
 

 

FIZIKA FANIDAN UMUMIY OʻRTA, OʻRTA MAXSUS, KASB-HUNAR 

VA MAKTABDAN TASHQARI DAVLAT TAʼLIM MUASSASALARI 

PEDAGOG KADRLARINING MALAKA TOIFALARI TEST TIZIMI 

UCHUN TEST SPETSIFIKATSIYASI 

Mazkur test spetsifikatsiyasining maqsadi pedagog kadrlarning fizika fanidan 

bilim darajasini aniqlash uchun qoʻllaniladigan test variantlari strukturasi va unga 

qoʻyiladigan talablarni belgilashdan iborat. Mazkur hujjatga aprobatsiyalar 

natijasida qoʻshimchalar, oʻzgartirishlar va tuzatishlar kiritilishi mumkin. 

I. Fizika fanidan bilimlarni baholashning test sinovi turlari umumiy fizika 

fanidan tayyorgarligini baholash. Pedagog kadrlarning fizika fanidan bilimlarni 

baholashning test sinovi tartibi quyidagi ikki qismdan iborat: 

1. Pedagogning umumiy fizika fanidan tayyorgarligini baholash – bu qismga 

doir topshiriqlar pedagog mutaxassislarni egallashi lozim boʻlgan bilim, oliy taʼlim 

muassasasida muvaffaqiyatli oʻquvchilar tayyorlashni davom ettirish uchun zarur 

va yetarli boʻladigan fizika fanidan bilim, koʻnikma va kompetensiyalarni 

baholashga moʻljallangan topshiriqlardan iborat boʻladi. 

2. Fizika fanidan bilimlarni baholashda test sinovida qamrab olgan fizika 

fanining mazmun sohalari – fizika fanidan pedagog kadrlar bilimlarni baholashda 

test sinovi topshiriqlari umumiy oʻrta taʼlim maktablari fizika kursining 6-11- 

sinflari va astronomiya kursining 11- sinf materiallari hamda malaka talablariga 

mos va turdosh boʻlgan kitoblar asosida fizika va astronomiyaning quyidagi 

mazmun sohalarini qamrab oladi: 

a) Modda tuzilishi. 

b) Mexanika. 

c) Mexanikada saqlanish qonunlari. 

d) Tebranish va toʻlqinlar. 

e) Molekulyar fizika va termodinamika. 

f) Elektrodinamika asoslari. 

g) Optika. Kvant fizikasi. 

h) Astronomiya. 

Eslatma 1: Fizika fanining bu mazmun sohalari umumiy holda berilgan 

boʻlib, ular fizika fanining amaldagi oʻquv dasturi hamda malaka talablaridan 

kelib chiqib, yanada aniqlashtiriladi va bir nechta mayda mavzularga boʻlinadi 

hamda kodifikatorda keltiriladi. 

II. Fizika fanidan test sinovi asosida pedagoglarni bilimini baholashning 

tayyorgarlik talablari 

Test sinovi asosida fizika fanidan pedagoglar bilimlarni quyidagi fizika 

fanidan tayyorgarlikka qoʻyiladigan talablar baholanadi: 

1. Modda tuzilishi; 

- fizikani oʻrganish metodlarini; 



 

 

- fizika fani boʻlimlarini; 

-fizik kattaliklar va ularning birliklarini bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil 

qilish, modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllashga doir topshiriqlarni bajara olish. 

2. Mexanika boʻlimida kinematika va dinamika asoslari, statika elementlarini 

bilish; amalda qoʻllashga doir masalalar yechish; 

3. Mexanikada saqlanish qonunlarini oʻrganishda: 

-kuch va impuls; 

-impulsning saqlanish qonuni; 

-reaktiv harakat; 

- ogʻirlik kuchi va elastiklik kuchining ishi; 

- toʻliq mexanik energiyaning saqlanish qonuni; 

- quvvat; 

- Bernulli qonunining asosiy qonuniyatlarini bilish, farqlay olish, taqqoslash, tahlil 

qilish, modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllash, masala va topshiriqlarni bajara 

olish. 

4. Tebranish va toʻlqinlar, tebranma harakat va uning energiyasi, prujinali va 

matematik mayatniklar haqida maʼlumotlarni bilish, taqqoslash va izohlash. 

5. Molekulalarning massasi, oʻlchami, modda miqdori, ideal gazning asosiy 

tenglamalari, gaz qonunlarini bilish, farqlash, taqqoslash. Gaz, suyuqlik va qattiq 

jism xossalarini bilish, qoʻllash, taqqoslash. Termodinamika asoslarida ichki 

energiya va issiqlik miqdori, issiqlik dvigatellarining FIKni tushunish, farqlash, 

oʻzaro taqqoslash. 

6. Elektrodinamika asoslarida elektr zaryadi va uning oʻzaro taʼsirini; 

- elektr maydoni va maydon kuchlanganligini; 

- elektrostatik maydon potensiali va energiyasini; 

- maydon kuchlanganligi va potensiali orasidagi bogʻlanishni; 

- elektr sigʻim, kondensatorlar va ularning energiyasini; 

- oʻtkazgichlarni ketma ket va parallel ulashni; 

- oʻzgarmas tok qonunlarini; 

- turli muhitlarda elektr tokiga doir jarayonlarni bilish, farqlay olish, taqqoslash, 

tahlil qilish, modellashtirish, izohlash, amalda qoʻllash, masala va topshiriqlarni 

bajara olish. 

7. Yorugʻlikning qaytishi, sinishi va toʻla ichki qaytish qonunlarini, yorugʻlikning 

interferensiyasi, difraksiyasi, dispersiyasi, qutblanishi, nisbiylik nazariyasi 

elementlariga doir masalalar yechish. 

8. Grafik, rasm, jadval, sxemalar asosida oʻqituvchining bilim, koʻnikma va 

malakalarini tekshirish. 



 

 

Eslatma 2: Bu talablar umumiy holda berilib, ular fizika fanining amaldagi 

malaka talablaridan kelib chiqib, ular yanada aniqlashtirildi, bilim, koʻnikma va 

kompetensiyalarga doir aniqroq talablarga boʻlindi hamda kodifikatorda keltirildi. 

III. Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagoglar test sinovi topshiriqlari 

yordamida quyidagi aqliy faoliyat turlari baholanadi: 

Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagoglar test sinovi topshiriqlari 

yordamida quyidagi aqliy faoliyat turlari baholanadi: 

1. Tushunish (bilish, anglash) 

2. Mulohaza yuritish (taqqoslash, farqlash, hisoblash) 

3. Qoʻllash ( masala yechish) 

IV. Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test 

sinovida beriladigan test turlari. 

Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test 

sinovi topshiriqlari quyidagi test turlaridan iborat boʻlishi mumkin: 

Y1 – bitta toʻgʻri javobga ega muqobil javobli yopiq test topshirigʻi 

Y2 – moslashtirishni talab qiladigan yopiq test topshirigʻi 

Y3 – dixotom (“ha – yoʻq” shaklidagi) yopiq test topshirigʻi 

3-eslatma: Test sinovi topshiriqlari bir nechta test turlarini oʻz ichiga olgan 

yaxlit mazmunli kompleks testlar koʻrinishida ham tuzilishi mumkin. Bu holdagi 

kompleks test topshirigʻi uning tarkibidagi test turlari boʻyicha alohida-alohida 

baholanadi.  

4-eslatma: Baʼzi test turlari “texnik sharoitlar” sababli vaqtincha boshqa test 

bilan almashtirilishi mumkin. 

V. Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test 

sinovi spetsifikatsiyasi (formati) 
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Ball 

1 

Modda 

tuzilishi 

 

I 4 

1 Y1 I 2,25 I 2 

2 Y2 I 2,25 I 2 

3 Y3 I, II 2,25 II 2 

4 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

2 Mexanika  II 4 

5 Y1 I 2,25 I 2 

6 Y1 I, II 2,25 II 2 

7 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

8 Y2 I 2,25 I 2 

3 
Mexanika

da 
III 12 

9 Y2 I 2,25 I 2 

10 Y3 I, II, III 2,25 III 2 



 

 

saqlanish 

qonunlari  

11 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

12 Y2 I, II 2,25 II 2 

13 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

14 Y1 I 2,25 I 2 

15 Y2 I, II 2,25 II 2 

16 Y2 I 2,25 I 2 

17 Y3 I, II 2,25 II 2 

18 Y2 I, II, III 2,25 III 2 

19 Y2 I, II 2,25 II 2 

20 Y2 I, II 2,25 II 2 

4 

Tebranis

h va 

toʻlqinlar 

 

IV 4 

21 Y2 I, II 2,25 II 2 

22 Y2 I, II, III 2,25 III 2 

23 Y1 I 2,25 I 2 

24 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

5 

Molekuly

ar fizika 

va 

termodin

amika 

V 3 

25 Y1 I 2,25 I 2 

26 Y2 I, II 2,25 II 2 

27 Y2 I, II 2,25 II 
2 

6 

Elektrodi

namika 

asoslari 

VI 3 

28 Y1 I 2,25 I 2 

29 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

30 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

7 

Optika. 

Kvant 

fizikasi 

VII 5 

31 Y1 I, II 2,25 II 2 

32 Y1 I, II 2,25 II 2 

33 Y2 I, II, III 2,25 III 2 

34 Y2 I, II, III 2,25 III 2 

35 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

8 
Astronom

iya 
VIII 5 

36 Y1 I, II 2,25 II 2 

37 Y1 I, II 2,25 II 2 

38 Y1 I, II 2,25 II 2 

39 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

40 Y3 I, II, III 2,25 III 2 

 Jami:  40  
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13 
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Test turi 1-daraja 2-daraja 3-daraja Jami: 

Y1 6 6  12 

Y2 4 7 4 15 

Y3  2 11 13 

Jami: 10 15 15 40 

5-eslatma: Test sinovining yuqorida keltirilgan (testlar soni, turi, ajratilgan 

vaqti, bali, murakkablik darajasi, sertifikat berish bali kabi) koʻrsatkichlariga 

tajriba-sinov natijalari va ilmiy asoslangan tahlildan kelib chiqib, tegishli 

oʻzgartirishlar kiritilishi mumkin. 

VI. Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test 

sinovi boʼyicha qiyosiy koʼrsatkichlari 
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I Boʻlajak 

mutaxassisli

kka oid 

fizika 

fanidan 

tayyorgarlik

ni baholash. 

I – 

VIII 

40 90 80 I daraja – 10 

II daraja – 

15 

III daraja – 

15 

I — 50 

II — 40 

III — 15 

VII. Fizika fani sohalarining mazmun elementlari kodifikatori  

Fizika fanidan bilimlarni baholashning test sinovi topshiriqlarini tuzish 

uchun fizika fani sohalarining mazmun elementlari kodifikatori umumiy oʻrta 

taʼlim muassasalari bitiruvchilariga qoʻyiladigan malaka talablari va fizika fani 

oʻquv dasturi mazmuni asosida shakllantiriladi.  

Fizika fanining barcha mazmun sohalari uchun talablarning kodifikatori 

taʼlim muassasalari bitiruvchilarining shu soha boʻyicha tayyorgarlik darajasiga 

qoʻyiladigan asosiy talablarni oʻz ichiga oladi.  

Jadvalning birinchi ustunida fizikaning mazmun sohalari kodi, ikkinchi 

ustunida baholanadigan mazmun elementi kodi va uchinchi ustunda milliy test 

sinovida baholanadigan mazmun elementi keltirilgan. 

Soha 

kodi 

Baholanadigan 

mazmun 

elementi kodi 

 

Pedagog kadrlar attestatsiyasi test sinovida 

baholanadigan mazmun elementi 



 

 

I Modda tuzilishi 

1.1 1.1.1 - modda tuzilishi;  

- massa va uning birliklari;  

- zichlik va uning birliklari;  

- bosim va uning birliklari;  

- Paskal qonuni va uning qoʻllanilishi;. 

1.1.2 - issiqlik oʻtkazuvchanlik va uning turlari;  

- kristall jismlarning erishi va qotishi;  

- bugʻlanish va kondensatsiya; 

- ichki yonuv dvigatellari;  

1.1.3 - elektr hodisalar;  

- elektr toki, ampermetr; 

- kuchlanish, voltmetr; 

- qarshilik va uning birliklari. 

1.1.4 - yorugʼlikning tarqalishi va qaytishi; 

- yassi koʼzgu;  

- linzalar beradigan tasvirlar;  

- linzaning optik kuchi;  

- koʻz va koʻrish, koʻzoynak. 

II Mexanika  

2.1 2.1.1 - moddiy nuqta, koʼchish;  

- toʼgʼri chiziqli tekis harakat, tezlik; 

- harakatni grafik ravishda tasvirlash;  

- harakatning nisbiyligi;  

- oʻrtacha va oniy tezliklar;  

- tezlanish va uning birliklari;  

- tekis tezlanuvchan harakat; 

- egri chiziqli harakatda koʻchish va tezlik; 

- aylana boʻylab tekis harakatdagi tezlanish; 

2.1.2 - Nyutonning birinchi va ikkinchi qonunlari;  

- Nyutonning uchinchi qonuni ;  

- elastiklik kuchi. 

2.1.3 - butun olam tortishish qonuni;  

- ogʻirlik kuchi; 

- vazn va vaznsizlik;  

- jismning ogʻirlik kuchi taʼsiridagi vertikal harakati;  

- boshlangʻich tezlik bilan gorizontga otilgan jismning 

harakati;  

- yerning sunʼiy yoʻldoshlari, kosmik tezliklar. 

2.1.4 - ishqalanish kuchi, tinchlikdagi ishqalanish;  

- sirpanish ishqalanish kuchi;  

- bir nechta kuch taʼsiridagi harakat;  

- jismning ogʻirlik markazi. 

III Mexanikada saqlanish qonunlari  



 

 

3.1 3.1.1 - kuch va impuls;  

- impulsning saqlanish qonuni;  

- reaktiv harakat;  

3.1.2 - kuchning ishi;  

- kinetik energiya; 

- ogʻirlik kuchining ishi;  

- yerdan koʻtarilgan jismning potensial energiyasi;  

3.1.3 - elastiklik kuchining ishi;  

- mexanik energiyaning saqlanish qonuni;  

- ishqalanish kuchining ishi;  

- quvvat va uning birliklari; 

3.1.4 - suyuqliklarning naydagi harakati;  

- Bernulli qonuni; 

IV  Tebranish va toʻlqinlar. 

4.1 4.1.1 - tebranma harakat;  

- tebranma harakat energiyasi;  

- prujinali mayatnik;  

- matematik mayatnik; 

4.1.2 - garmonik tebranishlar tenglamasi; 

- koʻndalang toʻlqinlar;  

- boʻylama toʻlqinlar; 

- tovush xossalari;  

- tovush hodisalari. 

V Molekulyar fizika va termodinamika 

5.1 5.1.1 - molekulaning massasi;  

- modda miqdori;  

- ideal gaz; 

- molekulalarning oʻrtacha kinetik energiyasi; 

- gaz molekulalarining oʻrtacha tezligi. 

5.1.2 - ideal gaz holatining tenglamasi; 

- gaz qonunlari;  

- toʻyingan bugʻ; 

- havoning namligi;  

- sirt taranglik; 

- qattiq jismlarning mexanik xossalari. 

5.1.3 - ichki energiya;  

- termodinamikada ish; 

- issiqlik miqdori; 

- termodinamikaning birinchi qonuni; 

- issiqlik dvigatellarining FIK. 

VI  Elektrodinamika asoslari. 

6.1 6.1.1 - elektr zaryadi, Kulon qonuni;  

- elektr maydon, maydon kuchlanganligi;  

- elektr maydon potensiali;  



 

 

VIII. Fizika fanidan bilimlarni baholashning pedagog kadrlarning 

attestatsiya test sinovi topshiriqlarining baholash mezonlari 

Har bir test sinovi bir xil baholash mezonlariga koʻra baholanadi. 

a) agar belgilangan javob toʻgʻri boʻlsa, 2 ball; 

b) agar belgilangan javob notoʻgʻri boʻlsa, 0 ball. 

- maydon kuchlanganligi va potensiali orasidagi 

bogʻlanishni; 

- elektr sigʻim, kondensatorlar va ularning energiyasini; 

- zaryadlangan kondensator energiyasi. 

6.1.2 - elektr toki, tok kuchi; 

- zanjirning bir qismi uchun Om qonuni; 

- elektr qarshilik; 

- oʻtkazgichlarni ketma ket ulash; 

- oʻtkazgichlarni parallel ulash 

6.1.3 - tok kuchi va kuchlanishni oʻlchash; 

- oʻzgarmas tokning ishi va quvvati; 

- elektr yurituvchi kuch; 

- toʻliq zanjir uchun Om qonuni. 

6.1.4 - toklarning oʻzaro taʼsiri;  

- magnit maydon; 

- Amper kuchi;  

- Lorens kuchi; 

- moddaning magnit xossalari; 

- yarim oʻtkazgichlarda elektr toki; 

- suyuqliklarda elektr toki. 

VII  Optika. Kvant fizikasi 

7.1 7.1.1 - yorugʻlikning sinish va qaytish qonunlari;  

- toʻla ichki qaytish qonuni;  

- yorugʻlikning dispersiyasi;  

- yorugʻlikning interferensiyasi;  

- difraksiya; 

- yorugʻlikning qutblanishi; 

- nisbiylik nazariyasi elementlari; 

- fotoeffekt; 

- atom fizikasi; 

- radioaktiv oʻzgarishlar; 

- bogʻlanish energiyasi; 

- atom yadrosining tuzilishi; 

- yadro reaksiyalari. 

VIII Astronomiya 

8.1 8.1.1 - teleskoplar; 

- sayyoralar va ularning yoʻldoshlari; 

- mayda osmon jismlari. 



 

 

IX. Test namunalari 

Y2, Manba: 11 sinf fizika darsligi. 

Qiyinlik darajasi – 1 

Manba: Soha kodi -6.1 baholanadigan mazmun element kodi 6.1.4 

Ikkita alfa zarrachф bir-biridan maʼlum masofada turibdi. Ular oʻrtasida mavjud 

boʻluvchi barcha taʼsir kuchlarini aniqlang. 1 – elektr; 2 – magnit; 3 – gravitatsion. 

1;3 

1;2 

2 

3 

Y3, Manba: 10 sinf fizika darsligi Qiyinlik darajasi – 1 

Manba: Soha kodi -2.1 baholanadigan mazmun element kodi 2.1.2 

Jism birinchi inersial sanoq sistemasiga nisbatan10 m/s, ikkinchi sanoq sistemasiga 

nisbatan esa 5 m/s tezlik bilan toʻgʻri chiziq boʻylab tekis harakat qilayotgan 

boʻlsa, ikkinchi sanoq sistemasini ham inersial sanoq sistemasi deb qarash 

mumkinmi? 

Ha 

Yoʻq 

Y1, Manba: 8 sinf fizika darsligi Qiyinlik darajasi – 1 

Manba: Soha kodi -6.1 baholanadigan mazmun element kodi 6.1.2 

 
Rasmda uchta oʻtkazgichdagi tok kuchining ularning uchidagi kuchlanishga 

bogʻliqligi grafiklari koʻrsatilgan. Qaysi oʻtkazgichning qarshiligi eng katta? 

3 

2 

1 

oʻtkazgichlarning qarshiliklari bir xil 

Y2, Manba: 6 sinf fizika darsligi 

Qiyinlik darajasi – 1 

Manba: Soha kodi -1.1 baholanadigan mazmun element kodi 1.1.1 

Havo shari qanday gaz bilan 

toʻldiriladi? 

1- issiq havo 

2- sovuq havo 

3- vodorod  

4- karbonat angidrid 

5- geliy  

6- suv bugʻi 

1,3,5 

2,4,6 

1,2,3, 

1,3,4 

 


