
Hodnocení žáků v oboru Fyzika 
Při hodnocení žáků ve fyzice stanovujeme kritéria respektive sady kritérií s indikátory pro rozsah zvládnutí poznatků, porozumění, schopnost užití poznatků, 

jazykový projev. Hodnocením učitel ovlivňuje, řídí a usměrňuje výkony žáka, činnosti, chování žáka. V celkovém kontextu se hodnocení vztahuje k 

dosahování výchovně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí žáka, ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj žáka. 

 

 

Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

2.Co hodnotíme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

Sledujeme: 

 schopnost chápat souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech 

  schopnost porozumět probírané látce a 

chápat ji 

 dovednost sdělovat získané poznatky 

 schopnost vyjádření fyzikálních veličin ze 

smluvených vztahů 

 dovednost měření stanovených fyzikálních 

veličin 

 dovednost grafického vyjádření 

fyzikálních veličin a vztahů 

 schopnost využívat známé zákonitosti k 

řešení fyzikálních úloh 

 tvořivý přístup k řešení problémů 

 dovednost shromažďovat informace a 

pracovat s nimi 

Zaměřujeme se: 

  na stupeň osvojení učiva a pochopení učiva 

   na úroveň myšlení a vyjadřování 

  na schopnosti uplatňovat osvojené    

  poznatky, 

 na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

Metody 

 didaktický text 

 laboratorní práce a jejich zápis 

 ústní zkoušení 

 písemné práce 

 skupinovou práci 

 seminární práce 

 projekt   

 experimentální zkouška 

 řešení obecně zadaných fyzikálních úloh 

 řešení číselně zadaných fyzikálních úloh 

 měření zadané fyzikální veličiny 

Nástroje 

 rozhovor 

 pozorování 

 práce s laboratorní technikou 

 písemná forma zkoušení – test, písemnka,  

  výpočty u tabule 

 práce s textem 

 žákovské portfolio 

 sebehodnocení 

 stanovení kritérií pro konkrétní činnosti 

žáka 

 

Kdy 

 ústní zkoušení minimálně 2x za pololetí 

   ( známka) 

 průběžně během výuky  

 písemné práce při ukončení tématu v rozsahu max. 10  

   min.  

   (známka) 

 laboratorní práce 2x-3x ročně ( známka) 

 skupinovou práci po zadání a zpracování v téže hodině a     

   provedení prezentace( známka) 

 projekt po zpracování a provedení prezentace ( známka) 

Jak 

 známka – podle klasifikačních stupňů – ústní zkoušení,    

  písemné  

   zkoušení, testy, projekty, semiunární práce, laboratorní     

  práce, 

   vždy vychází z kvality žákova výkonu) 

 pochvala do žákovské knížky po pěkně odvedené práci,  

  aktivní přístupy k výuce, pomoc spolužákům,  

  vyučujícímu 

    

 



Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

2.Co hodnotíme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

    na projevený zájem o učení a pracovní   

       činnosti 

 na zájem o výuku a postoj k předmětu 

 na kvalitu domácí přípravy 

 jazykový projev 

      přesnost a výstižnost vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sady kritérií s indikátory pro hodnocení žáků z hlediska oblastí hodnocení 
 

Oblast hodnocení: znalost - písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Zvládnutí poznatků Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta pojmy, definice, vzorce, 

zákonitosti uceleně, přesně; ovládá 

fyzikální podstatu jevů a zákonů, zná 

fyzikální jednotky; výkon je jistý , 

netápe 

Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti 

znalostí, faktů, definic, vzorců, 

zákonitostí; částečně ovládá fyzikální 

podstatu jevů a zákonů, částečně zná 

fyzikální jednotky; výkon je méně 

jistý, tápe 

Žák má v poznatcích více mezer 

než znalostí; neovládá fyzikální 

podstatu jevů a zákonů; výkon je 

nejistý tápe 

 

Oblast hodnocení: znalost – ústní zkoušení 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 2 Indikátor pro kvalitu 3 

Zvládnutí poznatků Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, defince, zákonitosti, 

fyzikální jednotky, fyzikální podstatu 

probraných jevů a zákonů uceleně, 

přesně. Může se občas dopustit chyby 

či nepřesnosti, sám nebo s nápovědou 

učitele si ji opraví. 

Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, defince, zákonitosti, 

fyzikální jednotky, fyzikální podstatu 

probraných jevů a zákonů téměř   

uceleně a téměř přesně. Žák se dopuští 

drobných nepřesností( méně závažných 

chyb), které dovede sám opravit po 

upozornění učitele. 

Žák má mezery v ucelenosti a 

přesnosti poznatků  faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí, fyzikálních 

jednotek. Správně chápe fyzikální 

podstatu jevů a zákonů. Dopuští 

se podstatnějších nepřesností( 

závažnějších chyb), postupuje s 

pomocí učitele v podstatě správně  

Indikátor pro kvalitu 4 Indikátor pro kvalitu 5  

Žák má závažné mezery v ucelenosti 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí. Zná nejdůležitější 

fyzikální veličiny, jednotky a zákony a 

jevy. Dopuští se podstaných chyb, 

vyžaduje výraznou pomoc, chyby 

dovede s pomocí učitele někdy opravit 

Žák má v poznatcích, faktech, 

pojmech, definicích, zákonitostech, 

fyzikálních jednotkách, fyzikální 

podstatě probraných jevů a zákonů více 

mezer než znalostí.Téměř na pomoc 

učitele nereaguje, pomoc a vybízení k 

práci se míjejí účinkem.  

 

 

 



Oblast hodnocení: porozumění - písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Zvládnutí porozumění Žák chápe přesně souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech, přesně chápe souvislosti 

mezi probíraným učivem a dřívější 

látkou, rozumí probírané látce a chápe 

její smysl 

Žák částečně chápe souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech,částečně chápe souvislosti 

mezi probíraným učivem a dřívější 

látkou, hlavní myšlenky chápe 

Žák nechápe souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a 

jiných předmětech, nechápe 

souvislosti mezi probíraným 

učivem a dřívější látkou, 

nerozumí probírané látce a 

nechápe ani hlavní myšlenky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblast hodnocení: porozumění – ústní zkoušení 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 2 Indikátor pro kvalitu 3 

Zvládnutí porozumění Žák chápe přesně souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech, přesně chápe souvislosti 

mezi probíraným učivem a dřívější 

látkou, rozumí probírané látce a chápe 

její smysl. Může se občas dopustit 

chyby či nepřesnosti, sám nebo s 

nápovědou učitele si ji opraví  

Žák chápe méně přesně souvislosti 

mezi probíraným učivem ve fyzice a 

jiných předmětech, méně přesně chápe 

souvislosti mezi probíraným učivem a 

dřívější látkou, rozumí probírané látce 

a chápe její smysl.Žák se dopuští 

drobných nepřesností( méně závažných 

chyb), které dovede sám opravit po 

upozornění učitele 

Žák částečně chápe souvislosti 

mezi probíraným učivem ve 

fyzice a jiných 

předmětech,částečně chápe 

souvislosti mezi probíraným 

učivem a dřívější látkou, hlavní 

myšlenky chápe.Dopuští se 

podstatnějších nepřesností 

(závažnějších chyb), postupuje s 

pomocí učitele v podstatě 

správně  

Indikátor pro kvalitu 4 Indikátor pro kvalitu 5  

Žák jen stěží chápe souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech, mezi probíraným učivem 

a dřívější látkou, často mu unikají 

hlavní myšlenky. Dopuští se 

podstaných chyb, vyžaduje výraznou 

pomoc, chyby dovede s pomocí učitele 

někdy opravit 

Žák nechápe souvislosti mezi 

probíraným učivem ve fyzice a jiných 

předmětech, nechápe souvislosti mezi 

probíraným učivem a dřívější látkou, 

nerozumí probírané látce a nechápe ani 

hlavní myšlenky. Téměř na pomoc 

učitele nereaguje, pomoc a vybízení k 

práci se míjejí účinkem  

 

 

Oblast hodnocení:aplikace  

 fyzikální úloha ( číselně zadaná úloha ) - písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Zápis úlohy  Žák všechny uvedené veličiny přesně 

označí smluvenými symboly, přesně 

zapíše číselné hodnoty všech  veličin a 

správně je převede do vhodných 

Žák některé uvedené veličiny označí 

přesně smluvenými symboly, některé   

číselné hodnoty těchto veličin zapíše 

přesně a některé správně  převede do 

Žák žádné uvedené veličiny  

neoznačí smluvenými symboly,  

nezapíše číselné hodnoty těchto 

veličin a nesprávně je převede do 



jednotek soustavy SI vhodných jednotek soustavy SI vhodných jednotek soustavy SI 

Fyzikální rozbor situace Žák pomocí známého fyzikálního 

učiva správně popíše situaci uvedenou 

v úloze, nalezené zákonotosti správně 

vyjádří pomocí vztahu ( vztahů) 

Žák pomocí známého fyzikálního učiva 

částečně správně popíše situaci 

uvedenou v úloze, nalezené zákonotosti 

částečně  správně vyjádří pomocí 

vztahu ( vztahů) 

 

 

 

Žák pomocí známého 

fyzikálního učiva  nepopíše 

situaci uvedenou v úloze, 

nenalezne zákonotosti, nevyjádří 

je pomocí vztahu 

Obecné řešení úlohy  Žák ze vztahu(ů) správně vyjádří 

hledanou veličinu pomocí zadaných 

veličin( upraví vztah) – stanoví obecné 

řešení úlohy 

Žák  ze vztahu(ů) neúplně vyjádří 

hledanou veličinu pomocí zadaných 

veličin( upraví vztah) – neúplně stanoví 

obecné řešení úlohy 

Žák ze vztahu(ů) nevyjádří 

hledanou veličinu pomocí 

zadaných veličin( upraví vztah) – 

nestanoví obecné řešení úlohy 

Číselné řešení úlohy, odpověď Žák vypočítá správně číselnou hodnotu 

hledané veličiny, stanoví správně její 

jednotku, výpočet správně zaokrouhlí, 

zapíše správnou odpověď 

Žák vypočítá správně číselnou hodnotu 

hledané veličiny, neuvede značku  

požadované  jednotky fyzikální 

veličiny, výpočet nezaokrouhlí, zapíše 

částečně správně odpověď 

Žák nevypočítá správně číselnou 

hodnotu hledané veličiny, 

nestanoví správně její jednotku,  

nezapíše správnou odpověď 

 

 

 

 

 fyzikální úloha ( měření  fyzikálních veličin)- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Měření  stanovené fyzikální veličiny Žák vhodným měřidlem správně změří  

stanovenou fyzikální veličinu, stanoví 

správnou číselnou hodnotu a jednotku 

Žák vhodným měřidlem  změří    

stanovenou fyzikální veličinu, stanoví 

správnou číselnou hodnotu a nestanoví 

správně jednotku 

 

 

 

 

 

Žák vhodným měřidlem nezměří 

stanovenou fyzikální veličinu, 

nestanoví správnou číselnou 

hodnotu a jednotku 



 

 fyzikální úloha ( převody jednotek)- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Převod jednotky fyzikální veličiny Žák převede zadanou jednotku 

fyzikální veličiny na požadovanou 

jednotku, stanoví správnou číselnou 

hodnotu  

Žák převede zadanou jednotku 

fyzikální veličiny na požadovanou 

jednotku, stanoví správnou číselnou 

hodnotu nesprávně uvede nebo 

neuvede značku požadované jednotky 

fyzikální veličiny 

Žák nepřevede zadanou jednotku 

fyzikální veličiny na 

požadovanou jednotku, nestanoví 

správnou číselnou hodnotu  

 fyzikální úloha ( graficky zadaná úloha )- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Grafické znázornění ( síly,...) Žák správně znázorní sílu šipkou, 

správně znázorní délku šipky a 

správně znázorní směr šipky 

Žák částečně správně znázorní sílu 

šipkou, znázorní délku šipky a  

znázorní směr šipky 

Žák  nesprávně znázorní sílu 

šipkou, délku šipky a  směr šipky 

 fyzikální úloha ( graficky zadaná úloha )- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Konstrukce grafu na základě tabulky, 

jízdního řádu, .... 

Žák na základě údajů obsažených v 

textu úlohy( tabulka, nebo jiný záznam 

závislosti dvou fyzikálních veličin) 

sestrojí přesně a správně graf, zvolí 

vhodné měřítko na osách 

Žák na základě údajů obsažených v 

textu úlohy( tabulka, nebo jiný záznam 

závislosti dvou fyzikálních veličin) 

sestrojí částečně přesně a správně graf, 

zvolí vhodné měřítko na osách 

Žák na základě údajů 

obsažených v textu úlohy( 

tabulka, nebo jiný záznam 

závislosti dvou fyzikálních 

veličin) nesestrojí graf, nezvolí 

vhodné měřítko na osách 

 fyzikální úloha ( graficky zadaná úloha )- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Odečtení hodnoty fyzikální veličiny z 

grafu 

Žák správně a přesně odečte hodnotu 

fyzikální veličiny z grafu závislosti 

dvou fyzikálních veličin 

Žák částečně správně a přesně odečte 

hodnotu fyzikální veličiny z grafu 

závislosti dvou fyzikálních veličin 

 

 

Žák nesprávně odečte hodnotu 

fyzikální veličiny z grafu 

závislosti dvou fyzikálních 

veličin 



 

 

 fyzikální úloha ( graficky zadaná úloha )- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Získání správných údajů z grafu pro 

výpočet požadované fyzikální veličiny 

Žák správně získá údaje z grafu pro 

výpočet požadované fyzikální veličiny 

a fyzikální veličinu správně vypočítá. 

Stanoví správnou číselnou hodnotu a 

jednotku 

Žák správně získá údaje z grafu pro 

výpočet požadované fyzikální 

veličiny.Stanoví správnou číselnou 

hodnotu, nesprávně uvede nebo 

neuvede značku požadované jednotky 

fyzikální veličiny 

 

 

Žák nezíská údaje z grafu pro 

výpočet požadované fyzikální 

veličiny a fyzikální veličinu 

nevypočítá. Nestanoví správnou 

číselnou hodnotu a jednotku 

fyzikální úloha ( experimentální úloha – frontální žákovský pokus) 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Sestavení a provedení pokusu pod 

vedením učitele, popis a pozorování 

průběhu pokusu 

Žák správně sestaví a provede pokus, 

správně popíše a pozoruje průběh 

pokusu, správně slovně vyjádří 

výsledek pokusu 

Žák částečně správně sestaví a provede 

pokus, částečně správně popíše a 

pozoruje průběh pokusu, částečně 

správně slovně vyjádří výsledek 

pokusu 

Žák nesprávně sestaví a provede 

pokus, nesprávně popíše a 

pozoruje průběh pokusu, 

nesprávně slovně vyjádří 

výsledek pokusu 

fyzikální úloha ( experimentální úloha – skupinový žákovský pokus) 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Formulace úkolu, problému Žáci jasně formulují úkol( problém) Žáci méně jasně formulují úkol 

( problém) 

Žáci neformulují úkol (problém) 

Navržení pomůcek a průběhu vykonání 

pokusu 

Žáci navrhnou správné pomůcky a 

správný průběh pokusu 

Žáci navrhnou částečně správné 

pomůcky a částečně správný průběh 

pokusu 

Žáci nenavrhnou správné 

pomůcky a správný průběh 

pokusu 

Provedení pokusu – popis a pozorování 

průběhu pokusu 

Žáci přesně a správně provedou pokus 

– správně popíší a pozorují průběh 

pokusu, správně vyjádří výsledek 

pokusu 

Žáci částečně správně provedou pokus 

– částečně správně popíší a pozorují 

průběh pokusu,částečně správně 

vyjádří výsledek pokusu 

Žáci nepřesně a nesprávně 

provedou pokus – nesprávně 

popíší a pozorují průběh pokusu, 

nesprávně vyjádří výsledek 



pokusu 

 

Prezentace výsledků pokusu Žáci prezentují správně výsledky 

provedeného pokusu, reagují správně 

na otázky žáků 

Žáci prezentují částečně správně 

výsledky provedeného pokusu, reagují 

částečně  správně na otázky žáků 

Žáci prezentují nesprávně 

výsledky provedeného pokusu, 

nereagují na otázky žáků 

 

Oblast hodnocení: aplikace – ústní zkoušení 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 2 Indikátor pro kvalitu 3 

Řešení fyzikální úlohy(problému) Žák samostaně a tvořivě uplatňuje 

poznatky, samostaně řeší úlohy 

( problémy), Při praktických 

činnostech pracuje samostatně a 

dovedně. Aplikuje teoretické 

poznatky.Může se občas dopustit 

chyby či nepřesnosti, sám nebo s 

nepatrnou učitele si je opraví  

Žák s menší samostaností a tvořivostí 

uplatňuje poznatyky a řeší 

úlohy(problémy).Při praktických 

činnostech pracuje bez většího 

pobízení a přiměřeně dovedně. 

Aplikuje teoretické poznatky. Žák se 

dopuští drobných nepřesností( méně 

závažných chyb), které dovede sám 

opravit po upozornění učitele 

Žák je schopen plnit průměrně 

obtížné úlohy(problémy) a za 

pomoci učitele i úlohy(problémy) 

složitější.Při praktických 

činnostech pracuje bez 

závažnějších problémů.Potřebuje 

však občasnou pomoc učitele. 

Dopuští se podstatnějších 

nepřesností( závažnějších chyb), 

postupuje s pomocí učitele v 

podstatě správně  

Indikátor pro kvalitu 4 Indikátor pro kvalitu 5  



Žák má velké potíže při aplikaci 

poznatků, často mu unikají hlavní 

myšlenky.Průměrně obtížné 

úlohy(problémy) řeší jen s dopomocí 

učitele. Náročnější úlohy(problémy) 

často nedořeší ani za přispění učitele. 

Při praktických činnostech má 

problémy, které jen těžko překonává s 

dopomocí učitele. Dopuští se 

podstaných chyb, vyžaduje výraznou 

pomoc, chyby dovede s pomocí učitele 

někdy opravit 

Žák úlohy(problémy) téměř nevyřeší 

ani s dopomocí učitele, nechápe k 

čemu dospěl. Při praktických 

činnostech nezvládá postupy ani s 

pomocí učitele. Téměř na pomoc 

učitele nereaguje, pomoc a vybízení k 

práci se míjejí účinkem  

 

 

 

Oblast hodnocení: řešení problémové úlohy ( problému)- písemně 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Rozbor problému Žák identifikuje všechny důležité 

účastníky a složky problému, 

proměnné a jejich vztah 

Žák identifikuje jen některé účastníky a 

vztahy mezi nimi 

Žák neidentifikuje účastníky a 

složky problému a vztahy mezi 

nimi 

Formulování hypotézy Žák navrhne adekvátní hypotézu, zváží 

proměnné s vlivem na řešení, naplánuje 

si dostatečně podrobný sled kroků 

Žák formuluje hypotézu, ale nebere v 

úvahu různé proměnné, sled kroků není 

dostatečně úplný a podrobný 

Žák hypotézu nenavrhne,; 

navrhne hypotézu, která je už na 

první pohled mylná, poučtí se do 

práce bez plánu, intuitivně 

 

Realizace praktického řešení Žák postupuje podle plánu Žák improvizuje i tehdy, když to není 

potřeba-podléhá okamžitým hnutím 

mysli 

Žák nepostupuje podle plánu, 

upadá do chaosu 

Vyhodnocení výsledků Žák porovná původní zadání s 

výsledky, rozpozná, zda ho vyřešil 

Žák porovná původní zadání s 

výsledky, ale nerozpozná, zda ho 

opravdu vyřešil 

Žák za výsledek považuje 

ukončení práce, zadání s 

výsledkem neporovná 

 



Oblast hodnocení: úprava sešitů( laboratorní protokol) 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Obsažené informace Žák má v sešitě obsažené všechny 

podstatné informace  

Žák má v sešitě obsažené některé 

podstatné informace 

Žák nemá v sešitě obsaženu 

většinu podstaných informací 

Přehlednost Žák má přehledně zpracované 

informace 

Žák má jen částečně přehledně 

zpracované informace 

Žák má nepřehledně zpracovaní 

informace 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast hodnocení: skupinová práce ( metoda) 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Formulace úkolu(problému) Žáci formulují jasně a přiměřeně 

úkol(problém) 

Žáci formulují úkol(problém) méně 

jasně a přiměřeně 

Žáci neformulují 

úkol(problém)jasně a přiměřeně 

Časový limit Např. 3 minuty 

Rozbor, řešení úkolu(problému), 

provedení zkoušky, vyhodnocení 

výsledku 

Žáci navrhnou adekvátní hypotézu, 

navrhnou dostatečně podrobný sled 

kroků, postupují podle plánu, porovnájí 

původní zadání a výsledky, rozpoznají 

zda ho vyřešili 

Žáci navrhnou adekvátní hypotézu, 

sled kroků není dostatečně úplný a 

podrobný, improvizují i tehdy, když to 

není potřeba – podléhají okamžitým 

hnutím mysli, porovnají původní 

zadání s výsledky, ale nerozpoznají, 

zda ho opravdu vyřešili 

Žáci hypotézu nenavrhnou, 

navrhnou hypotézu, která je už na 

první pohled mylná, pouští se do 

práce bez plánu, intuitivně, 

upadají do chaosu, za výsledek 

považují ukončení práce, zadání s 

výsledkem neporovnají 

Časový limit Např. 10 minut 

Schopnost samostané a týmové práce Žák dokáže často řešit úkol( problém), 

ve skupinové práci je většinou v roli 

organizátora a řešitele 

Žák pro samostané řešení úkolu 

( problému) potřebuje většinou pomoc, 

ve skupině čeká na výsledky práce 

ostatních 

Žák není schopen samostané 

práce ve skupině, do práce ve 

skupině se nezapojuje, výsledky 

nemá 



Projev při ústní prezentaci Žák – reprezentant skupiny se drží 

tématu, přednese všechny údaje a 

myšlenky na kterých se skupina 

dohodla, odpovídá na otázky žáků 

Žák – reprezentant skupiny odbočuje 

od tématu, ale sám se k němu vrací, 

vynechá některé údaje, ale po 

upozornění je doplní, nerozliší 

vhodnou chvíli pro reakci na odezvu 

žáků 

Žák- reprezentant skupiny 

odbočuje od tématu, nevrací se 

ani po upozornění učitele, 

přednese jen něco z domluvených 

záměrů a další údaje nedoplní ani 

po upozornění, vyhýbá se 

jakékoliv interakci se žáky, 

nereaguje na podněty od nich 

Časový limit pro prezentaci Žák- reprezentant skupiny dodrží 

časový limit, hlídá si ho sám nebo 

požádá spolužáka o upozornění, že se 

blíží konec limitu 

Žák- reprezentant skupiny odříká 

naučenou prezentaci tak, že se do 

limitu vejde, ale nevyužije zbývajícího 

času; výrazně překročí stanovený 

časový limit 

Žák- reprezentant skupiny 

výrazně se odchyluje od zadaného 

času, což má negativní vliv i na 

její obsah 

 

 

Oblast hodnocení: domácí úkoly 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Konkretizace dle typu fyzikální úlohy 

Podpis rodiče Žák má domácí úkol podepsaný 

rodičem 

- Žák nemá domácí úkol podepsaný 

rodičem 

 

Oblast hodnocení – Projekt( metoda) 

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Vytvoření modelu - plakátu Žáci vytvoří přesně zadaný 

model(pomůcku), dodrží správnost při 

sestavení 

Žáci vytvoří zadaný model(pomůcku) s 

nepřesnostmi, mají nedostaky při 

správnosti sestavení 

Žáci nevytvoří zadaný 

model(pomůcku), nedodrží 

správnost sestavení 

Originalita zpracování Žáci kreativním způsobem upraví 

výrobek 

Žáci standardním způsobem upraví 

výrobek 

Žáci výrobek vytvoří nedbale 

Časový limit pro zpracování Např. 1 týden 

Projev při ústní prezentaci práce Žák – reprezentant skupiny se drží Žák – reprezentant skupiny odbočuje Žák- reprezentant skupiny 



skupiny tématu, přednese všechny údaje a 

myšlenky na kterých se skupina 

dohodla, odpovídá na otázky žáků 

od tématu, ale sám se k němu vrací, 

vynechá některé údaje, ale po 

upozornění je doplní, nerozliší 

vhodnou chvíli pro reakci na odezvu 

žáků 

odbočuje od tématu, nevrací se ani 

po upozornění učitele, přednese 

jen něco z domluvených záměrů a 

další údaje nedoplní ani po 

upozornění, vyhýbá se jakékoliv 

interakci se žáky, nereaguje na 

podněty od nich 

Časový limit pro prezentaci Žák- reprezentant skupiny dodrží 

časový limit, hlídá si ho sám nebo 

požádá spolužáka o upozornění, že se 

blíží konec limitu 

Žák- reprezentant skupiny odříká 

naučenou prezentaci tak, že se do 

limitu vejde, ale nevyužije zbývajícího 

času; výrazně překročí stanovený 

časový limit 

Žák- reprezentant skupiny výrazně 

se odchyluje od zadaného času, 

což má negativní vliv i na její 

obsah 

Schopnost samostané a týmové práce Žák dokáže často řešit úkol( problém), 

ve skupinové práci je většinou v roli 

organizátora a řešitele 

Žák pro samostané řešení úkolu 

( problému) potřebuje většinou pomoc, 

ve skupině čeká na výsledky práce 

ostatních 

Žák není schopen samostané práce 

ve skupině, do práce ve skupině se 

nezapojuje, výsledky nemá 

 

Oblast hodnocení – fyzikální úloha – laboratorní úloha  

Kritérim Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Příprava Žák správně uvede pomůcky i vzorec Žák uvede správně vzorec, chybně 

pomůcky 

Žák nesprávně uvede vzorec i 

pomůcky 

Řešení Žák správně vyřeší úlohy  Žák v zásadě vyřeší dílčí úlohu  střední 

chyby 

Žák nevyřeší žádnou úlohu 

Úprava laboratorního protokolu- 

obsažené informace 

Žák má v sešitě obsažené všechny 

podstatné informace  

Žák má v sešitě obsažené některé 

podstatné informace 

Žák nemá v sešitě obsaženu 

většinu podstaných informací 

Úprava laboratorního protokolu- 

přehlednost 

Žák má přehledně zpracované 

informace 

Žák má jen částečně přehledně 

zpracované informace 

Žák má nepřehledně zpracovaní 

informace 

Schopnost samostané a týmové práce Žák dokáže často řešit úkol( problém), 

ve skupinové práci je většinou v roli 

organizátora a řešitele 

Žák pro samostané řešení úkolu 

( problému) potřebuje většinou pomoc, 

ve skupině čeká na výsledky práce 

Žák není schopen samostané práce 

ve skupině, do práce ve skupině se 

nezapojuje, výsledky nemá 



ostatních 

 

Poznámky. 

1. Aktivita při výuce 

- při správném zvládnutí poznatků, porozumění, aplikace v motivační v expoziční, fixační (aplikační),  fázi vyučovacího procesu hodnotit jen 

klasifikačním stupněm 1., v examinační části vyučovacího procesu hodnotit všemi klasifikačními stupni. 

- je vyvolaná učitelem nebo samostatná ( žáky) 

2. Sady evaluačních kritérií s indikátiry slouží pro popis očekávaného výkonu(odvedené práce), k sebehodnocení žáků, pro orientaci rodičů jak žák 

zvládá učivo. Sada kritérií umožňuje i sumarizující výrok - známkou, písmenem atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla hodnocení 

Žáka hodnotíme podle úrovně zvládání různých složek vzdělávání. Zaměřujeme se na pokrok v žákově výkonu nebo v žákově práci. Máme na mysli 

cíle v oblasti dovedností propojené s oblastí znalostí. Určitou kvalitu zvládání v sadě kritérií  nám mohou sloužit grafické symboly, číslice, body, 

slovní pojmenování. 

 

Na základě hodnotících nástrojů používaných k ověřování výkonu žáka hodnotíme žáka podle klasifikačních stupňů 

3. v hodinách průběžně-slovně 

4. známkou podle klasifikačních stupňů 

Stupeň 1 

 žák ovládá podstatu probraných přírodních jevů a zákonů, uvádí k nim konkrétní příklady a umí je využít k samostatnému řešení 

 chápe souvislosti mezi probíraným učivem v přírodopisu a jiných předmětech a dovede je využívat 

 prokazuje pohotovost při pozorování přírodnin, laboratorních pracích, samostatnost při práci s informacemi, zakreslování 

pozorovaného 

 je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

 

 

Stupeň 2 



 žák s menší samostatností ovládá podstatu probraných přírodních jevů a zákonů, uvádí k nim konkrétní příklady a umí je částečně využít  

 k samostatnému řešení 

 méně chápe souvislosti mezi probíraným učivem v přírodopisu a jiných předmětech a s pomocí učitele je dovede využívat 

 s menší pohotovostí pozoruje přírodniny, s menší pomocí pracuje při laboratorních pracích, méně samostatně pracuje s informacemi, při   

 zakreslování pozorovaného 

 dopouští se méně závažných chyb, které dovede sám odstranit 

 

 

 

Stupeň 3 

 správně chápe přírodní jevy 

 má potíže při sestavování souvislostí mezi probíraným učivem v přírodopisu a jiných předmětech i s pomocí učitele 

 není pohotový při pozorování přírodnin, má potíže při laboratorních pracích, s informacemi nepracuje samostatně 

 dopouští se závažných chyb, které se s pomocí učitele snaží odstranit 

 jeho odpovědí jsou nepřesné 

 

 

Stupeň 4 

 ovládá učivo jen částečně, 

 nedává do souvislosti probírané učivo v přírodopisu a jiných předmětech, potřebuje výraznou pomoc učitele 

 je nesamostatný při pozorování přírodnin, má značné potíže při laboratorních pracích,neumí pracovat s informacemi,potřebuje pomoc 

 v ústním a grafickém projevu je nedbalý a nepřesný 

 podstatné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

 

 

 

 

Stupeň 5 

 neovládá učivo 

 na návodné otázky odpovídá nesprávně nebo vůbec 

 při pozorování a pokusech je pasivní 

 nechápe podstatu úloh, nepracuje s informacemi 

 pomoc a vybízení se míjejí účinkem  



 

 


