
Тестування 
в PwC



З яких частин 
складається тестування?

Numerical Reasoning Test (онлайн)
Основна мета цього тесту - оцінити вміння 
користуватися числовою інформацією.

Тест на знання англійської мови 
(в київському офісі PwC Україна)
Даний тест містить завдання на знання 
граматики, лексики та аналіз інформації 
англійською мовою.



Numerical Reasoning Test

Перед тестом:
3 тренувальних завдання.

Для виконання даного тесту бажано 
використовувати калькулятор, папір та ручку.

Тривалість тестування:
Не обмежена.

Кількість завдань:                                                                     
6.



Приклади завдань

Завдання 1
AER Petrochemicals
Нафтопродукти, вироблені із сирої нафти за 
останній рік

Загальний обсяг виробництваіз сирої 
нафти - 60 млн барелів

Запитання 1 з 3

Яким був загальний обсяг виробництва 
бензину й керосину (у барелях)?

Мастила: 5%

Інші
товари: 18%

Керосин: 14%

Бензин: 34%

Дизельне 
пальне: 29%

288 000 480 000 26,4 млн 28,8 млн 48 млн



Приклади завдань

Завдання 2
AER Petrochemicals
Нафтопродукти, вироблені із сирої нафти за 
останній рік

Загальний обсяг виробництва із сирої
нафти - 60 млн барелів

Запитання 2 з 3

На скільки більше барелів бензину, ніж дизельного 
палива, було вироблено в минулому році?

Мастила: 5%

Інші
товари: 18%

Керосин: 14%

Бензин: 34%

Дизельне 
пальне: 29%

500 000 3 000 000 5 000 000 300 000 000 500 000 000



Приклади завдань

Завдання 3
AER Petrochemicals
Нафтопродукти, вироблені із сирої нафти за 
останній рік

Загальний обсяг виробництва із сирої
нафти - 60 млн барелів

Запитання 3 з 3

Якщо сумарний дохід компанії AER від 
виробництва бензину склав 408 млн доларів США, 
скільки коштував один барель бензину? 

Мастила: 5%

Інші
товари: 18%

Керосин: 14%

Бензин: 34%

Дизельне 
пальне: 29%

16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $



Тест на знання 
англійської мови

Про тест:
Даний тест містить завдання на знання граматики, 
лексики та аналіз інформації англійською мовою.

Час на виконання тесту:
50 хвилин.

Кількість тестів:
60.



Приклади завдань

Завдання 1
Read the text below carefully. Are the sentences after 
the text “TRUE” or “FALSE”? If there is not enough 
information to answer “TRUE” or “FALSE”, choose 
“NOT GIVEN”. For each sentence 1 to 8, mark one 
option on your Answer Sheet.

The start 
The bike ride starts at Clapham Common tube station.

• Your Start Time is indicated by the colour of your  
body number in this pack. It is also printed on the 
address label of the envelope. Please arrive no 

   earlier than 30 minutes before that time. 

• We allocate an equal number of cyclists for each 
Start Time to ensure a steady flow. Please keep to 
the time you've been given so we can keep to our 
schedule and avoid delaying other riders and 
prevent 'bunching' further down the route. 

• An Information Point, toilets and refreshment stands 
will be open from very early in the day. 

London to Brighton Bike Ride



Приклади завдань

Ride carefully
We put together as many facilities as possible to help 
ensure you have a troublefree day. But we also rely on 
you to ride safely and with due consideration for other 
cyclists and road users. Although many roads are 
closed to oncoming traffic, this is not always the case 
and you should be aware of the possibility that there 
could be vehicles coming in the opposite direction. 
Please do not attempt reckless overtaking whilst 
riding – remember it is NOT a race. 

1) You should not arrive more than half an hour before  
your allocated starting time. 

2) Your Rider Identity Card will be sent to you before 
the event. 

3) Some roads may have normal traffic flow on them.
 
4) Helmets are compulsory for all participants. 

5) Refreshments are free to all participants during the 
ride. 

6) If you need a rest you must get off the road. 

By www.ieltsessentials.com



Приклади завдань

Завдання 2
Look at the five advertisements, A-B. 

Which advertisement mentions the following? 

Write the correct letter, A-B, in boxes 1-3 on your 
answer sheet. 

1) up-to-date teaching systems 

2) language teaching for special purposes

3) a wide variety of language choices 



Етапи рекрутингового процесу 
для стартових вакансій:

1 Електронна анкета на сайті
http://bit.ly/PwC_Ukraine_Careers

2 • NRT test
• English test

3 Співбесіди з представниками 
компанії PwC


