є словосполучення course
outlines; course components; the structure of courses, що є синонімічними
course content.
Заголовок С Inquire about good and bad sides of the university (Дізнайтеся про
переваги та недоліки університету) відповідає тексту 4. Ключовими тут є
словосполучення first-hand experience, visit the campuses, spend some time
talking with current students (власне враження, візити на територію
університетів, бесіди зі студентами, що в них навчаються).
Заголовок D Make sure you can afford it (Переконайтеся, що Вам це по
кишені) репрезентує текст 5. Ключовими є вирази costs та tuition fees (плата
за навчання)
Рекомендації E та F є зайвими.
Рекомендація G Consider the size of the university (Прийміть до уваги розмір
університету) відповідає тексту 3. Ключовими є вирази small university та
larger university.
Рекомендація H Check on the curriculum (Дізнайтеся про учбові програми)
відповідає тексту 1. Ключовими є слова the program, curriculum (програма) та
variety of courses (різноманіття курсів).
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Завдання на встановлення відповідності на основі вибіркового

2.

розуміння прочитаного містить п’ять коротких текстів й вісім запитань, які
передбачають знаходження у текстах конкретної інформації. Три запитання є
зайвими.
Для успішного виконання завдання дотримуйтесь таких рекомендацій:
•

прогляньте тексти, встановіть їх тематику;

•

ознайомтесь із запитаннями до текстів;

•

поверніться до текстів, ще раз прогляньте їх й знайдіть інформацію,

про яку запитується; намагайтеся встановити ключовий мовний вираз (слово,
групу слів або речення), яке містить потрібну інформацію;
•

співвіднесіть кожне запитання з текстом, що містить відповідь на

нього;
•

відкиньте два зайвих запитання.
Наприклад:
Read the texts below. Match choices (A-H) to (11-15). There are three
choices you don’t need to use. Write your answers on answer sheet А.
11
RAGO
GREAT ESTATES AUCTION
Saturday, December 6 – 12 noon
Furnishing, Americana, Asian, Rugs
Fine and Decorative Art
Sunday, December 7 – 12 noon
Gold, Silver, Objects de Vertu
Unmounted Gemstones/Diamonds
PREVIEWS BEGIN NOVEMBER 29
CATALOGUE ONLINE RAGOARTS.COM
333 North Main Street, Lambertville, NJ 08530

12
S W A N N
Autographs, Books/ Manuscripts, Maps/Atlases,
Photographs, Posters, Works of Art on Paper,
Natural History and Historical Prints

AT AUCTION
Dec 4, 10:30am & 2:30pm, 6th fl
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Catalogue Orders and General Inquiries: 212 254 4710, ext 0.
104 East 25th Street, New York, NY 10010
Catalogues and video previews at www.swanngalleries.com

13
Sotheby’s
Auctions & Exhibitions
______________________________________
American Paintings, Drawings & Sculpture
EXHIBITION 29 NOVEMBER – 2 DECEMBER
AUCTION 3 DECEMBER 10 AM
The Sporting Sale
Equestrian, Wildlife & Maritime Art
EXHIBITION 29 NOVEMBER – 4 DECEMBER
AUCTION 5 DECEMBER 10 AM
Finest & Rarest Wines
AUCTION 6 DECEMBER 10 AM
______________________________________________________
Sotheby’s Offers Art-Related Loans
Free & Open to the Public
Gallery hours Mon – Sat 10 am – 5 pm, Sun 1 pm 5 pm

SOTHEBYS. COM

14
Classic photographs, books, posters,
collectibles, commemorative reprints
and more at The New York Times
online store
nytimes.com/store

15
WILTON HOLIDAY ANTIQUES SHOW
Sunday, December 7, 10-5
Admission $10, $9 with ad

-

To benefit the John Corr Memorial

_______________________________________________________________

EARLY BUYING, 9 – 10 AM, $20 PER PERSON
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_______________________________________________________________

Antiques & Art of the 18th, 19th,
and 20th Centuries
The source for fine antiques,
handsomely presented, at fair prices.
Wilton High School Field House
Route 7, Wilton, Connecticut
Only 50 miles from New York City
10 Chicken Street, Wilton, Connecticut

Where can you
A

buy things via the Internet?

B

Go if you take an interest in ivory miniature?

C

Go every year?

D

Get financial support?

E

Get acquainted with Latin American art?

F

buy jewelry items?

G

Go if you’re interested in geography?

H

take part in charitable activities?

Презентований цикл текстів включає рекламні оголошення про виставки та
аукціони різноманітних предметів розкоші.
Запитання A передбачає знаходження інформації про те, де можна придбати
речі через Інтернет (Where can you buy things via the Internet?). Ця інформація
надається в оголошенні 14. Вона репрезентована графічно – електронною
адресою (nytimes.com/store) і лексично – словосполученням on line store
(Інтернет-магазин).
У пункті B запитується, де можна знайти мініатюри зі слонової кістки. Ця
інформація не міститься у жодному тексті. Відтак, запитання B є зайвим.
У запитанні С йдеться про те, який захід можна відвідувати щорічно. Ця
інформація не міститься у жодному тексті. Відтак, запитання C є зайвим.
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Пункт D є запитом інформації про джерела фінансової допомоги. Відповідь
знаходиться у тексті 13. Ключовим є слово loans (кредити).
У пункті E запитується, де можна ознайомитися з мистецтвом Латинської
Америки. Такої інформації немає у жодному тексті. Запитання E є зайвим.
Запитання F передбачає пошук інформації про те, де можна купити
коштовності. Ця інформація міститься у тексті 11. Вона репрезентована
низкою слів: gold, silver, objects de Vertu, gemstones, dimonds (золото, срібло,
вироби Верту, самоцвіти, діаманти). Проте, для знаходження правильної
відповіді достатньо помітити навіть одне з них.
Пункт G містить запитання про те, куди піти людині, яка захоплюється
географією. Відповідь на запитання надана у тексті 12. Ключовими є слова
maps/atlases (карти/атласи).
Нарешті, у пункті Н запитується, який захід надає можливості для
благодійності. Відповідь знаходиться у тексті 15. Ключовим є вираз To
benefit the John Corr Memorial (На користь Меморіалу Джона Корра).
Here are some training exercises. I placed them into three categories: elementary,
intermediate, upper-intermediate.
Elementary Level:
Match the title to the paragraph:
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Intermediate Level:
Match the title to the paragraph:
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Upper-intermediate Level:
Match the title to the paragraph:
WILL THE REAL MONA LISA PLEASE STAND UP?
A A dishonest craftsman
В Would Mona Lisa pass a scientific test?
С A mysterious theft
D A successful conspiracy - a fake Мопа Lisa?
E Are all the da Vincis by da Vinci?
F An international conspiracy
G The Mona Lisa comes home
1 The paintings of renaissance scientist, inventor and musician Leonardo da Vinci have always
attracted controversy. Only 14 works have ever been attributed to him and experts have questioned the
authenticity of several. Not even such a famous painting as the Mona Lisa is above suspicion. It is neither
signed nor dated and no record of subsequent payment to Leonardo has been found.
2 The painting, believed to be a portrait of the wife of a Florentine merchant, is dated at about 1502. It
has been on public display in the Louvre since 1804. Now housed in a bullet-proof glass case, it has always
been surrounded by tight security. Even so, on 24 August 1911, it was stolen. Initial leads came to nothing and
no clues to the thief s motives or the whereabouts of the picture materialized for fifteen months. At one point
Picasso, then relatively unknown, came under suspicion, but there was no evidence to suggest that he did
anything more serious than 'borrow' some neglected tribal pieces from the museum.
3 In November 1913, Florentine art dealer Alfredo Geri received a letter from someone claiming they
had the Mona Lisa. The writer of the letter was prepared to sell it back to Italy for 500,000 lire. Geri contacted
the director of the Uffizi museum in Florence, who arranged a meeting with the person turned out to be an
Italian carpenter, Vincenzo Peruggia, who had been commissioned by the Louvre to make the painting's
protective wooden box. He had been able to steal the famous work of art because he knew the museum's routine
so well. The Mona Lisa he produced was proclaimed genuine by the Uffizi and sent back to Paris. The big
question was why did Peruggia wait so long before trying to sell the painting?
4 One explanation is that he was an accomplice of the international criminal Marques de Valfierno,
who had copies made of the Mona Lisa while it was still in the Louvre. Once the theft was announced,
Valfierno went to America where he sold 'the original Mona Lisa* six times over to wealthy collectors for two
million dollars. Peruggia was left with the original painting and realizing that Valfierno was never going to
contact him again, attempted to make some money by selling it. As for the American collectors, they couldn't
complain for fear of revealing their involvement in the crime. Intriguingly a number of 'original Mona Lisas''
have since turned up in America.
5 But there is another theory. Shortly after the theft, Parisian art dealer Eduard Jonas claimed he was
in possession of the original Mona Lisa. He subsequently changed his story under threat of being charged with
its theft and declared it a fake. Later, however, a British conman, Jack Dean, insisted that he had helped
Peruggia steal the painting, but substituted a copy for the original before Peruggia took it to Italy. Dean claimed
to have sold the original to a Paris art dealer. If Dean's story is true, and the Jonas incident gives it some support,
then the painting now in the Louvre, surrounded by impregnable security systems and seen by thousands of
visitors a day, is a forgery.
6 So, is there any way of knowing for certain? It would seem that there is. A method known as
'neutron activation analysis' has been used on a number of occasions to establish the authenticity of works of art.
It involves bombarding the painting with neutrons so as to identify chemical elements in the paint. It can be
used to determine exactly when a painting was produced since chemical elements in even tiny traces of paint
vary according to the period of painting. If the directors of the Louvre chose to, they could put the painting's
neutrons to the test and perhaps the real Mona Lisa would at least stand up.

ЕС A F D В
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MOLES HAPPY AS HOMES GO UNDERGROUND
A Simulating a natural environment
В Demands on space and energy are reduced
С The plans for future homes
D Worldwide examples of underground living accommodation
E Some buildings do not require natural light
F Developing underground services around the world
G Homes sold before completion
H An underground home is discovered

H
G
F
E
B
D
A
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