
   Вимоги  до змісту атестаційних робіт  

  

11 клас  

  

Фізика і астрономія 

  

Завдання для ДПА зорієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень 

учнів, які охоплюють основні теми програми.  Учитель готує 4 варіанти  

атестаційних робіт. Кожен з варіантів містить 16 завдань таких форм: 

- завдання 1-8 (початковий рівень), розраховані на засвоєння основних 

понять, репродуктивне відображення навчального матеріалу, нескладні 

розрахунки, мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати 

одну правильну. Правильне виконання завдань 1-8 оцінюється в 1 бал 

кожне. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку 

відповідей указано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь.   

- завдання 9-12(середній рівень) потребують від учня одну-дві дії, мають 

чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну. 

Оцінка за правильну відповідь на завдання 9-12 — 2 бали кожне. 

- завдання 13-15(достатній рівень) передбачають виконання учнями двох-

трьох логічних дій. Під час виконання завдань 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 13-15 —3 бали. 

- завдання 16 (високий рівень)- це задача комбінованого типу, яка 

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); 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 — 5 

балів. 

   

 

Відповідність кількості набраних балів за виконання атестаційної роботи та 

оцінки за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів 

наведено в таблиці. 
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На виконання письмової атестаційної роботи для учнів, котрі вивчали 

фізику за програмою рівня стандарту, відводиться 90 хвилин. 

 

Під час виконання завдань дозволяється використовувати калькулятор. 

 

 

Додаток  

Демонстраційний варіант атестаційної роботи  

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
Завдання 1-8 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.  

 
1.  При ізотермічному процесі тиск газу збільшився в 1,5 рази. Визначте, як при цьому 

змінився об’єм газу. 
 А збільшився в 1,5 раза   В збільшився в 3 рази 

Б зменшився в 1,5 раза   Г не змінився 
 
2.  Яка з наведених залежностей є математичним записом принципу суперпозиції 

електричних полів? 

A     В  const 

Б     Д   const    
3.  Корпускулярні властивості світла проявляються при... 

 А дифракції світла    В фотоефекті 
 Б інтерференції світла   Г розкладанні світла в спектр за допомогою призми 

 
4.  Укажіть назву позитивно зарядженого електрода в електролітичній ванні. 

А  анод        Б  аніон       В  катод        Г  катіон 



 

5.  Яблуко, яке падає зі столу у вагоні потяга, відхиляється назад відносно вагона. Таке 
відхилення обумовлене тим, що потяг… 

 А повертає       В сповільнюється 
Б рухається рівномірно та прямолінійно   Г прискорюється 

 
6.  Як зміниться електричний опір провідника при зменшенні його довжини в 3 рази?  

А зменшиться в 9 разів   В збільшиться в 3 рази 
Б зменшиться в 3 рази   Г збільшиться в 9 разів 

 
7.  На рисунку показано хід променів, заломлених збиральною лінзою. 

Укажіть точку, у якій знаходиться головний фокус лінзи.  
А 4   Б 2   В 1   Г 3 

                                      
 

8.  Висота звуку, що поширюється в середовищі, визначається…  
А частотою звукових коливань 

Б швидкістю поширення звуку в даному середовищі 
В амплітудою звукових коливань 
Г густиною середовища, у якому поширюється звук 
 

 
Завдання 9-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. 

 
 
9.  У коло змінного струму ввімкнуто котушку індуктивністю 20 мГн і конденсатор ємністю 

50 мкФ. За якої частоти змінного струму на-стане явище резонансу?  
А 159 кГц       Б 159 Гц        В 0,159 Гц       Г 1,59 кГц 

 
10.  За допомогою нерухомого блока вантаж масою 40 кг рівномірно піднімають на висоту 10 

м. Яку роботу виконує робітник, якщо ККД блока 80 %?  
А 2,5 кДж       Б 3,2 кДж         В 4 кДж       Г 5 кДж 

 
11.  Визначте, скільки α-розпадів і β-розпадів відбувається під час перетворення атома Урану  

        на стабільний атом Свинцю .  
А 6 і 8      В 8 і 6 
Б 6 і 4      Г 8 і 2 

12.  Визначте швидкість електрона, імпульс якого дорівнює імпульсу фотона з довжиною 
хвилі 400 нм.  

А 1,82 м/с   Б 1,82 см/с   В 1,82 мм/с   Г 1,82 км/с 
 

Завдання 13-15 потребує запису кінцевого розв’язку (кінцевої формули) та виконання 
перевірки одиниць,  шуканої величини, проведення математичного обчислення її 
значення. 



13. Визначте густину суміші, що складається з 8 г водню та 32 г кисню, має тиск 186 кПа і 
температуру 7 °С. 

 
14.  Алюмінієвий контур, виготовлений з провідника завдовжки 14,3 см і площею 

поперечного  перерізу 1,4 мм2, знаходиться в змінному магнітному полі. Швидкість 
зміни магнітного потоку становить 1 мВб/с. Визначте  силу індукційного струму. 
Вважати, що питомий опір алюмінію 2,8 · 10–8 Ом · м. 

 
15.  Автомобіль масою 10 т рухається рівномірно горизонтальною дорогою зі швидкістю 

36 км/год. Сила опору, що діє на автомобіль, становить 5 % від його ваги. Визначте 
потужність, яку розвиває двигун. 
 

Завдання 16 потребує повного розв’язку: запис умови в скороченому вигляді, 
переведення фізичних величин в одиниці СІ, виконання рисунка, схеми, графіка, 
пояснення розв’язку, вивід кінцевої розрахункової формули, аналіз та перевірка 
вірогідності одержаного результату.   
 

16. Неонова лампа, увімкнена в мережу змінної напруги, засвічується й гасне при напрузі 
60 В. За якого діючого значення напруги в мережі лампа світитиме протягом 1/3 
періоду? 


