
       
Додаток 6 

 

Біологія 11 клас  

 

Зміст атестаційної роботи з біології за курс старшої школи відповідає 

державній програмі, призначеній для навчання біології на академічному рівні у 

класах універсального, спортивного, математичного, фізичного, фізико-

математичного, фізико-хімічного, агрохімічного, хіміко-технологічного та 

географічного профілів.    

Для підготовки до ДПА пропонуємо Збірник завдань для підсумкових 

контрольних робіт з біології для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

(авт. О.В. Костильов, О.А. Андерсон): http://pidruchniki.net/dpa11-bio/ 

На виконання атестаційної роботи передбачено 60 хвилин. 

Збірник містить 10 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант розділено на 

чотири частини: 

перша частина – 12 легких тестових завдань з однією правильною. відповіддю із 

чотирьох запропонованих; 

друга частина – 10 оптимальних тестових завдань з однією правильною 

відповіддю із чотирьох запропонованих; 

третя частина – 3 тестових завдання переважно з використанням графічних 

зображень з однією правильною відповіддю, завдання на встановлення 

відповідності та завданням з установлення характеристик біологічних об’єктів, 

явищ, процесів; 

           У кожному варіанті для учнів загальноосвітніх навчальних закладів освіти 

передбачено 27 тестових завдань з першої – третьої частини. 

           Усі завдання атестаційної роботи оцінюють за рейтинговою шкалою, 

наведеною в таблиці 1. 

                                                                                                                                          

Таблиця 1 

№ завдання Кількість балів за одне 

завдання 

Загальна кількість балів за групу 

завдань 

1 - 12 1 12 

13 - 22 1,5 15 

23 - 25 2 6 

26 4 4 

27 3 3 

           Завдання 26, 27 оцінюють за такими критеріями: 

           1) завдання 26 передбачає встановлення відповідностей. Правильне 

встановлення кожної із чотирьох відповідностей оцінюється в 1 бал, таким чином 

за результатами відповідей на завдання 26 учень може отримувати від 1 до 4 балів 

за кожне; 

           2) завдання 27 передбачає визначення властивостей біологічних явищ, 

структур або подій. У цьому завданні потрібно визначити ознаки біологічних 

об’єктів відповідно до змісту завдання. Якщо учень правильно визначає всі 

ознаки, отримує 3 бали, якщо характеризує дві, - отримує 2 бали, якщо одну, - 1 

бал. 

http://pidruchniki.net/dpa11-bio/
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                        Порядок перерахунку отриманих учнем балів за виконання 

атестаційної роботи у 12-бальну шкалу наведено в таблиці 2. 

                                                                                                                                           

Таблиця 2 

Кількість балів, набраних учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Оцінка за 12-бальною системою 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів 

1 - 5 1 

6 - 10 2 

11 - 13 3 

14 - 16 4 

17 - 19 5 

20 - 22 6 

23 - 25 7 

26 - 28 8 

29 - 31 9 

32 - 34 10 

35 - 37 11 

38 - 40 12 
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д час виконання роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою 

(таблицями, посібниками тощо).         

Зразок варіанту 
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