
 

Додаток 3 

 

Фізика 11 клас 

Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з фізики в 

одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. У збірнику містяться 

різнорівневі завдання, які згруповано у варіанти відповідно до профілів навчання 

(рівень стандарту, академічний та профільний рівні). (https://erudyt.net/dpa-2/11-

klas-dpa/dpa-2014-zbirnyk-zavdan-dlya-dpa-z-fizyky-11-klas.html)  

Для зручності користування збірником номери завдань складаються з двох 

цифр, розділених крапкою. Перша цифра(цифра до крапки) означає номер рівня: 1 

— початковий, 2 — середній,3 — достатній, 4 — високий. Друга цифра (цифра 

після крапки) означає номер завдання у відповідному рівні. Отже, завдання 

початкового рівня позначаються номерами від 1.1 до 1.9*; середнього рівня — 

від2.1 до 2.5*; достатнього рівня — від 3.1 до 3.4*; високого рівня — 4.1 та4.2*. 

Наприклад, номер завдання 2.3 означає: середній рівень, завдання номер 3. 

Варіанти завдань для різних профілів формуються так — для учнів, котрі 

вивчали фізику за програмою рівня стандарту,варіант складається з восьми 

тестових завдань початкового рівня (завдання1.1–1.8), чотирьох тестових завдань 

середнього рівня (2.1–2.4) і трьох завдань (3.1–3.3), які є для цього рівня 

завданнями достатнього і високого рівнів—для учнів, котрі вивчали фізику за 

програмою академічного рівня,варіант складається з восьми тестових завдань 

початкового рівня (завдання 1.1–1.8),чотирьох тестових завдань середнього рівня 

(2.1–2.4),трьох завдань достатнього рівня (3.1–3.3) та одного завдання високого 

рівня (4.1);– для учнів, котрі вивчали фізику за програмою профільного 

рівня,варіант складається з дев’яти тестових завдань початкового рівня (завдання 

1.1–1.9*), п’яти тестових завдань середнього рівня (2.1–2.5*), чотирьох завдань 

достатнього рівня (3.1–3.4*) та одного завдання високого рівня (4.2*). 

Отже,завдання,позначені зірочкою (*), виконуються тільки учнями,котрі вивчали 

фізику за програмою профільного рівня.  

   Завдання початкового рівня з вибором однієї правильної відповіді—це 

завдання,розраховані на засвоєння основних понять, репродуктивне відображення 

навчального матеріалу, нескладні розрахунки. Завдання цього типу записано в 

тестовій формі, учень має вибрати одну із чотирьох запропонованих йому 

відповідей. Правильне виконання завдання початкового рівня (1.1–1.9*) 

оцінюється в 1 бал. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку 

відповідей указано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь.         

   Завдання середнього рівня вимагають від учня виконання однієї-двох дій. При 

цьому учень не повинен наводити будь-яких міркувань, що пояснюють його вибір. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо вказано тільки одну літеру, 

якою позначено правильну відповідь. Оцінка за правильну відповідь на завдання 

середнього рівня (2.1–2.4) — 2 бали. Завдання 2.5* передбачає встановлення 

відповідностей. Кожна правильно встановлена відповідність оцінюється 0,5 бала. 

Максимальний бал, який може одержати учень за виконання завдання 2.5*, 

складає2 бали. Завдання 3.1–3.4* передбачають виконання учнями двох-трьох 

логічних дій. Для рівня стандарту завдання 3.1–3.3 розцінюються як завдання 

достатнього і високого рівнів, а для академічного та профільного рівнів — як 

завдання достатнього рівня. Під час виконання завдань достатнього рівня 
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перевіряються вміння учнів розв’язувати типові задачі,при цьому не вимагається 

розгорнутий запис розв’язування. Завдання вважається виконаним правильно, 

якщо учень провів логічну послідовність вибору фізичних формул і записав 

кінцевий розв’язок (кінцеву формулу) (2 бали); виконавши перевірку одиниць 

шуканої величини,провів математичне обчислення її значення (1 бал). 

Максимальна оцінка за кожне завдання 3.1–3.4* достатнього рівня —3 бали.  

  Завдання 4.1 і 4.2* високого рівня — це задачі комбінованого типу,які 

розв’язуються стандартним або оригінальним способом. Під час оцінювання 

враховуються основні вимоги щодо оформлення розв’язку задачі, а саме: запис 

умови задачі в скороченому вигляді (0,5 бала); переведення одиниць фізичних 

величин в одиниці СІ(0,5 бала); чітке виконання рисунка, графіка, схеми, стисле 

пояснення обраного методу розв’язання задачі, логічна послідовність вибору 

фізичних формул і виведення кінцевої формули (2 бали для задачі 4.1 та3 бали для 

задачі 4.2*); перевірка одиниць шуканої величини (0,5 бала);математичне 

обчислення значення шуканої величини, аналіз і перевірка вірогідності 

одержаного результату (0,5 бала). Закреслення та виправлення, зроблені учнем під 

час оформлення цього завдання, не вважаються помилкою. Максимальна кількість 

балів, яку отримує учень за виконання завдання високого рівня: 4.1 — 4 бали, 4.2* 

— 5 балів. Ступінь повноти оформлення відповіді, оригінальність розв’язання 

оцінюються на розсуд учителя відповідно від 0 до 4 або від 0 до 5 балів. 

Формулювання завдань достатнього та високого рівнів учні не переписують, 

указують тільки номер завдання. Розв’язання цих завдань у чернетці не 

перевіряються і до уваги не беруться. Відповідність кількості набраних балів за 

виконання атестаційної роботи та оцінки за 12-бальною системою оцінювання 

навчальних досягнень учнів наведено в таблицях 1.1–1.3. 

Таблиця 1.1 

Відповідність між кількістю набраних балів та оцінкою для учнів, котрі 

вивчали фізику за програмою рівня стандарту 

 

Кількість 

набраних балів 

0–

2  

 

3–5 6–8 9, 

10 

 

11, 

12 

 

13, 

14 

 

15, 

16 

 

17, 

18 

 

19, 

20 

 

21, 

22 

 

23, 

24 

 

25 

Оцінка за 

12-бальною 

системою 

оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі вивчали фізику 

за програмою рівня стандарту, відводиться 90 хвилин. 

 

Таблиця 1.2 

Відповідність між кількістю набраних балів та оцінкою для учнів, котрі 

вивчали фізику за програмою академічного рівня 

Кількість 

набраних балів 

0–

2  

3–5 6–8 9, 

10 

11, 

12 

13- 

15 

16, 

17 

18, 

19 

20-

22 

23- 

25 

26, 

27 

28, 

29 
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Оцінка за 

12бальною 

системою 

оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі вивчали фізику 

за програмою академічного рівня, відводиться 90 хвилин. 

Таблиця 1.3 

Відповідність між кількістю набраних балів та оцінкою для учнів, котрі 

вивчали фізику за програмою профільного рівня 

Кількість 

набраних балів 

0–

3 

 

4-6 7-9 10-

12 

 

13-

15 

 

16-

18 

 

19-

21 

 

22-

24 

 

25-

27 

 

28-

30 

 

31-

33 

 

34-

36 

Оцінка за 

12бальною 

системою 

оцінювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі вивчали фізику 

за програмою профільного рівня, відводиться 120 хвилин. 

 

Під час атестації учні не можуть користуватися додатковою літературою, оскільки 

всі необхідні для роз’язування довідкові дані наведено нас. 124, 125 збірника та, за 

потреби, можуть надаватися учням. 

Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор. 

 


