
Критерiї оцiнювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями 
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І. 

Початковий 

1 Учень володiє навчальним матерiалом на рiвнi 

розпiзнавання явищ природи, за допомогою вчителя 

вiдповiдає на запитання, що потребують вiдповiдi “так” чи 

“нi”.  

2 Учень описує природнi явища на основi свого попереднього 

досвiду, за допомогою вчителя вiдповiдає на запитання, що 

потребують однослiвної вiдповiдi. 

3 Учень за допомогою вчителя описує явище або його частини 

у зв’язаному виглядi без пояснень вiдповiдних причин, 

називає фiзичнi явища, розрiзняє позначення окремих 

фiзичних величин.  

ІІ. Середнiй 4 Учень за допомогою вчителя описує явища, без пояснень 

наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матерiалi пiдручника, розповiдях 

учителя тощо. 

5 Учень описує явища, вiдтворює значну частину навчального 

матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих фiзичних 

величин, записує основнi формули, рiвняння i закони. 

6 Учень може зi сторонньою допомогою пояснювати явища, 

виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших учнiв), 

виявляє елементарнi знання основних положень (законiв, 

понять, формул). 

ІІІ. 

Достатнiй 

7 Учень може пояснювати явища, виправляти допущенi 

неточностi, виявляє знання i розумiння основних положень 

(законiв, понять, формул, теорiй).  

8 Учень умiє пояснювати явища, аналiзувати, узагальнювати 

знання, систематизувати їх, зi сторонньою допомогою 

(вчителя, однокласникiв тощо) робити висновки.  

9 Учень вiльно володiє вивченим матерiалом у стандартних 

ситуацiях, наводить приклади його практичного 

застосування та аргументи на пiдтвердження власних думок.  

ІV. Високий 10 Учень вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло 

послуговується науковою термiнологiєю, вмiє 

опрацьовувати наукову iнформацiю (знаходити новi факти, 

явища, iдеї, самостiйно використовувати їх вiдповiдно до 

поставленої мети тощо).  

11 Учень на високому рiвнi опанував програмовий матерiал, 

самостiйно, у межах чинної програми оцiнює рiзноманiтнi 

явища, факти, теорiї, використовує здобутi знання i вмiння у 

нестандартних ситуацiях, поглиблює набутi знання.  
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12 Учень вiльно володiє програмовим матерiалом, виявляє 

здiбностi, вмiє самостiйно поставити мету дослiдження, 

вказує шляхи її реалiзацiї, робить аналiз та висновки. 

 

Визначальним показником для оцiнювання вмiння розв’язувати задачi є їх 

складнiсть. Складнiсть завдання залежить вiд типу завдання, його комплексностi 

(вимагає знань з однiєї або кiлькох рiзних тем), типового (за алгоритмом) або 

нестандартного розв’язку, кiлькостi послiдовних логiчних крокiв та операцiй, 

здiйснюваних учнем пiд час її розв’язування. Такими кроками можна вважати 

вмiння (здатнiсть): 

• усвiдомити фiзичну суть задачi; 

• записати її умову в скороченому виглядi; 

• зробити схему або малюнок (за потреби), побудувати графiки та  

проаналiзувати їх; 

• виявити, яких даних не вистачає в умовi задачi, та знайти їх у таблицях 

чи довiдниках; 

• виразити необхiднi величини в одиницях СІ; 

• обрати чи вивести формулу для знаходження шуканої величини; 

• виконати вiдповiднi математичнi дiї й операцiї; 

• здiйснити обчислення числових значень невiдомих величин; 

• оцiнити одержаний результат та його реальнiсть, рацiональнiсть обраного 

способу розв’язування задачi. 

Чим складнiшим є завдання, з яким справився учень, тим вищим балом 

оцiнюється його досягнення. 

При оцiнюваннi вмiнь учнiв виконувати завдання за 12-бальною шкалою 

доцiльно користуватися характеристиками рiвнiв навчальних досягнень учнiв, 

поданими нижче. 
 


