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Пояснювальна записка 

Зміст завдань відповідає чинній навчальній програмі з фізики для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Кожен варіант атестаційної роботи містить завдання різних рівнів складності з усіх 

розділів базового курсу фізики. Критерієм складності завдання є кількість логічних 

кроків, які потрібно виконати для його розв'язання. 

В роботі міститься два варіанти. В кожному варіанті по 10 завдань, які викладені 

переважно у тестовій формі. Виключення становить 4 завдання кожного варіанту. 

Завдання 1 - 3 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. Завдання вважається 

виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указано тільки одну літеру, якою 

позначено правильну відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Завдання 4 - завдання на написання повної розгорнутої відповіді. Виконуючи 

завдання потрібно написати повну розгорнуту відповідь на поставлене запитання. 

Завдання вважається виконаним, якщо відповідь дана повністю, розгорнуто і 

обґрунтовано. Завдання оцінюється в 2 бали. 

Завдання 5 - 7 - завдання з вибором однієї відповіді - це завдання, розраховані на 

вміння учнів застосовувати набуті знання на практиці, вміти застосовувати не тільки 

теоретичний матеріал та розрізняти правила та означення, а й вміти застосовувати 

формули та визначати з якого розділу фізики вони доречні. Завдання вважається 

виконаним, якщо обрана правильна відповідь. Оцінюється завдання в 1,5 бали. 

Завдання 8-10 - завдання з вибором однієї правильної відповіді, задачі 

комбінованого типу. Дані задачі розв'язуються стандартним способом, до того ж учні 

повинні згадати й прилади, за допомогою яких можна виміряти ту чи іншу величину. 

Завдання оцінюються в 1,5 бал. 

Під час оцінювання враховуються основні вимоги щодо оформлення розв'язку 

задачі, а саме: запис умови задачі в скороченому вигляді; перетворення одиниць 

фізичних величин в одиниці Міжнародної системи одиниць; логічна послідовність 



вибору фізичних формул і виведення кінцевої формули; аналіз і перевірка вірогідності 

отриманого результату. 

Максимальна кількість балів, яку отримує учень за виконання завдання в одному із 

варіантів - 3 бали. Ступінь повноти оформлення відповіді, оригінальність розв'язання 

оцінюється, на розсуд учителя, від 0 до 2 балів. А саме: 3 бали виставляється тоді, коли 

учень дав повністю правильну і розгорнуту відповідь; 2 бали - за умови дотримання 

правильних вимог алгоритму розв'язання задачі, логічна послідовність та правильне 

застосування і виведення кінцевої формули; 1 бал виставляється лише за скорочений 

запис і за наведення деяких формул, 0, 5 бала враховується лише в 1-3 завданньї. В усіх 

інших випадках. Відповідь не зараховується. 

Шкала оцінювання кожного завдання приведена нижче. 

 

На виконання письмової атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Під час 

написання атестації учні не можуть користуватися додатковою літературою, оскільки 

всі необхідні для розв'язування дані наведені в тексті завдання. Дозволяється 

використовувати калькулятор. 

 

Критерії оцінювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями 

 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. 

Початковий 

1(100) Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні» 

2(100) Учень (учениця) описує природні явища на основі свого 

Номер 

завдання 

1-3 4 5-7 8-10 

Бали за завдання 
0,5 6 3 б 1 б 1,5 6 



попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді 

3(110) Учень (учениця) з допомогою вчителя зв'язно описує явище або 

його частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні 

чи астрономічні явища, розрізняє буквені позначення окремих 

фізичних чи астрономічних величин 

  

II. Середній 

4(120) Учень (учениця) з допомогою вчителя описує явища, без 

пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя 

тощо 

5(130) Учень (учениця) описує явища, відтворює значну частину 

навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих 

фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що 

вивчається 

6(140) Учень (учениця) може зі сторонньою допомогою 

пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, 

інших учнів), виявляє елементарні знання основних положень 

(законів, понять, формул) 

  

III. 

Достатній 

7(150) Учень (учениця) може пояснювати явища, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних положень 

(законів, понять, формул, теорій) 

8(160) Учень (учениця) уміє пояснювати явища, аналізувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 

допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки 

9(170) Учень (учениця) вільно та оперативно володіє вивченим 



матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його 

практичного застосування та аргументи на підтвердження 

власних думок 

  

IV. Високий 

10(180) Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати 

наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, 

самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети 

11(190) Учень (учениця) на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і 

вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання 

12(200) Учень (учениця) має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища і  робить 

відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й 

аналізувати додаткову інформацію 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв'язуванні задач 

 

Початковий 

рівень (1-3 

бали) 

Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи астрономічні величини, 

одиниці вимірювання з певної теми, розв'язувати задачі з допомогою 

вчителя лише на відтворення основних формул; здійснює найпростіші 

математичні дії 

Середній 

рівень (4-6 

балів) 

Учень (учениця) розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя 



Достатній 

рівень (7- 9 

балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує типові задачі й виконує вправи з 

одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку 

Високий 

рівень 

(10- 12 

балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує нестандартні задачі 

     

                                                       Література 

1 .Фізика 9 клас.Автор(и): Шут М.І Мартинюк М. Т. 

Благодаренко Л. Ю. Рік видання: 2009 Кількість сторінок: 222 

2.Фізика 9 клас 

Автор(и): Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання: 2012 

Видавництво: Сиция Кількість сторінок: 333 

3.Фізика 9 клас 

Автор(и): Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко Рік 

видання: 2009 Видавництво: Генеза Кількість сторінок: 157 
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