
Žiaci budú v predmete Fyzika hodnotení priebežne, kontrolu vedomostí sa bude 

realizovať ústne, formou  testov  na konci tematického celku a krátkymi písomnými prácami. 

Žiak bude ústne skúšaný aspoň raz za klasifikačné obdobie. Hodnotenie testov a iných 

písomných prác sa bude bodovať a úspešnosť sa vyjadrí v %, pre klasifikáciu sa využije 

nasledovná tabuľka:  

100% - 90% =1,     89% - 76% =2,     75% - 50% =3,    49% - 26% =4,   25% - 0% =5 

1)  Pri klasifikácii výsledkov v predmete fyzika sa v súlade s požiadavkami učebných osnov   

a vzdelávacích  štandardov hodnotí: 

      a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť 

      b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti  pri realizácii experimentov 

      c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

prípadne teórií 

      d) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov,  

           definícií, zákonitostí a vzťahov 

      e) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu 

      h) kvalita výsledkov činností 

2) Výsledná klasifikácia v predmete fyzika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

  a)  písomné: 

            - kontrolné práce po každom tematickom celku( zamerané na osvojenie problematiky 

daného    tematického celku) 

           - didaktické testy ( zamerané na väčšie množstvo učiva – vstupné a výstupné ) 

           - bleskovky ( z učiva predchádzajúcej hodiny- zamerané na kontrolu  pravidelnej 

prípravy  na vyučovanie) 

          - všetky písomné práce sú hodnotené podľa  vnútro - školskej  stupnice 

   b) ústne- ústna odpoveď v priebehu polroka ( zahrňujúca poznatky z nového učiva, ale aj  

             z opakovania) 

   c) praktické - vykonať predpísané praktické cvičenia , vypracovať  a odovzdať protokol 

o jeho vykonaní 

               - vypracovaný protokol bude hodnotený podľa vnútro - školskej stupnice   

Pri praktických aktivitách  budeme využívať slovné hodnotenie praktických zručností 

(vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a  

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.   

Motivačné hodnotenie – výbornú aktivitu žiaka v skupinovej alebo individuálnej práci 

známkou 1, využívame „váženie známky“ 50% 



   d) samostatná práca žiaka: 

             - samostatné a správne riešenie fyzikálnych úloh 

             - príprava a prezentovanie referátu z oblasti fyziky 

             - príprava a predvedenie jednoduchých fyzikálnych experimentov 

             - príprava rôznych zaujímavostí z oblasti fyziky( tajničky, hlavolamy, ...) 

Dôležitosť budeme prikladať aj tvorbe a prezentácii projektov. 

Hodnotenie projektov - prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia 

projektu, obhajoba spôsobu a formy práce, obhajoba záverov a spôsobov riešení problémov 

.Každý žiak vypracuje 1 -2 projekty  za školský rok podľa zadania učiteľa. 

Pri hodnotení projektu sledujeme: - splnenie cieľa projektu,  

                                                       - prezentáciu a predvedenie / realizáciu /projektu,  

                                                       - používanie správnej terminológie,  

                                                       - estetický vzhľad.  

3) Žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami budú poskytované  úľavy 

v súlade  s odporučením  psychologického vyšetrenia. 

4) Výsledné hodnotenie je súhrnom jednotlivých výsledkov žiaka, ale nie aritmetickým 

priemerom známok. 

 

 

 


