FIZIKOS DALYKO MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
Mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys:
1. Kontrolinis darbas – tai 30-45 min. trukmės darbas raštu, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta
fizikos dalyko programos tema, skyrius, programos dalis. Apie kontrolinį darbą mokiniai yra
įspėjami ne vėliau kaip prieš savaitę.
2. Savarankiškas darbas – tai 25-45 min trukmės darbas raštu. Mokiniai gali naudotis mokytojo
nurodytomis mokymo priemonėmis. Šio darbo tikslas – sužinoti kaip mokinys geba pritaikyti
turimas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.
3. Apklausa raštu ar žodžiu – tai greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. Užduotys
pateikiamos konkrečios, trumpos ir aiškios. Apklausos formos gali būti: klausimynas, testas,
trumpi uždaviniai, fizikos diktantas.
4. Tiriamieji (laboratoriniai) darbai - tai užduotys, skirtos ugdyti praktiniams mokinių
gebėjimams. Naudodamasis duotomis priemonėmis mokinys turi išspręsti iškeltą problemą
(išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas).
5. Dalyvavimas miesto, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose.
6. Dalyvavimas projektuose.
7. Referatai, projektai.
Įvertinant atliktas kontrolinių darbų užduotis, vadovaujamasi schema Nr.1:
Teisingų atsakymų apimtis
90-100 %
80-89 %
70-79 %
60-69 %
45-59 %
35-44 %
25-34 %
17-24 %
9- 16 %
0- 8 %

Lygis
Aukštesnysis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Pagrindinis
Patenkinamas
Patenkinamas
Patenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas

Balai
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Įvertinant atliktas užduotis (ne kontrolinių darbų), vadovaujamasi schema Nr.2:
Teisingų atsakymų
apimtis
95-100 %
85-94 %
75-84 %
65-74 %
55-64 %
45-54 %
35-44 %
25-34 %
15- 24 %
0- 14 %

Lygis

Balai

Aukštesnysis
Aukštesnysis
Pagrindinis
Pagrindinis
Patenkinamas
Patenkinamas
Patenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas
Nepatenkinamas

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Atsiskaitymas už laiku neparašytus kontrolinius arba savarankiškus darbus:

Jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių su visa klase nerašė kontrolinio arba savarankiško darbo, jis tai
privalo padaryti per dvi savaites papildomu laiku (jei sirgo, tai per dvi savaites nuo sugrįžimo į
gimnaziją).
Vertinimas už dalyvavimą olimpiadose:
Dalyvavimas rajoninėse olimpiadose vertinamas 10, neatsižvelgiant į užimamą vietą.
Gimnazijos olimpiadoje:
Virš 50 % atliktų užduočių – 10.
Virš 40 % atliktų užduočių – 9 (jei mokinys pageidauja).
Virš 30 % atliktų užduočių – 8 (jei mokinys pageidauja).
Mokiniai vertinami 10 balų pažymiu už dalyvavimą rajoninėse ir respublikinėse varžybose.
Namų darbų vertinimas:
Namų darbai vertinami kaupiamuoju vertinimu.
Pažymiu namų darbai vertinami tik įspėjus mokinius iš anksto.
Tiriamųjų (laboratorinių darbų) vertinimas:
Šie darbai skirti patikrinti mokinių gebėjimus, kaip teorines fizikos žinias taikyti praktikoje. Vertinama
sekančiai:
 atliktas darbas – 40 %,
 darbo ataskaita – 40 %,
 papildomos užduotys – 20 %.
Referatų ir projektų vertinimas (vienas pažymys rašomas už patį atliktą darbą, kitas – už jo
pristatymą. Į dienyną rašomas šių pažymių vidurkis).

KAUPIAMASIS VERTINIMAS:
Kaupiamojo vertinimo pažymiai rašomi už: apklausas, namų darbus, atsakinėjimą, darbą grupėse.

