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Характеристика тесту з фізики  
 

 Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання  з 
фізики ( Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.). 
     
     Загальна кількість завдань тесту – 36. 
     На виконання тесту з фізики відведено 180 хвилин (3 години). 
 
    Тест складається із завдань трьох форм: 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  

       До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правиль-
ний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у 
бланку А.  
2. Завдання на встановлення відповідності.  

       До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліво-
руч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформа-
ції, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).  
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.  

       Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається викона-
ним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не переві-
ряються і до уваги не беруться. 

 
    За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати: 

• за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал. 
• за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали. 
• за завдання з короткою відповіддю:  0 або 2 тестових бали. 
    Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі  
завдання тесту з фізики, – 55. 

 
   Композиція завдань у тесті з фізики ґрунтується на таких засадах: 
1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з ко-
роткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та техноло-
гічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей. 

2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються за тематичними блоками, що зазначені в 
Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. 

3. Кількість завдань в кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених 
на викладання механіки, електродинаміки тощо. 

 
 Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники, що  
мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».  
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