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Bendrosios nuostatos
Gamtos mokslai suteikia galimybes atsakyti į žmoniją dominančius ir jai svarbius klausimus apie supantį
pasaulį ir technologijas, remiantis įrodymais, pagrįstais patirtimi, stebėjimais ir tyrimais. Gamtos mokslų žinios
nėra dogmatiškos – jos nuolat peržiūrimos ir tikslinamos, atsižvelgiant į naujus duomenis.
Gamtamokslinis ugdymas remiasi vertybinėmis nuostatomis. Jis grindžiamas gamtos ir technikos reiškinių bei
procesų holistine interpretacija ir yra orientuotas į gamtoje vykstančių reiškinių pažinimą juos interpretuojant
lokaliame ir globaliame kontekste, atskleidžia gamtos mokslų ir technologijų vystymosi dinamiką ir
alternatyvas. Mokantis gamtos mokslų vertingas mokslo atradimų džiaugsmo patyrimas ir natūralaus
smalsumo apie supantį pasaulį žadinimas. Labai svarbi mokinių tiriamoji veikla, apimanti ne tik konkrečių
užduočių atlikimą, bet ir tyrimų planavimą. Tai sudaro prielaidas mokiniams ugdytis kritinio ir kūrybinio
mąstymo, problemų sprendimo gebėjimus, kelti asmeninius iššūkius, susikurti naujų žinių, identifikuoti
problemas, aiškinti reiškinius, daryti įrodymais grįstas išvadas, naudoti tyrimų metodus ir kt. Svarbu mokinius
skatinti atpažinti gamtamokslines problemas ir jas spręsti, vadovaujantis darniojo vystymosi, sveikos
gyvensenos principais, atsakingai taikant įgytas žinias ir gebėjimus įvairiose gyvenimo situacijose. Svarbi
gamtamokslinio ugdymo dalis – mokinių vertybinių nuostatų plėtojimas siekiant, kad jie taptų brandžiomis,
pasitikinčiomis savo jėgomis kūrybiškomis, gerbiančiomis kitokią nuomonę, priimančiomis įvairias kultūras,
tautiškai sąmoningomis, pilietiškomis, demokratiškomis asmenybėmis, kurioms yra svarbios bendrosios
žmogaus moralės normos, asmeninė atsakomybė ir dalyvavimas sprendžiant darnaus vystymosi problemas
pagal savo kompetenciją ir galimybes.
Gamtamokslinio raštingumo pradmenų mokiniai įgyja pradinėje mokykloje per „Pasaulio pažinimo“ pamokas,
pagrindinėje mokykloje jis plėtojamas per gamtos mokslų, biologijos, chemijos ir fizikos pamokas: 5–6 klasėse
integraliai per dalyko „Gamtos mokslai“ pamokas; 7–8 klasėse mokyklos bendruomenė gali pasirinkti toliau
tęsti integralų gamtamokslinį ugdymą per dalyko „Gamtos mokslai“ pamokas ar per atskiras biologijos,
chemijos ir fizikos pamokas; 9–10 klasėse per biologijos, chemijos ir fizikos pamokas.
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1. Fizikos dalyko paskirtis
Fizikos dalykas yra neatsiejama gamtamokslinio ugdymo dalis, todėl fizikos dalykas, kaip ir kiti gamtos
mokslai, yra skirtas skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais ir plėtoti jų gamtamokslinį raštingumą ir
kompetencijas:
˗ naudotis gamtos tyrimų metodais ir žiniomis bei supratimu apie gamtos mokslų, reiškinius procesus ir
sampratas ieškant atsakymų į iškylančius klausimus;
˗ pateikti ir vertinti argumentus, kurie remtųsi faktais, bei formuluoti pagrįstas išvadas;
˗ aiškinti žinių svarbą priimant asmeninius sprendimus, lokalių ir globalių gamtamokslinių problemų
sprendimų pagrįstumą;
˗ suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos
išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą.

2. Tikslai ir uždaviniai
2.1. Tikslas
Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui per fizikos mokymosi turinį įgyti kompetencijų pagrindus ir
aukštesnius pasiekimus suteikiant tvirtų ir tvarių žinių. Siekiama, kad mokiniai įsisavinę esmines
gamtamokslines sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, padedančių pažinti save ir pasaulį, ugdytis vertybines
nuostatas ir pasitikėjimą savo galiomis. Mokiniai rengiami tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai socialiai
atsakingi piliečiai, gebantys kūrybiškai veikti, sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymosi problemas,
pasirengę tolesniam mokymuisi ir nusiteikę mokytis visą gyvenimą.

2.2. Pagrindinio ugdymo uždaviniai.
Siekdami tikslo mokiniai:
− atpažįsta ir klasifikuoja svarbiausius gamtos objektus ir reiškinius, pastebi dėsningumus, supranta ir
taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir teorijas, tikslingai vartoja dydžių simbolius ir
dimensijas, sprendžia nesudėtingas praktines su fizika susietas gamtos mokslų problemas, taiko įgytas
fizikos žinias ir gebėjimus spręsdami kasdienio gyvenimo ir darnaus vystymosi problemas;
− kelia klausimus ir formuluoja hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus, juos atlieka saugiai
naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, apibendrina gautus duomenis, vertina jų tikslumą ir
patikimumą, formuluoja pagrįstas išvadas atsižvelgdami į hipotezes;
− tyrinėdami ir analizuodami fizikinius reiškinius, jų priežasties-pasekmės ryšius, žmogaus veiklos
poveikį gamtai, ugdosi mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę;
− diskutuodami išreiškia socialiai atsakingą ir argumentais grįstą nuomonę šalies ir pasaulio gamtos
išteklių naudojimo ir ekologinio tvarumo klausimais;
− domėdamiesi fizikos mokslo ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis
fizikos, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis, susipažįsta su profesijomis, kurioms reikia fizikos
žinių ir gebėjimų.
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3. Kompetencijų ugdymas dalyku
Kompetencija
3.1. Pažinimo
kompetencija

3.2. Socialinė, emocinė
ir sveikos gyvensenos
kompetencija
3.3. Kūrybiškumo
kompetencija

3.4. Pilietiškumo
kompetencija

3.5. Kultūrinė
kompetencija

3.6. Komunikavimo
kompetencija

Kompetencijos raiška
Fizikos žinios konstruojamos grindžiant moksline metodologija, mokiniai
motyvuojami tyrinėti fizikinius reiškinius, pritaikyti dalykinio mąstymo formas ir
pažinimo metodus, formuluoti pagrįstas išvadas, apmąstant fizikos mokslo teoriją
ir praktiką kurtis vientisą pasaulėvaizdį. Mokiniai skatinami reflektuoti savo
mokymąsi, (įsi)vertinti patirtį ir pažangą, mokytis iš klaidų, išsikelti naujus tikslus.
Per įvairias mokymosi veiklas fizikos pamokose mokiniai skatinami pasitikėti
savo jėgomis, visapusiškai ir lanksčiai reflektuoti bei kūrybiškai taikyti ir plėtoti
asmenybėje slypinčius išteklius; prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir
įsivertinti savo poelgių pasekmes. Veiklos organizuojamos taip, kad mokiniai
galėtų ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Fizikos pamokose skatinama kūrybinė mokinių veikla; ugdomas poreikis patiems
tirti, ieškoti, nagrinėti ir kritiškai vertinti tyrinėjimui reikalingą informaciją,
generuoti sau ir kitiems reikšmingas idėjas, kurti produktus, modeliuoti
sprendimus, juos vertinti; sudaromos galimybės tyrinėti fizikinius reiškinius ir
objektus, pasirinkti veiklą numatant galimus veiklos padarinius ateityje, aptarti
veiklos plėtotės idėjas ir jų įgyvendinimo prielaidas.
Per įvairias mokymosi veiklas fizikos pamokose mokiniai identifikuodami,
nagrinėdami ir spręsdami problemas susipažįsta su gamtos apsaugą
reglamentuojančiais dokumentais, kritiškai vertina žiniasklaidoje pateikiamą
gamtamokslinę informaciją; skatinami prisiimti atsakomybę už savo veiklą ir jos
rezultatus, imtis veiksmų ir dalyvauti bendruomenės veikloje saugant gamtą ir
racionaliai vartojant išteklius. Per darnaus vystymosi tematiką ugdomas socialinis
atsakingumas.
Mokiniai nagrinėja fizikos mokslo vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje, susipažįsta su
Lietuvos mokslininkų pasiekimais, ugdosi atsakomybę už gamtos išteklių
naudojimą ir išsaugojimą; etiškai vykdo įvairias veiklas atsižvelgdami į kultūrinius
ir subkultūrinius veiklos dalyvių ir adresatų skirtumus.
Fizikos pamokose veikla organizuojama taip, kad būtų sudaromos galimybės
mokiniams suprasti su fizika susietą informaciją, kurti ir perduoti žinias, parenkant
įvairias verbalines ir neverbalines priemones ir technologijas; išmokti rasti ir
atsirinkti informaciją įvairiuose informacijos šaltiniuose; skirti objektyvią
informaciją nuo subjektyvios.
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4. Pasiekimų sritys
Pasiekimų sritis
A. Gamtos mokslų
prigimties ir raidos
pažinimas

B. Gamtamokslinis
komunikavimas

C. Gamtamokslinis
tyrinėjimas

Pasiekimai
Formuodamiesi supratimą apie tai, kuo remiantis ir kaip formuluojami gamtos
mokslų dėsniai ir teorijos, kaip jos kinta ir yra naudojamos siekiant paaiškinti
gamtoje vykstančius reiškinius tam, kad juos būtų galima valdyti ir pritaikyti
žmonių gyvenime, mokiniai supras gamtos mokslų svarbą nuolatiniam
visuomenės vystymuisi, žmonijos gerovės ir klestėjimo prielaidoms sukurti.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
A1. Įvardija ir paaiškina, ką tiria gamtos mokslai, kokias problemas sprendžia.
Pateikia teorinių ir taikomųjų gamtos mokslų sričių pavyzdžių.
A2. Apibūdina gamtos mokslų teorijų, modelių kūrimo, pagrindimo principus,
paaiškina teorijų, modelių kitimą.
A3. Įvardija moksliniams tyrimams taikomus etikos reikalavimus. Sieja etikos
normas su gamtos mokslų raida ir prognozuoja jų kitimą.
A4. Apibūdina ir kritiškai vertina gamtos mokslų poveikį ir svarbą žmogui,
bendruomenei, visuomenei. Apibūdina gamtos mokslų vystymąsi Lietuvoje ir
pasaulyje: įvardija žymiausius gamtos mokslų atstovus ir svarbiausius
pasiekimus.
Mokydamiesi atsirinkti, suprasti, kurti ir perduoti informaciją naudojant gamtos
mokslų sąvokas, terminus, simbolius, formules ir dydžių matavimo vienetus,
mokiniai susiformuos supratimą apie specifinę įvairialypę gamtamokslinę kalbą,
išmoks ją tinkamai vartoti ir komunikuoti gamtamoksliniais klausimais, ugdysis
komunikavimo kompetenciją.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
B1. Skiria ir tinkamai taiko gamtamokslines sąvokas, terminus, simbolius,
formules, matavimo vienetus.
B2. Atsirenka reikiamą įvairiais būdais pateiktą informaciją iš skirtingų šaltinių,
lygina, kritiškai vertina, klasifikuoja, apibendrina, interpretuoja, jungia skirtingų
šaltinių informaciją, tinkamai cituoja šaltinius.
B3. Skiria objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo subjektyvios
informacijos, nuomonės, pasirenka patikimus informacijos šaltinius.
B4. Tinkamai ir tikslingai, laikydamasis etikos ir etiketo, vartoja kalbą
skirtingais būdais ir formomis perteikdamas kitiems gamtamokslinę informaciją,
atlikdamas užduotis.
B5. Formuluoja klausimus, argumentais grindžia savo atsakymus.
Mokydamiesi tyrinėti ir mokantis tyrinėjant mokiniai susiformuos supratimą,
kad atliekant tyrimus ir stebėjimus yra gaunamos žinios, kurios reikalingos
suprasti ir paaiškinti gamtoje vykstančius reiškinius, pažinti pasaulį ir jį keisti,
nedarant žalos gamta, suvokti savo vietą ir vaidmenį gamtoje.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
C1. Paaiškina, kas yra tyrimai, įvardija tyrimų atlikimo etapus.
C2. Kelia probleminius klausimus, su jais susietus tyrimo tikslus, formuluoja
hipotezes.
C3. Planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą, priemones, medžiagas,
tyrimo atlikimo vietą, laiką bei trukmę, numato tyrimo rezultatų patikimumo
užtikrinimą.
C4. Atlieka tyrimą: saugiai naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka
numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos reikalavimų, tikslingai stebi
vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo priemonių
rodmenis.
5

Projektas. 2021-03-31. Tekstas neredaguotas

D. Gamtos objektų ir
reiškinių pažinimas

E. Problemų
sprendimas ir refleksija

F. Žmogaus ir gamtos
dermės pažinimas

C5. Analizuoja gautus rezultatus ir duomenis: įvertina jų patikimumą, atrenka
reikiamus išvadai daryti, atlieka reikalingus skaičiavimus ir pertvarkymus,
pateikia tinkamais būdais.
C6. Formuluoja išvadas atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę, apmąsto atliktas
veiklas, numato tyrimo tobulinimo ir plėtotės galimybes.
Atpažindami gamtos mokslų tiriamus objektus, procesus ir reiškinius,
mokydamiesi juos apibūdinti, modeliuoti ir paaiškinti mokiniai išmoks pritaikyti
gamtamokslines žinias įvairiose, tame tarpe ir naujose, situacijose. Suprasdami
reiškinių priežasties ir pasekmės ryšius, bendrus dėsningumus, mokėdami juos
paaiškinti ir pritaikyti, siedami įvairių sričių žinias mokiniai geriau supras
supantį pasaulį, susiformuos vientisą pasaulėvaizdį.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
D1. Atpažįsta gamtos mokslų objektus ir reiškinius, juos apibūdina.
D2. Tikslingai taiko turimas gamtos mokslų žinias įvairiose situacijose,
aiškindamasis procesus ir reiškinius, sieja skirtingų mokslų žinias į visumą.
D3. Aiškina reiškinių dėsningumus, atpažįsta priežasties ir pasekmės ryšius,
taiko gamtos mokslų dėsnius.
D4. Klasifikuoja, lygina objektus, procesus, reiškinius atsižvelgdamas į jų
savybes ir požymius.
D5. Modeliuoja įvairius procesus ir reiškinius, įvardija bendrus dėsningumus.
Atlikdami įvairias gamtamokslines užduotis mokiniai išmoks pasirinkti
tinkamas strategijas, generuoti ir vertinti sau ir kitiems reikšmingas kūrybines
idėjas, kurti produktus, reflektuoti savo mokymąsi ir padarytą pažangą.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
E1. Pasirenka tinkamas strategijas atlikdamas įvairias gamtamokslines užduotis,
prognozuoja rezultatus, siūlo problemų sprendimo alternatyvas.
E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko turimas gamtos mokslų žinias ir gebėjimus,
gautus tyrimų rezultatus naujose situacijose.
E3. Kritiškai vertina gautus rezultatus atsižvelgdamas į realų kontekstą.
E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis gamtos mokslų, įvardija savo
stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia tolesnius mokymosi tikslus.
Formuodamiesi supratimą apie žmogaus vietą ir vaidmenį gamtiniame pasaulyje
ir ugdydamiesi vertybines nuostatas, kurios yra būtinos socialiai atsakingam
piliečiui, mokiniai išmoks prasmingai veikti socialiniame ir kultūriniame
kontekste.
Šios pasiekimų srities pasiekimai:
F1. Įvardija save kaip gamtos dalį, apibūdina organizme vykstančius procesus ir
pokyčius remdamasis gamtos mokslų žiniomis, paaiškina sveikos gyvensenos
principus ir jų laikosi.
F2. Paaiškina sąsajas tarp gamtinės ir socialinės aplinkos, gamtos mokslų ir
technologijų, nusako žmogaus veiklos teigimą ir neigiamą poveikį gamtai.
F3. Prisiima atsakomybę ir imasi veiksmų saugant gamtą ir racionaliai vartojant
išteklius.
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5. Pasiekimų raida
7−8 klasė
9−10 klasė
A. Gamtos mokslų prigimties ir raidos pažinimas
A1. Paaiškina, kad fizika ir kiti gamtos mokslai
A1. Paaiškina, kad remiantis fizika ir kitais gamtos
leidžia pažinti, ir suprasti gamtos ir technikos
mokslais galima pažinti mus supantį micro ir macro
objektus, procesus, reiškinius bei numatyti procesų, pasaulį kaip visumą.
reiškinių pasekmes.
Apibūdina fizikos mokslo galimybes ir ribas
Apibūdina fizikos mokslo galimybes sprendžiant
sprendžiant įvairias problemas bei priimant
įvairias šiuolaikines problemas bei priimant
sprendimus.
sprendimus. Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos
Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo teorijų ir jų
mokslo sričių pavyzdžių.
praktinio taikymo.
A2. Paaiškina, kad fizikos mokslo teorijos, modeliai A2. Apibūdina, kaip fizikos mokslo teorijos,
kuriami remiantis žmonijos sukauptomis teorinėmis ir modeliai kuriami ir patvirtinami plėtojant žmonijos
praktinėmis žiniomis, kad tyrimų metu įgytos žinios sukauptas žinias ir renkant įrodymus, kaip tikslinami
leidžia geriau suprasti, patvirtinti ar paneigti teorijas ir pagrindžiant naujais įrodymais. Aptaria fizikos
modelius.
mokslo teorijų ir modelių vystymosi istoriją, įvardija
Nurodo, kad fizikos mokslo modeliai, teorijos gali
veiksnius (pvz., visuomenės poreikiai, nauji
vystytis jungiant skirtingų mokslų idėjas, kad fizikos atradimai ir kt.), skatinančius peržiūrėti teorijas ir
mokslo žinios ir pasaulio suvokimas kinta, atsiradus modelius.
tyrimų metu patvirtintų naujų įrodymų.
A3. Diskutuoja apie etikos normas, pagrindžia jų
A3. Aiškina galimą mokslinių tyrimų poveikį
būtinumą moksliniuose tyrimuose.
gamtinei ir socialinei aplinkai. Pagrindžia etikos
normų būtinumą moksliniuose tyrimuose.
A.4. Pateikia fizikos mokslo atradimų taikymo
A4. Aptaria fizikos mokslo vystymąsi, įvardija
pavyzdžių, nagrinėja galimas jų taikymo teigiamas ir žymiausius pasaulio ir Lietuvos fizikos mokslo
neigiamas pasekmes.
atstovus ir jų pasiekimų įtaką fizikos mokslo raidai.
Pateikia fizikos mokslo vystymosi istorijos
Apibūdina fizikos mokslo poveikį ir svarbą žmogui,
pavyzdžių.
bendruomenei, visuomenei.
B. Gamtamokslinis komunikavimas
B1. Skiria ir tinkamai taiko gamtamokslines sąvokas B1. Skiria ir tinkamai taiko gamtamokslines sąvokas,
ir terminus apibūdindamas fizikinius reiškinius ir
terminus, sutartinius ženklus, aiškindamas reiškinius,
objektus pažįstamame kontekste, tinkamai taiko
tinkamai užrašo ir naudoja fizikinių dydžių ir
fizikinių dydžių ir cheminių elementų simbolius,
cheminių elementų simbolius, užrašo fizikinių dydžių
pasirenka tinkamą formulę ir iš jos išreiškia reikiamą skaičiavimo formules, jungia kelias formules,
fizikinį dydį, matavimo vienetus verčia daliniais ir
matavimo vienetus verčia daliniais ir kartotiniais.
kartotiniais.
B2. Įvardija reikšminius žodžius ir tikslingai
B2. Įvardija reikšminius žodžius ir tikslingai
pasirenka reikiamą įvairiais būdais (grafiku,
pasirenka reikiamą įvairiais būdais (grafiku,
diagrama, lentele, tekstu, abstrakčiais simboliais ir
diagrama, lentele, tekstu, abstrakčiais simboliais ir
kt.) ir formomis pateiktą informaciją iš skirtingų
kt.) pateiktą informaciją iš skirtingų šaltinių, ją
šaltinių, ją lygina, klasifikuoja, apibendrina,
lygina, klasifikuoja, apibendrina, kritiškai vertina,
analizuoja, padedamas kritiškai vertina, interpretuoja, jungia kelių skirtingų tipų informaciją.
jungia kelių šaltinių informaciją.
B3. Pasirenka patikimus informacijos šaltinius, skiria B3. Pasirenka patikimus informacijos šaltinius
objektyvią informaciją, faktus, duomenis nuo
įvardydamas kriterijus. Skiria objektyvią informaciją,
subjektyvios informacijos, nuomonės.
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faktus, duomenis nuo subjektyvios informacijos,
nuomonės.
B4. Sklandžiai ir suprantamai, laikydamasis etikos ir B4. Atsižvelgdamas į adresatą, laikydamasis etikos ir
etiketo perteikia gamtamokslinę informaciją.
etiketo normų tinkamai ir tikslingai vartoja kalbą
Pasirenka ir tikslingai taiko faktų, idėjų, rezultatų ir perteikdamas kitiems gamtamokslinę informaciją ir
išvadų pateikimo būdus − grafikus, diagramas,
atlikdamas užduotis. Pasirenka ir taiko faktų, idėjų,
lenteles, modelius, tekstus. Atsižvelgia į adresatą.
rezultatų ir išvadų pateikimo būdus − grafikus,
Tinkamai cituoja šaltinius. Naudoja skaitmenines
diagramas, lenteles, modelius, tekstus.
technologijas.
Tinkamai cituoja šaltinius. Tikslingai naudoja
skaitmenines technologijas.
B5. Nagrinėdamas gamtamokslinę informaciją ir
B5. Nagrinėdamas gamtamokslinę informaciją ir
atlikdamas tyrimus formuluoja klausimus
atlikdamas tyrimus tikslingai formuluoja klausimus,
padėsiančius išsiaiškinti ir suprasti reiškinių
argumentais grindžia savo atsakymus
dėsningumus ir objektų savybes.
gamtamokslinėmis temomis, pateikia argumentų
Pateikia išsamius ir aiškius atsakymus pagrįstus
kitiems galimiems atsakymams pagrįsti.
tyrimų rezultatais ir faktais.
C. Gamtamokslinis tyrinėjimas
C1. Paaiškina, kas yra tyrimas, apibūdina skirtingus C1. Paaiškina, kas yra tyrimas, palygina skirtingus
atlikimo būdus, įvardija tyrimo atlikimo etapų seką. tyrimo būdus, nurodo kada jie taikomi, įvardija
tyrimo etapų seką.
C2. Formuluoja probleminius klausimus, tyrimo
C2. Pastebi ir įvardija probleminę situacija,
tikslus, hipotezes atpažįstamoms situacijoms tirti.
formuluoja probleminius klausimus, su jais susietus
tyrimo tikslus, hipotezes.
C3. Savarankiškai ir /ar bendradarbiaudamas su kitais C3. Planuoja tyrimą: pasirenka tinkamą tyrimo būdą,
klasės mokiniais planuoja tyrimą: pasirenka tyrimo
priemones, medžiagas, tyrimo atlikimo vietą, laiką
būdą, priemones, medžiagas, tyrimo atlikimo vietą,
bei trukmę, numato tyrimo rezultatų patikimumo
laiką bei trukmę. Nurodo, ką reikėtų daryti, kad
užtikrinimą.
rezultatai būtų patikimi.
C4. Pagal pavyzdį atlieka tyrimą: saugiai
C4. Atlikdamas tyrimą saugiai naudojasi
naudodamasis priemonėmis ir medžiagomis atlieka
priemonėmis ir medžiagomis, laikosi etikos
numatytas tyrimo veiklas laikydamasis etikos
reikalavimų, tikslingai stebi vykstančius procesus ir
reikalavimų, tikslingai stebi vykstančius procesus ir fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo
fiksuoja pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo
priemonių rodmenis, nurodo absoliutines matavimo
priemonių rodmenis, nurodo absoliutines matavimo paklaidas.
paklaidas.
C5. Apibendrina gautus rezultatus ir duomenis,
C5. Analizuoja ir apibendrina gautus rezultatus ir
vertina jų patikimumą. Paaiškina, kaip pasirinkti
duomenis, lygina su informacijos šaltinių
tyrimo metodai, įranga, žmogiškasis faktorius galėjo duomenimis, kitų mokinių atliktų tyrimų surinktais
paveikti duomenų patikimumą. Pateikiant duomenis duomenimis. Vertina rezultatų patikimumą, nurodo
skaičiuoja aritmetinį vidurkį, procentus. Duomenis
nepatikimų ar netikslių rezultatų priežastis ir būdus,
pateikia susistemintų duomenų lentelėmis,
kaip ištaisyti padarytas klaidas.
diagramomis ar kitais pasirinktais būdais.
Duomenims analizuoti pasitelkia skaitmenines
technologijas. Duomenis pateikia tinkamiausiais
būdais: lentelėmis, diagramomis, grafikais, piešiniais,
schemomis.
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C6. Formuluoja išvadas remdamasis gautais
C6. Formuluoja gautais rezultatais pagrįstas išvadas
rezultatais. Patikrina, ar pasitvirtino hipotezė, ir
atsižvelgdamas į tyrimo hipotezę. Vertina atliktą
paaiškina, kurie rezultatai ir kaip rodo, kad hipotezė tiriamąją veiklą, numato jos tobulinimą.
pasitvirtino, arba kodėl hipotezė nepasitvirtino.
Vertina atliktą tiriamąją veiklą ir siūlo jos tobulinimo
būdų.
D. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas
D1. Atpažįsta, įvardija ir apibūdina fizikos mokslo
D1. Atpažįsta ir įvardija fizikos mokslo objektus,
objektus ir fizikinius reiškinius, jų savybes
fizikinius reiškinius ir procesus naujame kontekste,
vartodamas tinkamus terminus ir sąvokas.
tinkamai vartodamas terminus ir sąvokas juos
apibūdina įvardydamas savybes.
D2.Aiškindamasis procesus ir reiškinius taiko fizikos D2. Siedamas fizikos ir kitų dalykų žinias į visumą
ir kitų dalykų žinias jas siedamas tarpusavyje
aiškina, kaip vyksta procesai ir reiškiniai.
įprastuose kontekstuose.
D3. Paaiškina nagrinėjamų reiškinių dėsningumus,
D3. Paaiškina fizikinių reiškinių ir procesų
įvardija priežasties ir pasekmės ryšius, taiko fizikos dėsningumus, nurodo priežasties ir pasekmės ryšius.
dėsnius.
D4. Lygina, klasifikuoja, objektus, procesus,
D4. Lygina ir klasifikuoja objektus, procesus,
reiškinius, remdamasis jų savybėmis ir požymiais.
reiškinius remdamasis jų savybėmis, požymiais ir
prigimtimi.
D5. Modeliuoja fizikinius procesus ir reiškinius,
D5.Taikydamas fizikos ir kitų gamtos mokslų
pastebi, įvardija ir paaiškina jų pagrindinius
dėsningumus kuria realių procesų ir reiškinių
dėsningumus.
modelius.
E. Problemų sprendimas ir refleksija
E1. Pasirenka tinkamą strategiją užduočiai atlikti
E1. Spręsdamas įvairias gamtamokslines problemas
atsižvelgdamas į jos pobūdį ir esamas galimybes,
ir atlikdamas užduotis jas analizuoja, pasirenka
siūlo problemos sprendimo alternatyvų.
tinkamą strategiją atsižvelgdamas į problemos /
užduoties pobūdį ir esamas galimybes, prognozuoja
rezultatus, ir siūlo bent vieną problemos sprendimo
alternatyvą.
E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko fizikos žinias ir
E2. Tikslingai ir kūrybiškai taiko žinias, gebėjimus ir
gebėjimus, gautus tyrimų rezultatus naujose
tyrimų rezultatus spręsdamas problemas ir atlikdamas
situacijose.
užduotis skirtingų gamtos mokslų integravimo
reikalaujančiose situacijose.
E3. Kritiškai vertina savo ir kitų gautus rezultatus,
E3. Kritiškai vertina problemos sprendimą ir atliktos
lygina juos tarpusavyje, apibendrina, daro išvadas
užduoties rezultatus, lygindamas juos su teoriniais
atsižvelgdamas į realų kontekstą.
duomenimis ir atsižvelgdamas į realų kontekstą, daro
išvadas.
E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis fizikos, E4. Reflektuoja asmeninę pažangą mokantis fizikos,
įvardija savo stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia
įvardija savo stiprybes ir tobulintinas sritis,
tolesnius mokymosi tikslus.
analizuoja savo pasiekimų priežasties-pasekmės
ryšius, kelia tolesnius mokymosi tikslus.
F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas
F1. Įvardija aplinkos veiksnių įtaką sveikatai, pateikia F1. Paaiškina aplinkos veiksnių įtaką sveikatai,
praktinių sveikos aplinkos kūrimo pavyzdžių.
pateikia praktinių sveikos aplinkos kūrimo
pavyzdžių.
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F2. Paaiškina fizikos mokslo ir technologijų įtaką
F2. Įvardija darnų vystymąsi kaip visumą priemonių
visuomenės raidai. Nurodo gyvenimo sąlygų gerinimo užtikrinančių žmonių gerovę dabar ir ateityje.
būdus, paaiškina žmogaus veiklos pasekmes gamtai ir Diskutuoja apie vietinės bendruomenės ir Lietuvos
vertina jas vietovės bei globaliu mastu.
gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo būdus,
atsižvelgdamas į socialinį, ekonominį, aplinkosauginį
aspektus. Pateikia žmogaus veiklos poveikio gamtai
pavyzdžių.
F3. Apibūdina gamtos išteklių ribotumą.
F3. Diskutuoja apie gamtos saugojimo, racionalaus
Argumentuotai siūlo kaip mažinti vartojimo apimtis, išteklių vartojimo ir antrinių žaliavų perdirbimo
vengti vienkartinių daiktų, rūšiuoti atliekas ir jas
svarbą. Siūlo aplinkos ir išteklių apsaugos būdų,
perdirbti. Laikosi aplinkos apsaugos taisyklių,
nagrinėja jų pritaikymo konkrečioje situacijoje
aktualių norminių dokumentų.
galimybes. Dalyvauja mokyklos, vietos
bendruomenės ir gamtosaugos organizacijų akcijose,
projektuose ir kitose veiklose.
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6. Mokymosi turinys
6.7. Mokymosi turinys 7 klasei
6.7.1. Garsas: aiškinamasi, kas yra garsas ir kaip jis susidaro, kas yra garso šaltiniai; aptariamos garso
charakteristikos: tono aukštis (siejant su dažniu), garsis (siejant su amplitude), dažnio ir garsio
matavimo vienetai – hercas ir decibelas; susipažįstama su Doplerio efektu; tyrinėjamos garso
sklidimo skirtingomis terpėmis ypatybės, aptariama garso greičio priklausomybė nuo medžiagos
sandaros, aiškinamasi, kad garsas nesklinda tuštumoje; aptariamas garso atspindys (aidas);
tyrinėjant išsiaiškinama, kad garsas užlinksta už kliūties; aptariamos garso rūšys (infragarsas,
girdimas garsas, ultragarsas), garso taikymas (echoskopija, echolokacija); aptariama, kam žmogui
reikalingos dvi ausys; nagrinėjamas triukšmas, aiškinamasi, kokį poveikį sveikatai daro triukšmas,
ausinukai, aptariami triukšmo mažinimo būdai, tyrinėjant triukšmo lygį mokomasi matuoti garsį.
6.7.2. Šviesos reiškiniai ir optiniai prietaisai: nagrinėjamas tiesiaeigis šviesos sklidimas, šviesos
spindulio sąvoka, prisimenama, kaip susidaro šešėliai, aiškinamasi, kaip vyksta Saulės ir Mėnulio
užtemimai; tyrinėjamas šviesos atspindys nuo veidrodinių (plokščių, išgaubtų ir įgaubtų) ir nelygių
paviršių, mokomasi brėžti šviesos spindulio eigą, kai jis atsispindi, žymėti kritimo ir atspindžio
kampus; tyrinėjamas šviesos sklidimas per terpių ribą (iš optiškai retesnės į tankesnę ir atvirkščiai),
susipažįstama su visiškojo atspindžio reiškiniu, šviesolaidžiais; mokomasi brėžti šviesos spindulio
eigą per skirtingo optinio tankio aplinkų ribą ir brėžinyje žymėti kritimo, lūžio ir atspindžio kampus;
aiškinamasi, kas yra apšvieta ir šviesos stipris, kokie yra jų matavimo vienetai, mokomasi matuoti
apšvietą. Atliekant eksperimentus nagrinėjami šviesos reiškiniai, kuriuos lemia skirtingos šviesos
savybės: vaivorykštė, plonų plėvelių spalvos, baltos šviesos išsiskaidymas trikampėje prizmėje,
miražas „šlapias“ asfaltas karštą dieną. Aiškinamasi, kas yra lęšis, nagrinėjama, kuo skiriasi
glaudžiamasis ir sklaidomasis lęšis ir kur jie yra naudojami (lupa, akiniai, žiūronai, fotoaparatas,
mikroskopas, projektorius, teleskopas), apibūdinama ir skaičiuojama lęšio laužiamoji geba,
apibūdinamas laužiamosios gebos vienetas (dioptrija); tyrinėjami ir braižomi atvaizdai lęšiuose,
apibūdinamas ir skaičiuojamas lęšio didinimas. Nagrinėjami prietaisai, padedantys pažinti dangų
(žiūronai ir teleskopai) – jų sandara, veikimas, juose susidarantys atvaizdai, mokomasi saugiai
naudotis teleskopu. Aptariamos skirtingos teleskopų rūšys/tipai ir vystymosi istorija – nuo
Galilėjaus iki Hablo (angl. k. Hubble); dangaus matymo aprėpties išplėtimas, panaudojant
observatorijas ir palydovus. Apibūdinama kaip matomas vaizdas priklauso nuo objektų prigimties,
dydžio ir atstumo iki Žemės. Nagrinėjama akies sandara ir vaizdo susidarymas, trumparegystės ir
toliaregystės priežastys ir akinių taikymą joms sumažinti.

6.8.

Mokymosi turinys 8 klasei

6.8.1. Medžiagos sandara: nagrinėjama atomo modelio raida, susipažįstama su Rezerfordo bandymu,
nagrinėjamas atomo modelis – branduolys (protonas, neutronas) ir elektronai, skriejantys aplink
branduolį, modeliuojant judėjimą apskritimu aiškinamasi, kodėl elektronai nenukrenta ant
branduolio, aptariamas elementarus (elektrono, protono) krūvis, krūvio matavimo vienetas −
kulonas. Apibūdinami izotopai, aiškinamasi, kuo panašūs ir kuo skiriasi izotopai. Nagrinėjamas
radioaktyvumas − alfa, beta, gama spinduliavimas, jo savybės ir poveikis gyvajam organizmui,
radioaktyvių spindulių šaltiniai, mokomasi skirti radioaktyviąją spinduliuotę nuo kitų spinduliuočių
rūšių, aptariama radiacinė tarša ir apsisaugojimo nuo jos būdai. Apibūdinami ir nagrinėjami atomo
branduolių virsmai − skilimas, kaip atominių elektrinių energijos šaltinis ir sintezė, kaip žvaigždžių
energijos šaltinis. Susipažįstama su subatominėmis dalelėmis (kvarkais), Europos branduolinių
tyrimų organizacija CERN ir jo vykdomomis programomis. Nagrinėjama, kad atomai gali netekti
arba papildomai prisijungti elektronų ir virsti elektringomis dalelėmis − jonais, apibūdinami
teigiamieji, neigiamieji jonai, jonizavimas šviesa, šiluma.
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6.8.2. Visata ir jos evoliucija: aptariamas Visatos atsiradimas, jos sandara (žvaigždės ir jų planetos, ūkai,
galaktikos, galaktikų spiečiai ir kt.) ir vystymasis (plėtimasis). Nagrinėjamas žvaigždžių gimimas
ir jų mirtis, kai vandenilio atsargos išsenka, supernovų ir juodųjų skylių susidarymas. Įvardijama,
kad visi cheminiai elementai kilę iš žvaigždžių. Aptariama gyvybės egzistavimo kitose planetose
galimybė atsižvelgiant į jų dydį, atstumą iki artimiausios žvaigždės, iš žvaigždės gaunamą
spinduliuotę ir gyvybei egzistuoti būtinas sąlygas: cheminiai elementai (anglis, azotas, deguonis,
silicis, vandenilis), skystas vanduo, santykinai pastovi temperatūra, atmosfera. Susipažįstama su
planetų prie kitų žvaigždžių paieškai taikomu tranzito metodu.
6.8.3. Elektra: remiantis atomo sandara aiškinamasi, kuo skiriasi laidininkai ir izoliatoriai, kaip
įelektrinimas kūnas, aptariamas krūvio tvermės dėsnis, remiantis bandymais aiškinamasi, kaip
įgyjamo elektros krūvio dydis priklauso nuo kūno paviršiaus ploto. Apibrėžiamas elektrinis laukas,
jo stipris, stiprio matavimo vienetas, tyrinėjama įelektrintų kūnų sąveika (trauka, stūma), jos
priklausomybė nuo krūvio dydžio ir atstumo tarp įelektrintų kūnų. Nagrinėjama elektros srovė
metaluose – apibrėžiama elektros srovė, jos stipris, įtampa, laidininko varža, jos atsiradimo
priežastys, tyrinėjama, kaip laidininko varža priklauso nuo laidininko matmenų ir medžiagos,
apibūdinami srovės stiprio, įtampos, varžos matavimo vienetai. Tyrinėjant srovės stiprio
priklausomybę nuo įtampos formuluojamas Omo dėsnis grandinės daliai, skaičiuojamas bei
skaitmeniniais ir analoginiais prietaisais matuojamas srovės stipris, įtampa, varža. Nagrinėjamos
elektrinės grandinės – apibūdinamas nuoseklusis, lygiagretusis ir mišrusis laidininkų jungimas ir
tyrinėjami jų dėsniai, aptariami įvairių jungimo taikymo pavyzdžiai, mokomasi spręsti uždavinius.
Tyrinėjamas elektros srovės magnetinis, šiluminis, cheminis poveikis. Apibūdinamas elektros
srovės darbas ir galia, jų matavimo vienetai, mokomasi apskaičiuoti elektros srovės darbą ir galią;
apibūdinama saugiklio paskirtis elektros grandinėje, aiškinamasi, kaip veikia lydieji ir automatiniai
saugikliai; nagrinėjami elektros energijos apskaitos prietaisai, mokomasi apskaičiuoti suvartojamą
elektros energiją, aptariama elektros energijos taupymo būtinybė ir galimybės. Nagrinėjamas
elektros srovės poveikis gyviems organizmams, elektrosauga (įžeminimas, izoliatorių naudojimas).
Nagrinėjama, kokie elektriniai reiškiniai vyksta gyvuosiuose organizmuose.

6.9.

Mokymosi turinys 9 klasei

6.9.1. Šiluma: apibūdinamas šiluminis judėjimas ir jo priklausomybė nuo temperatūros, vidinė energija ir
jos kitimo būdai. Apibrėžiamas šilumos kiekis kaip vidinės energijos kitimo matas, savitoji šiluma
ir jos priklausomybė nuo medžiagos savybių, tyrinėjami faziniai virsmai (lydymasis, kietėjimas,
garavimas, kondensacija), apibūdinamos lydymosi (kietėjimo) ir garavimo (kondensacijos)
savitosios šilumos, virimas, mokomasi brėžti ir skaityti temperatūros kitimo grafiką vykstant
faziniams virsmams, sublimacija, nagrinėjamos kuro rūšys, kuro degimas, apibūdinama kuro degimo
šiluma, aptariamas šilumos gavimas katilinėse ir su tuo susijusios ekologinės problemos bei jų
sprendimo būdai; skaičiuojami šilumos kiekiai, mokomasi spręsti uždavinius pritaikant šilumos
balanso lygtį; praktiškai nustatoma įvairių medžiagų savitoji šiluma, patikrinamas energijos tvermės
dėsnis; nagrinėjamas šiluminių variklių veikimo principas, aptariamas jų pritaikymas praktikoje, su
tuo susieta aplinkos tarša ir jos mažinimo būdai; apskaičiuojamas šiluminių variklių naudingumo
koeficientas.
6.9.2. Mechaninis judėjimas: prisimenamos trajektorijos, kelio, greičio, pagreičio sąvokos ir jų matavimo
vienetai; greitis ir pagreitis apibūdinami kaip vektoriniai dydžiai; apibrėžiamas poslinkis ir jo
matavimo vienetai, apibūdinamos mechaninio judėjimo rūšys pagal trajektoriją ir judėjimo greitį;
skaičiuojamas tiesiaeigio tolygiai kintamo judėjimo greitis, pagreitis, kelias ir laikas, mokomasi
užrašyti judėjimo lygtį. Nagrinėjamas laisvasis kūnų kritimas kaip tolygiai kintamo judėjimo rūšis.
Braižomi ir nagrinėjami tiesiaeigio judėjimo greičio, pagreičio, kelio ir koordinatės priklausomybės
nuo laiko grafikai, mokomasi pagal grafikus apibūdinti judėjimą, pagal greičio grafiką nustatyti
pradinį greitį ir pagreitį. Nagrinėjamas judėjimas apskritimu kaip kreivaeigio judėjimo rūšis ir jį
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6.9.3.

6.9.4.
6.9.5.

6.9.6.

apibūdinantys dydžiai: linijinis ir kampinis greitis, įcentrinis pagreitis, periodas, dažnis, jų matavimo
vienetai. Nagrinėjamas planetų judėjimas, Keplerio dėsniai.
Jėgos: prisimenama jėgą kaip kūnų judėjimo kitimo arba deformacijos priežastis, jėgos matavimo
vienetas, inertiškumas apibūdinamas kaip kūno savybė, nusakomas kūno masės ir inertiškumo ryšys.
Mokomasi apibrėžti ir praktiškai nustatyti kūno masės (sunkio) centrą. Jėga apibūdinama kaip
vektorinis dydis. Apibūdinamos gravitacijos (sunkio), tamprumo, svorio, trinties jėgos nurodant jų
atsiradimo priežastis ir prigimtį, mokomasi jas vaizduoti grafiškai ir apskaičiuoti; išsiaiškinama, kad
masė yra gravitacijos matas, tyrinėjama nuo ko priklauso trinties ir tamprumo jėgų dydis. Aptariamas
laisvojo kritimo pagreitis Žemėje ir kitose planetose. Apibrėžiama jėgų atstojamoji kaip visų kūną
veikiančių jėgų bendras poveikis, mokomasi ją apskaičiuoti, kai jėgos veikia išilgai vienos tiesės
arba yra lygiagrečios, mokomasi grafiškai pavaizduoti jėgų atstojamąją, kai jėgos sudaro kampą, ir
pagal mastelį nustatyti apytikslį jos dydį.
Sąveikos dėsniai: apibrėžiamas inercijos reiškinys, aptariamas jo pasireiškimas siejant su saugiu
elgesiu kelyje, aiškinamasi, nuo ko priklauso kūno pagreitis, kaip kūnai sąveikauja, formuluojami
Niutono dėsniai ir mokomasi juos taikyti reiškiniams paaiškinti bei uždaviniams spręsti.
Mechaninis darbas ir energija: aiškinamasi, kas yra mechaninis darbas, kokie jo matavimo
vienetai, kada jis atliekamas, kada jėgos darbas yra teigiamas, o kada − neigiamas. Mokomasi
apskaičiuoti mechaninį darbą, kai jėga veikia išilgai judėjimo krypties. Apibrėžiama ir skaičiuojama
galia, nusakomas jos matavimo vienetas. Prisimenamos mechaninės energijos rūšys − potencinė ir
kinetinė, nagrinėjami energijos virsmai, formuluojamas energijos tvermės dėsnis, mokomasi
apskaičiuoti energiją ir taikyti energijos tvermės dėsnį. Aptariamos pusiausvyros rūšys.
Apibrėžiamas, tyrinėjamas ir skaičiuojamas jėgos momentas, nagrinėjama ir taikoma momentų
taisyklė, paprastųjų mechanizmų naudingumo koeficientas, taikoma auksinė mechanikos taisyklė.
Slėgis: apibūdinamas kietųjų kūnų slėgis, jo matavimo vienetas, mokomasi apskaičiuoti slėgį,
nagrinėjami jo didinimo ir mažinimo būdai; apibūdinamas skysčių ir dujų slėgis, formuluojamas
Paskalio dėsnis, nagrinėjamos hidraulinės sistemos. Apskaičiuojamas hidrostatinis slėgis,
hidraulinėmis sistemomis laimima jėga. Nagrinėjama Archimedo jėga, tyrinėjama nuo ko ji
priklauso, mokomasi ją išmatuoti ir apskaičiuoti. Nagrinėjama atmosferos slėgio prigimtis ir jo
praktinis pritaikymas. Mokomasi naudotis slėgio matavimo prietaisais, vienus slėgio matavimo
vienetus versti kitais.

6.10. Mokymosi turinys 10 klasei
6.10.1.Mechaniniai svyravimai ir bangos: Apibūdinami mechaniniai svyravimai, apibrėžiama svyravimų
amplitudė, periodas, dažnis, nagrinėjami laisvieji ir priverstiniai svyravimai, jų pavyzdžiai gamtoje
ir kasdieniame gyvenime, mokomasi braižyti svyravimo amplitudės priklausomybės nuo laiko
grafiką, tiriama, kaip svyravimo periodas priklauso nuo svyruoklės ilgio; apibūdinamos skersinės ir
išilginės bangos, nurodomi bangas apibūdinantys fizikiniai dydžiai (bangos ilgis, periodas, dažnis ir
sklidimo greitis) ir jų sąryšis, išsiaiškinama, kad bangos perneša tik energiją, apibrėžiami ir
tyrinėjami bangų interferencija ir rezonansas remiantis garso pavyzdžiu.
6.10.2.Elektra ir magnetizmas: nagrinėjamas kondensatorius, aptariami jo tipai ir taikymo technikoje
pavyzdžiai; aptariamas elektros srovės tekėjimas skysčiuose, dujose, vakuume ir puslaidininkiuose
ir elektros srovės skirtingose terpėse taikymas; nagrinėjamas metalų elektroninis laidumas,
aptariamas superlaidumas; remiantis atomo sandara nagrinėjami nuolatiniai magnetai, mokomasi
paaiškinti magnetinę sąveiką vartojant lauko sąvoką, tyrinėjamos magnetinio lauko linijos,
aptariama Žemės magnetinių polių padėtis, magnetinis laukas, jo svarba gyvybei Žemėje;
nagrinėjamas elektros srovės magnetinis laukas kai laidininkas tiesus ir susuktas į ritę, taikoma
dešinės rankos taisyklė magnetinių linijų krypčiai nustatyti, nagrinėjami elektromagnetai, jų
paskirtis ir taikymo pavyzdžiai, tyrinėjama, nuo ko priklauso elektromagneto poveikio stiprumas,
aptariama Ampero jėga, nagrinėjami elektros varikliai ir jų veikimo principas; atliekant bandymus
susipažįstama su elektromagnetinės indukcijos reiškiniu, nagrinėjami generatorių, transformatorių
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veikimo principai.
6.10.3.Elektros energijos gamyba ir naudojimas: nagrinėjami atsinaujinantys ir neatsinaujinantys
energijos šaltiniai, elektros energijos gamyba − šiluminės, hidro, branduolinės, vėjo, saulės ir kt.
elektrinės, jų privalumai ir trūkumai, energijos virsmai elektrinėse, elektros energijos
transportavimas; aptariamas kintamosios srovės krypties, stiprio ir įtampos kitimas, efektinės srovės
stiprio ir įtampos vertės, aptariami kintamosios srovės taikymo pranašumai, nagrinėjamas buitinių
elektros prietaisų (džiovintuvų, plakiklių ir kt.) veikimas ir energijos virsmai juose, aptariamas
atsakingas elektros energijos vartojimas buityje; aptariamos elektros energijos gamybos ir vartojimo
sukeliamos ekologinės problemos bei jų sprendimo būdai.
6.10.4.Elektromagnetiniai virpesiai, elektromagnetinės bangos: susipažįstama su elektromagnetiniais
virpesiais, energijos virsmais virpesių kontūre, elektromagnetinių bangų generavimu, nagrinėjamos
elektromagnetinių bangų rūšys, jų savybės ir taikymas, aptariama elektromagnetinių bangų skalė,
šiuolaikinės ryšio priemonės, astronominiai stebėjimai taikant elektromagnetines bangas.
Susipažįstama su šviesos dualumu, jos kvantinėmis savybėmis nagrinėjant šviesos poveikį
medžiagai, pritaikymu fotoelementuose.

7. Pasiekimų vertinimas
Mokinių pasiekimų lygių požymiai detalizuoti keturiais lygiais: slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis,
aukštesnysis.
Kai mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, jie siejami su pasiekimų lygiais:
I slenkstinis lygis – 4, II patenkinamas lygis – 5−6, III pagrindinis lygis – 7−8, IV aukštesnysis lygis – 9−10.
Nurodomi pasiekimų lygių požymiai skirti vertinti mokinių pasiekimus ir daromą pažangą. Remiantis
nurodytais požymiais galima spręsti apie tarpinius mokinių pasiekimus ir daryti apibendrinamuosius vertinimo
aprašus pusmečio, metų pabaigoje.
Aprašant pasiekimų lygių požymius naudotos šios mokinių pasiekimų augimą rodančios skalės ir sąvokos:
savarankiškumo:
− padedamas – užduotis atlieka atsakydamas į nukreipiamuosius klausimus, procesą moderuoja ir jame
dalyvauja mokytojas;
− vadovaudamasis pateiktais kriterijais;
− konsultuodamasis – tikslingai klausdamas ar prašydamas patarimų;
− savarankiškai.
sudėtingumo:
− paprasčiausiomis vadinamos užduotys, tyrimai, situacijos, atvejai, kuriems išnagrinėti, surasti
sprendimą ar atsakymą reikia 1 žingsnio (pvz., ištirpinti medžiagą, rasti tiesiogiai pateiktą
informaciją);
− paprastomis vadinamos užduotys, tyrimai, situacijos, atvejai, kuriems išnagrinėti, surasti sprendimą
ar atsakymą reikia ne mažiau kaip 2 žingsnių (pvz., atskirti dviejų medžiagų mišinį);
− nesudėtingomis vadinamos užduotys, tyrimai, situacijos, atvejai, kuriems išnagrinėti, surasti
sprendimą ar atsakymą reikia 3 ir daugiau žingsnių (pvz., palyginti augalų auginimo sąlygas, kelių
medžiagų šilumines savybes, įvardyti organizmų tarpusavio ryšius mitybos tinkle).
konteksto:
− artima aplinka;
− kasdienė aplinka;
− įprastas kontekstas/-ai;
− naujas, neįprastas kontekstas/-ai.
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8. Pasiekimų lygių požymiai
8.1.

7−8 klasės
Pasiekimų lygiai
I

II
III
A. Gamtos mokslų prigimties ir raidos pažinimas
A1.1 Paaiškina ką ir kaip tiria fizikos A1.2 Paaiškina, kad fizika ir kiti
A1.3 Paaiškina, kad fizika ir kiti
mokslas ir nurodo gamtos mokslų
gamtos mokslai leidžia pažinti, ir
gamtos mokslai leidžia pažinti, ir
tarpusavio sąsajas.
suprasti gamtos ir technikos
suprasti gamtos ir technikos
objektus, procesus, reiškinius.
objektus, procesus, reiškinius bei
Apibūdina fizikos mokslo galimybes numatyti procesų, reiškinių
sprendžiant įvairias šiuolaikines
pasekmes.
problemas. Pateikia fizikos mokslo Apibūdina fizikos mokslo galimybes
sričių pavyzdžių.
sprendžiant įvairias šiuolaikines
problemas bei priimant sprendimus.
Pateikia teorinių ir taikomųjų fizikos
mokslo sričių pavyzdžių.

A2.1 Paaiškina, kad fizikos mokslo
teorijos ir modeliai kuriami remiantis
žmonijos sukauptomis teorinėmis
žiniomis ir turima patirtimi. Nurodo,
kad fizikos mokslo žinios ir pasaulio
suvokimas kinta, atsiradus tyrimų
metu patvirtintų naujų įrodymų.

A3.1 Nurodo, kad moksliniai tyrimai
turi būti atliekami laikantis etikos
normų ir įvardija bent 1─2 etiško
tyrimo požymius.

IV

A1.4 Paaiškina, kad fizika ir kiti
gamtos mokslai
leidžia pažinti ir suprasti mus supantį
pasaulį įvairiais lygmenimis (nuo
elementariųjų dalelių iki galaktikų /
nuo mažiausio (mikro) iki didžiausio
(makro) ir kaip visumą. Apibūdina
fizikos mokslo galimybes ir ribas
/ribotumą sprendžiant įvairias
šiuolaikines problemas bei priimant
sprendimus. Paaiškina sąsajas tarp
teorinių ir taikomųjų fizikos mokslo
sričių.
A2.2 Paaiškina, kad fizikos mokslo A2.3 Paaiškina, kad fizikos mokslo A2.4 Apibūdina, kaip fizikos mokslo
teorijos, modeliai kuriami remiantis teorijos, modeliai kuriami remiantis teorijos, modeliai kuriami ir
žmonijos sukauptomis teorinėmis ir žmonijos sukauptomis teorinėmis ir patvirtinami plėtojant žmonijos
praktinėmis žiniomis, kad tyrimų
praktinėmis žiniomis, kad tyrimų
sukauptas žinias ir renkant įrodymus,
metu įgytos žinios leidžia geriau
metu įgytos žinios leidžia geriau
kaip tikslinami pagrindžiant naujais
suprasti teorijas ir modelius.
suprasti, patvirtinti ar paneigti
įrodymais.
Nurodo, kad fizikos modeliai,
teorijas ir modelius.
Analizuoja, kaip fizikos mokslo
teorijos gali vystytis jungiant
Nurodo, kad fizikos mokslo
modeliai, teorijos gali vystytis
skirtingų mokslų idėjas.
modeliai, teorijos gali vystytis
jungiant skirtingų mokslų idėjas,
jungiant skirtingų mokslų idėjas, kad kaip fizikos mokslo žinios ir pasaulio
fizikos mokslo žinios ir pasaulio
suvokimas kinta, atsiradus tyrimų
suvokimas kinta, atsiradus tyrimų
metu patvirtintų naujų įrodymų.
metu patvirtintų naujų įrodymų.
A3.2 Aiškina, kodėl moksliniai
A3.3 Diskutuoja apie etikos normas, A3.4 Aiškina, kodėl moksliniai
tyrimai turi būti atliekami laikantis pagrindžia jų būtinumą moksliniuose tyrimai turi būti atliekami laikantis
etikos normų atsižvelgiant į galimą tyrimuose.
etikos normų, atsižvelgiant į galimą
poveikį aplinkai. Remiantis
poveikį aplinkai.
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A4.1 Pateikia fizikos mokslų
vystymosi, atradimų istorijos ir jų
taikymo pavyzdžių.

B1.1 Padedamas taiko
gamtamokslines sąvokas, terminus,
matavimo vienetus, užrašo fizikinių
dydžių ir cheminių elementų
simbolius, pasirenka tinkamą
formulę.

B2.1 Naudodamas nurodytus
reikšminius žodžius, pasirenka
reikiamą įvairiais būdais (diagrama,
lentele, tekstu, ir kt.) pateiktą
informaciją iš skirtingų šaltinių, ją
lygina, pagal pateiktus kriterijus
klasifikuoja, padedamas apibendrina.

B3.1 Remdamasis mokytojo
nurodytais šaltiniais atskiria faktus ir
duomenis nuo subjektyvios
nuomonės.

pavyzdžiais paaiškina, koks tyrimas
yra etiškas.
A4.2 Pateikia gamtos mokslų
vystymosi ir atradimų istorijos
pavyzdžių. Aptaria gamtos mokslų
pasiekimus ir jų taikymą.

A4.3 Pateikia fizikos mokslo
atradimų taikymo pavyzdžių,
nagrinėja galimas jų taikymo
teigiamas ir neigiamas pasekmes.
Pateikia fizikos mokslo vystymosi
istorijos pavyzdžių.

Argumentuodamas paaiškina, koks
tyrimas yra etiškas.
A4.4 Apibūdina fizikos mokslo
vystymąsi Lietuvoje ir pasaulyje:
įvardija žymiausius fizikos mokslo
atstovus ir svarbiausius pasiekimus.
Apibūdina ir vertina fizikos mokslo
poveikį ir svarbą žmogui,
bendruomenei, visuomenei.

B. Gamtamokslinis komunikavimas
B1.2 Patariamas taiko
B1.3 Skiria ir tinkamai taiko
B1.4 Skiria ir tinkamai taiko
gamtamokslines sąvokas, terminus, gamtamokslines sąvokas ir terminus gamtamokslines sąvokas, terminus
tinkamai užrašo fizikinių dydžių ir apibūdindamas fizikinius reiškinius naujose / nestandartinėse situacijose,
cheminių elementų simbolius,
ir objektus pažįstamame kontekste, tinkamai užrašo fizikinių dydžių ir
pasirenka tinkamą formulę ir iš jos tinkamai taiko fizikinių dydžių ir
cheminių elementų simbolius,
išreiškia reikiamą fizikinį dydį,
cheminių elementų simbolius,
pasirenka tinkamą formulę ir iš jos
matavimo vienetus verčia daliniais ir pasirenka tinkamą formulę ir iš jos išreiškia reikiamą fizikinį dydį,
kartotiniais.
išreiškia reikiamą fizikinį dydį,
jungia kelias formules, matavimo
matavimo vienetus verčia daliniais ir vienetus verčia daliniais ir
kartotiniais.
kartotiniais.
B2.2 Naudodamas nurodytus
B2.3 Įvardija reikšminius žodžius ir B2.4 Įvardija reikšminius žodžius ir
reikšminius žodžius, pasirenka
tikslingai pasirenka reikiamą įvairiais tikslingai pasirenka reikiamą įvairiais
reikiamą įvairiais būdais (diagrama, būdais (grafiku, diagrama, lentele, būdais (grafiku, diagrama, lentele,
lentele, tekstu, ir kt.) pateiktą
tekstu, abstrakčiais simboliais ir kt.) tekstu, abstrakčiais simboliais ir kt.)
informaciją iš skirtingų šaltinių, ją
ir formomis pateiktą informaciją iš pateiktą informaciją iš skirtingų
lygina, klasifikuoja, padedamas
skirtingų šaltinių, ją lygina,
šaltinių, ją lygina, klasifikuoja,
kritiškai vertina, analizuoja,
klasifikuoja, apibendrina, analizuoja, analizuoja, kritiškai vertina,
apibendrina, interpretuoja, jungia
padedamas kritiškai vertina,
apibendrina, interpretuoja, jungia
kelių šaltinių informaciją.
interpretuoja, jungia kelių šaltinių
kelių skirtingų tipų šaltinių
informaciją.
informaciją.
B3.2 Padedamas pasirenka patikimus B3.3 Pasirenka patikimus
B3.4 Pasirenka patikimus
informacijos šaltinius, atskiria
informacijos šaltinius, skiria
informacijos šaltinius ir paaiškina,
objektyvią informaciją, faktus,
objektyvią informaciją, faktus,
kokiais kriterijais rėmėsi. Skiria
duomenis nuo subjektyvios
duomenis nuo subjektyvios
objektyvią informaciją, faktus,
informacijos, nuomonės.
informacijos, nuomonės.
duomenis nuo subjektyvios
informacijos, nuomonės.
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B4.1 Tekstu, piešiniais ar schemomis B4.2 Suprantamai ir etiškai perteikia
perteikia gamtamokslinę informaciją, gamtamokslinę informaciją.
naudoja skaitmenines technologijas. Padedamas taiko faktų, idėjų,
rezultatų ir išvadų pateikimo būdus
− grafikus, diagramas, lenteles,
modelius, tekstus. Cituoja šaltinius.
Naudoja skaitmenines technologijas.

B4.3 Sklandžiai ir suprantamai,
laikydamasis etikos ir etiketo
perteikia gamtamokslinę informaciją.
Pasirenka ir tikslingai taiko faktų,
idėjų, rezultatų ir išvadų pateikimo
būdus − grafikus, diagramas,
lenteles, modelius, tekstus.
Atsižvelgia į adresatą. Tinkamai
cituoja šaltinius. Naudoja
skaitmenines technologijas.

B4.4 Atsižvelgdamas į adresatą
sklandžiai ir suprantamai,
laikydamasis etikos ir etiketo
normų/reikalavimų perteikia
gamtamokslinę informaciją.
Pasirenka ir tikslingai taiko faktų,
idėjų, rezultatų ir išvadų pateikimo
būdus − grafikus, diagramas,
lenteles, modelius, tekstus. Tinkamai
cituoja šaltinius. Tikslingai naudoja
skaitmenines technologijas.
B5.4 Tikslingai formuluoja
klausimus padėsiančius išsiaiškinti ir
suprasti reiškinių dėsningumus ir
objektų savybes. Savo atsakymus
grindžia tikslingai pasirinktais
argumentais.

B5.3 Nagrinėdamas gamtamokslinę
informaciją ir atlikdamas tyrimus
formuluoja klausimus padėsiančius
išsiaiškinti ir suprasti reiškinių
dėsningumus ir objektų savybes.
Pateikia išsamius ir aiškius
atsakymus pagrįstus tyrimų
rezultatais ir faktais.
C. Gamtamokslinis tyrinėjimas
C1.1 Paaiškina, kuo skiriasi
C1.2 Paaiškina, kas yra tyrimas, kuo C1.3 Paaiškina, kas yra tyrimas,
C1.4 Paaiškina, kas yra tyrimas, kuo
stebėjimas ir eksperimentas, įvardija skiriasi stebėjimas ir eksperimentas, apibūdina skirtingus atlikimo būdus, skiriasi stebėjimas ir eksperimentas,
tyrimo atlikimo etapus.
įvardija tyrimų atlikimo etapus.
įvardija tyrimo atlikimo etapų seką. kada jie taikomi, nurodo tyrimo
atlikimo etapų seką.
C2.1 Padedamas formuluoja
C2.2 Formuluoja probleminius
C2.3 Formuluoja probleminius
C2.4 Formuluoja probleminius
klausimus, tikslus ir hipotezes
klausimus konkrečiai /įvardytai
klausimus, tyrimo tikslus, hipotezes klausimus, tyrimo tikslus, hipotezes
probleminei situacijai artimoje
situacijai tirti, tyrimo tikslus,
atpažįstamoms situacijoms tirti.
naujoms situacijoms tirti.
aplinkoje tirti.
hipotezes.
C3.1 Padedamas planuoja tyrimą:
C3.2 Patariamas planuoja tyrimą:
C3.3 Savarankiškai ir /ar
C3.4 Planuoja tyrimą: pasirenka
pasirenka tyrimo būdą, priemones, pasirenka tyrimo būdą, priemones, bendradarbiaudamas su kitais klasės tyrimo būdą, priemones, medžiagas,
medžiagas, vietą ir laiką bei trukmę, medžiagas, tyrimo atlikimo vietą,
mokiniais planuoja tyrimą: pasirenka tyrimo atlikimo vietą, laiką bei
duomenų fiksavimo formą.
laiką bei trukmę.
tyrimo būdą, priemones, medžiagas, trukmę. Analizuoja, kaip tyrimo
Nurodo, kaip nuskaityti matavimo
Nurodo, kaip pasirenkant priemones tyrimo atlikimo vietą, laiką bei
metodai, įranga, žmogiškasis
rodmenis, siekiant užtikrinti rezultatų ir nuskaitant matavimo rodmenis,
trukmę. Nurodo, ką reikėtų daryti,
faktorius gali veikti duomenų
patikimumą.
užtikrinti rezultatų patikimumą.
kad rezultatai būtų patikimi.
patikimumą. Pasirenka tinkamiausius
B5.1 Padedamas formuluoja
klausimus padėsiančius išsiaiškinti ir
suprasti gamtamokslinių reiškinių
dėsningumus ir objektų savybes,
aiškina savo atsakymus.

B5.2 Konsultuodamasis formuluoja
klausimus padėsiančius išsiaiškinti ir
suprasti gamtamokslinių reiškinių
dėsningumus ir objektų savybes.
Pateikdamas atsakymus, juos
paaiškina.
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planuojamo tyrimo rezultatų
patikimumo užtikrinimo būdus.
C4.1 Padedamas atlieka tyrimą:
C4.2 Konsultuodamasis atlieka
C4.3 Pagal pavyzdį atlieka tyrimą: C4.4 Atlieka tyrimą: saugiai
saugiai naudodamasis priemonėmis tyrimą: saugiai naudodamasis
saugiai naudodamasis priemonėmis naudodamasis priemonėmis ir
ir medžiagomis atlieka numatytas
priemonėmis ir medžiagomis atlieka ir medžiagomis atlieka numatytas
medžiagomis atlieka numatytas
tyrimo veiklas laikydamasis etikos numatytas tyrimo veiklas
tyrimo veiklas laikydamasis etikos tyrimo veiklas laikydamasis etikos
reikalavimų, tikslingai stebi
laikydamasis etikos reikalavimų,
reikalavimų, tikslingai stebi
reikalavimų, tikslingai stebi
vykstančius procesus ir fiksuoja
stebi vykstančius procesus ir fiksuoja vykstančius procesus ir fiksuoja
vykstančius procesus ir fiksuoja
pokyčius, matavimo priemonių
pokyčius, nuskaito matavimo
pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo
rodmenis.
priemonių rodmenis.
priemonių rodmenis, nurodo
priemonių rodmenis, nurodo
absoliutines matavimo paklaidas.
matavimo paklaidas.
C5.1 Padedamas pateikia gautus
C5.2 Konsultuodamasis apibendrina C5.3 Apibendrina gautus duomenis ir C5.4 Apibendrina ir sistemina gautus
tyrimo rezultatus mokytojo nurodytu gautus duomenis ir rezultatus.
rezultatus, vertina jų patikimumą.
duomenis ir rezultatus, vertina jų
būdu. Apskaičiuoja kelių bandymų Pateikiant duomenis skaičiuoja kelių Paaiškina, kaip pasirinkti tyrimo
patikimumą. Paaiškina netikslių ar
rezultatų aritmetinį vidurkį.
bandymų rezultatų aritmetinį vidurkį. metodai, įranga, žmogiškasis
nepatikimų rezultatų priežastis.
Rezultatus pateikia mokytojo
faktorius galėjo paveikti duomenų
Pateikiant duomenis skaičiuoja kelių
nurodytu būdu.
patikimumą. Pateikiant duomenis
bandymų rezultatų aritmetinį vidurkį.
skaičiuoja aritmetinį vidurkį,
Rezultatus pateikia pasirinkdamas
procentus. Duomenis pateikia
kelis tinkamiausius būdus:
susistemintų duomenų lentelėmis,
lentelėmis, diagramomis, grafikais,
diagramomis ar kitais pasirinktais
piešiniais, schemomis.
būdais.
C6.1 Padedamas nagrinėja tyrimo
C6.2 Formuluoja išvadas remdamasis C6.3 Formuluoja išvadas remdamasis C6.4 Formuluoja išvadas remdamasis
rezultatus ir formuluoja išvadas,
gautais rezultatais. Patikrina, ar
gautais rezultatais. Patikrina, ar
gautais rezultatais. Patikrina, ar
palygina jas su hipoteze, įvardija
pasitvirtino hipotezė, nurodo, kurie pasitvirtino hipotezė, ir paaiškina,
pasitvirtino hipotezė, ir paaiškina,
rezultatus, kurie patvirtina arba
rezultatai patvirtina hipotezę arba
kurie rezultatai ir kaip rodo, kad
kokie rezultatai rodo, kad hipotezė
paneigia hipotezę.
dalijasi idėjomis, kodėl hipotezė
hipotezė pasitvirtino, arba kodėl
pasitvirtino, arba kodėl hipotezė
nepasitvirtino.
hipotezė nepasitvirtino. Vertina
nepasitvirtino. Analizuoja atliktą
Aptaria, kas pavyko ar nepavyko
atliktą tiriamąją veiklą ir siūlo jos
tiriamąją veiklą ir siūlo jos
atliekant tyrimą, ką būtų galima
tobulinimo būdų.
tobulinimo ir plėtotės būdų.
daryti kitaip.
D. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas
D1.1 Atpažįsta artimos aplinkos
D.1.2 Atpažįsta fizikos mokslo
D1.3 Atpažįsta, įvardija ir apibūdina D1.4 Atpažįsta ir įvardija fizikos
fizikos mokslo objektus ir reiškinius, objektus ir reiškinius įprastame
fizikos mokslo objektus ir fizikinius mokslo objektus ir fizikinius
padedamas juos apibūdina
kontekste, juos apibūdina
reiškinius, jų savybes vartodamas
reiškinius naujame kontekste,
įvardydamas pagrindines savybes.
įvardydamas savybes.
tinkamus terminus ir sąvokas.
tikslingai vartodamas tinkamus
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D2.1 Aiškindamasis procesus ir
reiškinius taiko fizikos žinias.

D3.1 Aiškindamasis artimos aplinkos
fizikinių reiškinių dėsningumus,
padedamas įvardija reiškinių
priežastis ir pasekmes.
D4.1 Lygina objektus, reiškinius ir
procesus, remdamasis nurodytomis
jų savybėmis ir požymiais.
D5.1 Padedamas modeliuoja artimos
aplinkos fizikinius procesus ar
reiškinius, įvardija jų pagrindinius
dėsningumus.
E1.1 Padedamas pasirenka tinkamą
būdą užduočiai atlikti.
Siūlo idėjų problemoms spręsti, jas
aptaria.

E2.1 Padedamas taiko fizikos žinias,
gebėjimus, gautus tyrimų rezultatus
naujose artimos aplinkos situacijose.

E3.1 Padedamas vertina gautus
rezultatus, juos apibendrina, daro
išvadas atsižvelgdamas į realų
kontekstą.

terminus ir sąvokas juos apibūdina
įvardydamas ir siedamas jų savybes.
D2.2 Aiškindamasis procesus ir
D2.3 Aiškindamasis procesus ir
D2.4 Aiškindamasis procesus ir
reiškinius, taiko fizikos ir kitų dalykų reiškinius taiko fizikos ir kitų dalykų reiškinius tikslingai taiko fizikos ir
žinias.
žinias jas siedamas tarpusavyje
kitų dalykų žinias jas siedamas
įprastuose kontekstuose.
tarpusavyje naujuose kontekstuose.
D3.2 Aiškindamasis artimos aplinkos D.3.3 Paaiškina fizikinių reiškinių
D.3.4 Aiškindamas fizikinių
fizikinių reiškinių dėsningumus,
dėsningumus, įvardija priežasties ir reiškinių dėsningumus, atpažįsta,
atpažįsta ir įvardija reiškinių
pasekmės ryšius, taiko fizikos
įvardija ir paaiškina priežasties ir
priežastis ir pasekmes.
dėsnius.
pasekmės ryšius.
D4.2 Lygina, klasifikuoja objektus, D4.3 Lygina, klasifikuoja, objektus, D4.4 Lygina, klasifikuoja objektus,
procesus, reiškinius, remdamasis jų procesus, reiškinius, remdamasis jų procesus, reiškinius siedamas ir
pagrindinėmis bei kai kuriomis
savybėmis ir požymiais.
apibendrindamas jų savybes ir
antrinėmis savybėmis ir požymiais.
požymius.
D5.2 Modeliuoja fizikinius procesus D5.3 Modeliuoja fizikinius procesus D5.4 Modeliuoja fizikinius procesus
ir reiškinius, pastebi ir įvardija jų
ir reiškinius, pastebi, įvardija ir
ir reiškinius, nustato ir paaiškina jų
pagrindinius dėsningumus.
paaiškina jų pagrindinius
dėsningumus.
dėsningumus.
E. Problemų sprendimas ir refleksija
E1.2 Konsultuodamasis pasirenka
E1.3 Pasirenka tinkamą strategiją
E1.4 Pasirenka tinkamą strategiją
tinkamą būdą užduočiai atlikti,
užduočiai atlikti atsižvelgdamas į jos atsižvelgdamas į užduoties pobūdį ir
atsižvelgdamas į jos pobūdį.
pobūdį ir esamas galimybes, siūlo
esamas galimybes, siūlo problemos
Siūlo idėjų problemoms spręsti, jas problemos sprendimo alternatyvų.
sprendimo alternatyvų, analizuoja
aptaria ir vertina, pasirenka
informaciją ir prognozuoja
tinkamiausią.
rezultatus.
E2.2 Kūrybiškai taiko fizikos žinias, E2.3 Tikslingai ir kūrybiškai taiko
E2.4 Tikslingai ir kūrybiškai taiko
gebėjimus, gautus tyrimų rezultatus fizikos žinias ir gebėjimus, gautus
turimas fizikos žinias ir gebėjimus,
naujose situacijose.
tyrimų rezultatus naujose situacijose. gautus tyrimų rezultatus skirtingų
gamtos mokslų integravimo
reikalaujančiose nestandartinėse
situacijose.
E3.2 Kritiškai vertina gautus
E3.3 Kritiškai vertina savo ir kitų
E3.4 Analizuoja ir kritiškai vertina
rezultatus, juos apibendrina, daro
gautus rezultatus, lygina juos
savo ir kitų gautus rezultatus, lygina
išvadas atsižvelgdamas į realų
tarpusavyje, apibendrina, daro
juos tarpusavyje, apibendrindamas
kontekstą.
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išvadas atsižvelgdamas į realų
kontekstą.
E4.1 Pagal pateiktus kriterijus aptaria E4.2 Pagal pateiktus kriterijus stebi, E4.3 Reflektuoja asmeninę pažangą
asmeninę pažangą, įvardija bent
fiksuoja ir aptaria asmeninę pažangą, mokantis fizikos, įvardija savo
vieną savo stiprybę ir tobulintiną sritį įvardija bent vieną savo stiprybę ir stiprybes ir tobulintinas sritis, kelia
mokantis fizikos.
tobulintiną sritį mokantis fizikos.
tolesnius mokymosi tikslus.

pagrindžia argumentais, daro išvadas
atsižvelgdamas į realų kontekstą.
E4.4 Reflektuoja asmeninę pažangą,
įvardija savo stiprybes ir tobulintinas
sritis mokantis fizikos, analizuoja
savo pasiekimų priežasties-pasekmės
ryšius, kelia tolesnius mokymosi
tikslus, numatydamas konkretų
laikotarpį.

F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas
F1.1 Atsakydamas į pateiktus
F1.2 Įvardija aplinkos veiksnių įtaką F1.3 Įvardija aplinkos veiksnių įtaką F1.4 Paaiškina aplinkos veiksnių
klausimus įvardija aplinkos veiksnių sveikatai ir pateikia praktinių
sveikatai, pateikia praktinių sveikos įtaką sveikatai, pateikia praktinių
įtaką sveikatai ir pateikia praktinių sveikos aplinkos namuose kūrimo
aplinkos kūrimo pavyzdžių.
sveikos aplinkos kūrimo pavyzdžių.
sveikos aplinkos namuose kūrimo
pavyzdžių.
pavyzdžių.
F2.1 Įvardija fizikos mokslo ir
F2.2 Paaiškina fizikos mokslo ir
F2.3 Paaiškina fizikos mokslo ir
F2.4 Paaiškina ir įvertina fizikos
technologijų įtaką visuomenės raidai. technologijų įtaką visuomenės raidai. technologijų įtaką visuomenės raidai. mokslo ir technologijų įtaką
Nurodo gyvenimo sąlygų gerinimo Nurodo gyvenimo sąlygų gerinimo Nurodo gyvenimo sąlygų gerinimo visuomenės raidai. Siūlo gyvenimo
būdus ir įvardija jų pasekmes gamtai. būdus, paaiškina žmogaus veiklos
būdus, paaiškina žmogaus veiklos
sąlygų gerinimo būdų, numatydamas
pasekmes gamtai ir vertina jas
pasekmes gamtai ir vertina jas
žmogaus veiklos pasekmes gamtai ir
artimosios aplinkos mastu.
vietovės bei globaliu mastu.
vertina jas vietovės, šalies ir globaliu
mastu.
F3.1 Aptaria gamtos saugojimo,
F3.2 Paaiškina, kodėl svarbu saugoti F3.3 Apibūdina gamtos išteklių
F3.4 Siedamas su socialinėmis
racionalaus išteklių vartojimo ir
gamtą, racionaliai vartoti išteklius ir ribotumą. Argumentuotai siūlo kaip pasekmėmis žmonijai argumentuotai
antrinio žaliavų perdirbimo svarbą. perdirbti antrines žaliavas. Aptaria mažinti vartojimo apimtis, vengti
paaiškina, kodėl svarbu saugoti
Pateikia aplinkos ir gamtos išteklių aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos vienkartinių daiktų, rūšiuoti atliekas gamtą, racionaliai vartoti išteklius ir
apsaugos būdų bei jų pritaikymo
būdus ir priemones, jų pritaikymą
ir jas perdirbti. Laikosi aplinkos
perdirbti antrines žaliavas. Vertina
pavyzdžių artimoje aplinkoje.
konkrečioje situacijoje.
apsaugos taisyklių, aktualių norminių aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos
dokumentų. Nurodo Raudonosios
būdus ir pagrįsdamas parenka
knygos svarbą organizmų pažinimui tinkamiausią konkrečioje situacijoje.
ir išsaugojimui.
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8.2.

9−10 klasės
Pasiekimų lygiai
I

II

III

IV

A. Gamtos mokslų prigimties ir raidos pažinimas
A1.1 Paaiškina, kad remiantis fizika A1.2. Paaiškina, kad remiantis fizika A1.3. Paaiškina, kad remiantis fizika
ir kitais gamtos mokslais galima
ir kitais gamtos mokslais galima
ir kitais gamtos mokslais galima
pažinti ir suprasti gamtos ir technikos pažinti ir suprasti gamtos ir technikos pažinti mus supantį micro ir macro
objektus, procesus, reiškinius.
objektus, procesus, reiškinius bei
pasaulį kaip visumą.
Pateikia fizikos mokslo teorijų
numatyti procesų, reiškinių
Apibūdina fizikos mokslo galimybes
taikymo praktikoje pavyzdžių.
pasekmes, rasti problemų sprendimo ir ribas sprendžiant įvairias
būdų.
problemas bei priimant sprendimus.
Pateikia fizikos mokslo teorijų
Įvardija sąsajas tarp fizikos mokslo
taikymo praktikoje pavyzdžių.
teorijų ir jų praktinio taikymo.

A1.4 Paaiškina, kad remiantis fizika
ir kitais gamtos mokslais galima
pažinti mus supantį micro ir macro
pasaulį kaip visumą.
Apibūdina fizikos mokslo galimybes
ir ribas sprendžiant įvairias
problemas bei priimant sprendimus.
Paaiškina sąsajas tarp fizikos mokslo
teorijų ir jų praktinio taikymo.

A2.1 Nurodo, kad fizikos mokslo
teorijos, modeliai kuriami remiantis
žmonijos sukauptomis žiniomis, kad
tyrimų metu įgytos žinios įgalina
geriau suprasti teorijas ir modelius.

A2.2 Paaiškina, kad fizikos mokslo
teorijos, modeliai kuriami remiantis
žmonijos sukauptomis žiniomis, kad
tyrimų metu įgytos žinios įgalina
geriau suprasti, patvirtinti ar paneigti
teorijas ir modelius.
Nurodo, kad fizikos mokslo teorijos
ir modeliai gali plėtotis ir keistis
atsiradus naujiems įrodymams ir
faktams.

A2.3 Apibūdina, kaip fizikos mokslo
teorijos, modeliai kuriami ir
patvirtinami plėtojant žmonijos
sukauptas žinias ir renkant įrodymus,
kaip tikslinami pagrindžiant naujais
įrodymais. Aptaria fizikos mokslo
teorijų ir modelių vystymosi istoriją,
įvardija veiksnius (pvz., visuomenės
poreikiai, nauji atradimai ir kt.),
skatinančius peržiūrėti teorijas ir
modelius.

A2.4 Apibūdina, kaip fizikos mokslo
teorijos, modeliai kuriami ir
patvirtinami plėtojant žmonijos
sukauptas žinias ir renkant įrodymus,
kaip tikslinami pagrindžiant naujais
įrodymais. Analizuoja, kaip bėgant
laikui vystėsi fizikos mokslo teorijos
ir modeliai, vertina veiksnius (pvz.,
visuomenės poreikiai, nauji atradimai
ir kt.), skatinančius peržiūrėti teorijas
ir modelius.

A3.1 Įvardija, kad moksliniai tyrimai
turi būti atliekami laikantis etikos
normų atsižvelgiant į galimą poveikį
gamtinei aplinkai. Remiantis
pavyzdžiais paaiškina, koks tyrimas
yra etiškas.

A3.2 Aptaria galimą mokslinių
tyrimų poveikį gamtinei aplinkai ir
etikos normų būtinumą moksliniuose
tyrimuose.

A3.3 Aiškina galimą mokslinių
tyrimų poveikį gamtinei ir socialinei
aplinkai. Pagrindžia etikos normų
būtinumą moksliniuose tyrimuose.

A3.4 Diskutuoja apie galimą
mokslinių tyrimų poveikį gamtinei ir
socialinei aplinkai. Siedamas etikos
normas su gamtos mokslų raida
prognozuoja jų kitimą.

A4.1 Pateikia fizikos mokslo
vystymosi, atradimų istorijos ir jų
taikymo pavyzdžių.

A4.2 Aptaria fizikos mokslo
A4.3 Aptaria fizikos mokslo
vystymąsi pasaulyje ir Lietuvoje,
vystymąsi, įvardija žymiausius
pateikia atradimų istorijos pavyzdžių. pasaulio ir Lietuvos fizikos mokslo

A4.4 Apibūdina fizikos mokslo
vystymąsi, įvardija žymiausius
pasaulio ir Lietuvos fizikos mokslo
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Nurodo atradimų taikymo galimas
teigiamas ir neigiamas pasekmes.

atstovus ir jų pasiekimų įtaką fizikos
mokslo raidai.
Apibūdina fizikos mokslo poveikį ir
svarbą žmogui, bendruomenei,
visuomenei.

atstovus ir jų pasiekimų įtaką fizikos
mokslo raidai.
Apibūdina ir kritiškai vertina fizikos
mokslo poveikį ir svarbą žmogui,
bendruomenei, visuomenei.

B. Gamtamokslinis komunikavimas
B1.1 Patariamas taiko
B1.2 Skiria ir tinkamai taiko
B1.3 Skiria ir tinkamai taiko
B1.4 Skiria ir tinkamai taiko
gamtamokslines sąvokas, terminus, gamtamokslines sąvokas, terminus, gamtamokslines sąvokas, terminus, gamtamokslines sąvokas, terminus,
sutartinius ženklus, tinkamai užrašo sutartinius ženklus, standartiniuose sutartinius ženklus, aiškindamas
sutartinius ženklus nestandartiniuose
fizikinių dydžių ir cheminių elementų kontekstuose, tinkamai užrašo
reiškinius, tinkamai užrašo ir naudoja kontekstuose, aiškina nežinomus
simbolius, pasirenka tinkamą formulę fizikinių dydžių ir cheminių elementų fizikinių dydžių ir cheminių elementų reiškinius, tinkamai užrašo ir naudoja
ir iš jos išreiškia reikiamą dydį,
simbolius, pasirenka tinkamą formulę simbolius, užrašo fizikinių dydžių
fizikinių dydžių ir cheminių elementų
matavimo vienetus verčia daliniais ir ir iš jos išreiškia reikiamą fizikinį
skaičiavimo formules, jungia kelias simbolius, jungia kelias formules,
kartotiniais.
dydį, matavimo vienetus verčia
formules, matavimo vienetus verčia racionaliai taiko nestandartinius
daliniais ir kartotiniais.
daliniais ir kartotiniais.
sprendimo būdus, tinkamai naudoja
matematikos žinias, matavimo
vienetus verčia daliniais ir
kartotiniais.
B2.1 Naudodamas nurodytus
reikšminius žodžius, pasirenka
reikiamą įvairiais būdais (diagrama,
lentele, tekstu, ir kt.) pateiktą
informaciją iš skirtingų šaltinių,
padedamas ją lygina, klasifikuoja,
vertina, apibendrina.

B2.2 Įvardija reikšminius žodžius ir B2.3 Įvardija reikšminius žodžius ir B2.4 Įvardija reikšminius žodžius ir
pasirenka reikiamą įvairiais būdais tikslingai pasirenka reikiamą įvairiais tikslingai pasirenka reikiamą įvairiais
(grafiku, diagrama, lentele, tekstu, būdais (grafiku, diagrama, lentele, būdais (grafiku, diagrama, lentele,
abstrakčiais simboliais ir kt.) pateiktą tekstu, abstrakčiais simboliais ir kt.) tekstu, abstrakčiais simboliais ir kt.)
informaciją iš skirtingų šaltinių, ją
pateiktą informaciją iš skirtingų
pateiktą informaciją iš skirtingų
lygina, klasifikuoja, vertina,
šaltinių, ją lygina, klasifikuoja,
šaltinių, ją lygina, klasifikuoja,
padedamas jungia kelių šaltinių
apibendrina, kritiškai vertina, jungia apibendrina, analizuoja, kritiškai
informaciją ir ją apibendrina.
kelių skirtingų tipų informaciją.
vertina, interpretuoja, jungia kelių
skirtingų tipų informaciją.

B3.1 Padedamas skiria objektyvią
B3.2 Pagal įvardytus kriterijus skiria
informaciją, faktus, duomenis nuo
objektyvią informaciją, faktus,
subjektyvios informacijos, nuomonės, duomenis nuo subjektyvios
pasirenka patikimus informacijos
informacijos, nuomonės, pasirenka
šaltinius.
patikimus informacijos šaltinius.

B3.3 Pasirenka patikimus
B3.4 Pasirenka patikimus
informacijos šaltinius įvardydamas informacijos šaltinius įvardydamas
kriterijus. Skiria objektyvią
kriterijus. Nurodo patikimos
informaciją, faktus, duomenis nuo
informacijos požymius, jais remiantis
subjektyvios informacijos, nuomonės. skiria objektyvią informaciją, faktus,
duomenis nuo subjektyvios
informacijos, nuomonės.
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B4.1 Tinkamai vartodamas
pagrindines reikšmines sąvokas ir
simbolius, sklandžiai, suprantamai ir
etiškai perteikia gamtamokslinę
informaciją. Cituoja šaltinius.
Naudoja skaitmenines technologijas.

B4.2 Tinkamai vartodamas
reikšmines sąvokas ir simbolius,
sklandžiai ir suprantamai,
laikydamasis etikos ir etiketo normų
perteikia gamtamokslinę informaciją.
Atsižvelgia į adresatą. Cituoja
šaltinius. Naudoja skaitmenines
technologijas.

B4.3 Atsižvelgdamas į adresatą,
laikydamasis etikos ir etiketo normų
tinkamai ir tikslingai vartoja kalbą
perteikdamas kitiems gamtamokslinę
informaciją ir atlikdamas užduotis.
Pasirenka ir taiko faktų, idėjų,
rezultatų ir išvadų pateikimo būdus −
grafikus, diagramas, lenteles,
modelius, tekstus.
Tinkamai cituoja šaltinius. Tikslingai
naudoja skaitmenines technologijas.

B4.4 Atsižvelgdamas į adresatą,
laikydamasis etikos ir etiketo normų
tinkamai ir tikslingai vartoja kalbą
skirtingais būdais ir formomis
perteikdamas kitiems gamtamokslinę
informaciją ir atlikdamas užduotis.
Tikslingai pasirenka ir taiko faktų,
idėjų, rezultatų ir išvadų pateikimo
būdus − grafikus, diagramas, lenteles,
modelius, tekstus.
Tinkamai cituoja šaltinius. Tikslingai
naudoja skaitmenines technologijas.

B5.1 Konsultuodamasis formuluoja
klausimus padėsiančius išsiaiškinti ir
suprasti fizikinių reiškinių
dėsningumus ir objektų savybes.
Pateikdamas atsakymus, juos
paaiškina.

B5.2 Formuluoja klausimus
padėsiančius išsiaiškinti ir suprasti
fizikinių reiškinių dėsningumus ir
objektų savybes.
Pateikdamas atsakymus, juos
argumentuoja.

B5.3 Nagrinėdamas gamtamokslinę
informaciją ir atlikdamas tyrimus
tikslingai formuluoja klausimus,
argumentais grindžia savo atsakymus
gamtamokslinėmis temomis, pateikia
argumentų kitiems galimiems
atsakymams pagrįsti.

B5.4 Nagrinėdamas gamtamokslinę
informaciją ir atlikdamas tyrimus
tikslingai formuluoja klausimus,
tinkamai argumentuoja savo
atsakymus, pateikia argumentų
kitiems galimiems atsakymams
pagrįsti.

C. Gamtamokslinis tyrinėjimas
C1.1 Padedamas paaiškina, kas yra
tyrimas, kuo skiriasi stebėjimas ir
eksperimentas, įvardija tyrimo
etapus.

C1.2 Paaiškina, kas yra tyrimas,
įvardija skirtingus tyrimo būdus, jų
skirtumus ir tyrimo etapus.

C1.3 Paaiškina, kas yra tyrimas,
palygina skirtingus tyrimo būdus,
nurodo kada jie taikomi, įvardija
tyrimo etapų seką.

C1.4 Paaiškina, kas yra tyrimas,
palygina skirtingus tyrimo būdus ir jų
taikymo galimybes, pagrindžia
kiekvieno etapo paskirtį ir nuoseklaus
tyrimo atlikimo svarbą.

C2.1 Padedamas formuluoja
probleminius klausimus, tyrimo
tikslus, hipotezes.

C2.2 Konsultuodamasis įvardija
probleminę situacija, formuluoja
probleminius klausimus, su jais
susietus tyrimo tikslus, hipotezes.

C2.3 Pastebi ir įvardija probleminę
situacija, formuluoja probleminius
klausimus, su jais susietus tyrimo
tikslus, hipotezes.

C2.4 Pastebi ir įvardija probleminę
situacija, ją analizuoja ir apibūdina,
formuluoja probleminius klausimus,
su jais susietus tyrimo tikslus,
hipotezes.

C3.1 Padedamas pasirenka, tyrimo
būdą, priemones, medžiagas, tyrimo
atlikimo vietą, laiką, trukmę,
suplanuoja eigą.

C3.2 Konsultuodamasis pasirenka
tyrimo būdą, priemones, medžiagas,
tyrimo atlikimo vietą, laiką bei
trukmę, numato tyrimo veiklas;
paaiškina, kaip tyrimo metodai,

C3.3 Planuoja tyrimą: pasirenka
tinkamą tyrimo būdą, priemones,
medžiagas, tyrimo atlikimo vietą,
laiką bei trukmę, numato tyrimo
rezultatų patikimumo užtikrinimą.

C3.4 Planuodamas tyrimą pasirenka
tinkamą būdą ir pagrindžia
pasirinkimą, pasirenka priemones,
medžiagas, tyrimo atlikimo vietą,
laiką, trukmę, veiklas, numato tyrimo
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įranga, žmogiškasis faktorius gali
veikti duomenų patikimumą.

rezultatų tikslumo ir patikimumo
užtikrinimą.

C4.1 Patariamas atlieka tyrimą,
saugiai naudojasi priemonėmis ir
medžiagomis, laikosi etikos
reikalavimų, stebi vykstančius
procesus ir fiksuoja pokyčius,
nuskaito matavimo priemonių
rodmenis, nurodo absoliutines
matavimo paklaidas.

C4.2 Konsultuodamasis atlieka
tyrimą, saugiai naudojasi
priemonėmis ir medžiagomis, laikosi
etikos reikalavimų, stebi vykstančius
procesus ir fiksuoja pokyčius,
nuskaito matavimo priemonių
rodmenis, nurodo absoliutines
matavimo paklaidas.

C4.3 Atlikdamas tyrimą saugiai
naudojasi priemonėmis ir
medžiagomis, laikosi etikos
reikalavimų, tikslingai stebi
vykstančius procesus ir fiksuoja
pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo
priemonių rodmenis, nurodo
absoliutines matavimo paklaidas.

C4.4 Atlikdamas tyrimą saugiai
naudojasi priemonėmis ir
medžiagomis, laikosi etikos
reikalavimų, tikslingai stebi
vykstančius procesus ir fiksuoja
pokyčius, tiksliai nuskaito matavimo
priemonių rodmenis, nurodo
matavimo (absoliutines ir santykines)
paklaidas.

C5.1 Padedamas apibendrina gautus
duomenis ir rezultatus. Pateikiant
duomenis skaičiuoja kelių bandymų
rezultatų aritmetinį vidurkį.
Rezultatus pateikia mokytojo
nurodytu būdu.

C5.2 Sistemina ir apibendrina gautus
rezultatus ir duomenis, lygina su
informacijos šaltinių duomenimis,
kitų mokinių atliktų tyrimų surinktais
duomenimis; nurodo nepatikimus ar
netikslius rezultatus, siūlo, kaip
ištaisyti padarytas klaidas.
Duomenis pateikia vienu iš būdų:
lentelėmis, diagramomis, grafikais,
piešiniais, schemomis.

C5.3 Analizuoja ir apibendrina
gautus rezultatus ir duomenis, lygina
su informacijos šaltinių duomenimis,
kitų mokinių atliktų tyrimų surinktais
duomenimis. Vertina rezultatų
patikimumą, nurodo nepatikimų ar
netikslių rezultatų priežastis ir būdus,
kaip ištaisyti padarytas klaidas.
Duomenims analizuoti pasitelkia
skaitmenines technologijas.
Duomenis pateikia tinkamiausiais
būdais: lentelėmis, diagramomis,
grafikais, piešiniais, schemomis.

C5.4 Analizuoja ir apibendrina
gautus rezultatus ir duomenis, lygina
su informacijos šaltinių duomenimis,
kitų mokinių atliktų tyrimų surinktais
duomenimis, paaiškina aptiktus
rezultatų skirtumus. Vertina rezultatų
patikimumą, nurodo nepatikimų ar
netikslių rezultatų priežastis ir būdus,
kaip ištaisyti padarytas klaidas.
Duomenims analizuoti pasitelkia
skaitmenines technologijas.
Duomenis pateikia derindamas kelis
tinkamiausius būdus: lentelėmis,
diagramomis, grafikais, piešiniais,
schemomis.

C6.1 Padedamas formuluoja išvadas;
patikrina, ar pasitvirtino hipotezė;
paaiškina, kokie rezultatai rodo, kad
hipotezė pasitvirtino, arba kodėl
hipotezė nepasitvirtino.

C6.2 Formuluoja išvadas remdamasis C6.3 Formuluoja gautais rezultatais
gautais rezultatais. Patikrina, ar
pagrįstas išvadas atsižvelgdamas į
pasitvirtino hipotezė, ir paaiškina,
tyrimo hipotezę. Vertina atliktą
kokie rezultatai rodo, kad hipotezė tiriamąją veiklą, numato jos
pasitvirtino, arba kodėl hipotezė
tobulinimą.
nepasitvirtino.

C6.4 Formuluoja gautais rezultatais
pagrįstas išvadas atsižvelgdamas į
tyrimo hipotezę. Vertina atliktą
tiriamąją veiklą, numato jos
tobulinimo ir plėtotės galimybes.

D. Gamtos objektų ir reiškinių pažinimas
D1.1 Atpažįsta ir įvardija fizikos
mokslo objektus, reiškinius ir

D1.2. Atpažįsta ir įvardija fizikos
mokslo objektus, reiškinius ir

D1.3 Atpažįsta ir įvardija fizikos
D1.4 Atpažįsta ir įvardija fizikos
mokslo objektus, fizikinius reiškinius mokslo
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procesus žinomame kontekste,
įvardija jų savybes.

procesus žinomame kontekste,
įvardija jų savybes, vartodamas
tinkamus terminus ir sąvokas.

ir procesus naujame kontekste,
tinkamai vartodamas terminus ir
sąvokas juos apibūdina įvardydamas
savybes.

objektus, reiškinius ir procesus
naujame kontekste, tikslingai
vartodamas terminus ir sąvokas juos
apibūdina įvardydamas ir siedamas
savybes.

D2.1 Padedamas aiškina, kaip vyksta D2.2 Taikydamas fizikos žinias
fizikiniai procesai ir reiškiniai.
aiškina, kaip vyksta procesai ir
reiškiniai.

D2.3 Siedamas fizikos ir kitų dalykų D2.4 Siedamas skirtingų mokslų
žinias į visumą aiškina, kaip vyksta žinias į visumą aiškina, kaip vyksta
procesai ir reiškiniai.
procesai ir reiškiniai.

D3.1 Padedamas paaiškina fizikinių D3.2 Konsultuodamasis paaiškina
reiškinių ir procesų dėsningumus,
fizikinių reiškinių ir procesų
nurodo priežasties ir pasekmės ryšius. dėsningumus, nurodo priežasties ir
pasekmės ryšius.

D3.3 Paaiškina fizikinių reiškinių ir
procesų dėsningumus, nurodo
priežasties ir pasekmės ryšius.

D4.1 Padedamas lygina, klasifikuoja,
objektus, procesus, reiškinius,
remdamasis jų pagrindinėmis
savybėmis ir požymiais.

D4.3 Lygina ir klasifikuoja objektus, D4.4 Argumentuotai siūlo kriterijus,
procesus, reiškinius remdamasis jų kuriais remdamasis lygina ir
savybėmis, požymiais ir prigimtimi. klasifikuoja objektus, procesus,
reiškinius.

D4.2 Konsultuodamasis lygina,
klasifikuoja, objektus, procesus,
reiškinius, remdamasis jų
pagrindinėmis savybėmis ir
požymiais.

D3.4 Paaiškina fizikinių reiškinių ir
procesų dėsningumus, priežasties ir
pasekmės ryšius.

D5.1 Padedamas kuria realių procesų D5.2 Konsultuodamasis kuria realių D5.3 Taikydamas fizikos ir kitų
D5.4 Taikydamas fizikos ir kitų
ir reiškinių modelius.
procesų ir reiškinių modelius.
gamtos mokslų dėsningumus kuria gamtos mokslų dėsningumus kuria
realių procesų ir reiškinių modelius. modelius ir jais remdamasis aiškina
realius procesus ir reiškinius.
E. Problemų sprendimas ir refleksija
E1.1 Pasirenka problemų sprendimo E1.2 Spręsdamas įvairias
būdą iš kelių pateiktų, paaiškina savo gamtamokslines problemas ir
pasirinkimą
atlikdamas užduotis siūlo idėjų joms
spręsti, jas aptaria ir pasirenka
tinkamiausią.

E1.3 Spręsdamas įvairias
gamtamokslines problemas ir
atlikdamas užduotis jas analizuoja,
pasirenka tinkamą strategiją
atsižvelgdamas į problemos /
užduoties pobūdį ir esamas
galimybes, prognozuoja rezultatus, ir
siūlo bent vieną problemos
sprendimo alternatyvą.

E1.4 Spręsdamas įvairias
gamtamokslines problemas ir
atlikdamas užduotis jas analizuoja,
pasirenka tinkamą strategiją
atsižvelgdamas į problemos /
užduoties pobūdį ir esamas
galimybes, prognozuoja rezultatus ir
pagrindžia savo prognozę, siūlo
problemų sprendimo alternatyvų.

E2.1 Taiko fizikos žinias ir gebėjimus E2.2 Tikslingai ir kūrybiškai taiko
spręsdamas atpažįstamas problemas fizikos žinias ir gebėjimus, gautus
ir atlikdamas užduotis.
tyrimų rezultatus spręsdamas naujas
problemas ir atlikdamas užduotis.

E2.3 Tikslingai ir kūrybiškai taiko
fizikos žinias, gebėjimus ir tyrimų
rezultatus spręsdamas problemas ir
atlikdamas užduotis skirtingų gamtos

E2.4 Tikslingai ir kūrybiškai taiko
fizikos žinias, gebėjimus ir tyrimų
rezultatus spręsdamas problemas ir
atlikdamas užduotis skirtingų dalykų
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mokslų integravimo reikalaujančiose integravimo reikalaujančiose
situacijose.
situacijose.
E3.1 Vertina problemos sprendimą ir
atliktos užduoties rezultatus, daro
išvadas atsižvelgdamas į realų
kontekstą.

E3.2 Vertina problemos sprendimą ir
atliktos užduoties rezultatus,
lygindamas juos su pateiktais
duomenimis ir atsižvelgdamas į realų
kontekstą, daro išvadas.

E3.3 Kritiškai vertina problemos
sprendimą ir atliktos užduoties
rezultatus, lygindamas juos su
teoriniais duomenimis ir
atsižvelgdamas į realų kontekstą,
daro išvadas.

E3.4 Analizuoja, kritiškai vertina ir
apibendrina problemos sprendimą ir
atliktos užduoties rezultatus,
lygindamas juos su teoriniais
duomenimis ir atsižvelgdamas į realų
kontekstą, daro pagrįstas išvadas.

E4.1 Pagal pateiktus kriterijus
reflektuoja asmeninę pažangą,
įvardija savo stiprybes ir tobulintinas
sritis mokantis fizikos, nurodo
galimus savo pasiekimų gerinimo
būdus.

E4.2 Reflektuoja asmeninę pažangą,
įvardija savo stiprybes ir tobulintinas
sritis mokantis fizikos, nurodo
galimus savo pasiekimų gerinimo
būdus.

E4.3 Reflektuoja asmeninę pažangą
mokantis fizikos, įvardija savo
stiprybes ir tobulintinas sritis,
analizuoja savo pasiekimų
priežasties-pasekmės ryšius, kelia
tolesnius mokymosi tikslus.

E4.4 Reflektuoja asmeninę pažangą
mokantis fizikos, analizuoja ir sieja
savo pasiekimų priežasties-pasekmės
ryšius, kelia tolesnius mokymosi
tikslus, numatydamas konkretų
laikotarpį.

F. Žmogaus ir gamtos dermės pažinimas
F1.1 Įvardija aplinkos veiksnių įtaką F1.2 Įvardija aplinkos veiksnių įtaką F1.3 Paaiškina aplinkos veiksnių
F1.4 Argumentuodamas paaiškina
sveikatai ir pateikia praktinių sveikos sveikatai ir pateikia praktinių sveikos įtaką sveikatai, pateikia praktinių
aplinkos veiksnių įtaką sveikatai ir
aplinkos namuose kūrimo pavyzdžių. aplinkos kūrimo pavyzdžių.
sveikos aplinkos kūrimo pavyzdžių. sveikos aplinkos kūrimo būtinybę,
pateikia sveikos aplinkos pavyzdžių.
F2.1 Pagal nurodytus darnaus
F2.2 Nurodo darnaus vystymosi
vystymosi tikslus pateikia pavyzdžių, reikšmę aplinkosaugai. Aptaria
kaip užtikrinama žmonių gerovė.
vietinės bendruomenės gyventojų
gyvenimo sąlygų gerinimo būdus,
atsižvelgiant į socialinį, ekonominį,
aplinkosauginį aspektus.

F3.1 Atsakydamas į klausimus
paaiškina, kodėl svarbu saugoti
gamtą, taupiai vartoti išteklius ir

F2.3 Įvardija darnų vystymąsi kaip
visumą priemonių užtikrinančių
žmonių gerovę dabar ir ateityje.
Diskutuoja apie vietinės
bendruomenės ir Lietuvos gyventojų
gyvenimo sąlygų gerinimo būdus,
atsižvelgiant į socialinį, ekonominį,
aplinkosauginį aspektus. Pateikia
žmogaus veiklos poveikio gamtai
pavyzdžių.

F3.2 Paaiškina, kodėl svarbu saugoti F3.3 Diskutuoja apie gamtos
gamtą, racionaliai vartoti išteklius ir saugojimo, racionalaus išteklių
perdirbti antrines žaliavas. Aptaria vartojimo ir antrinių žaliavų

F2.4 Paaiškina darnų vystymąsi kaip
visumą priemonių užtikrinančių
žmonių gerovę dabar ir ateityje.
Diskutuoja apie vietinės
bendruomenės, Lietuvos ir pasaulio
gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo
būdus, atsižvelgdamas į socialinį,
ekonominį, aplinkosauginį aspektus
pateikia apibendrintas išvadas.
Analizuoja žmogaus veiklos poveikį
gamtai vietovės, šalies ir globaliu
mastu.
F3.4 Diskutuoja ekologinio tvarumo
įvairiose srityse (buityje, žemės
ūkyje, pramonėje, transporte,
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perdirbti antrines žaliavas. Įvardija
aplinkos ir išteklių apsaugos būdus.
Dalyvauja mokyklos ir vietos
bendruomenės akcijose, projektuose
ir kitose veiklose.

aplinkos ir išteklių apsaugos būdus,
siūlo jų pritaikymą konkrečioje
situacijoje. Dalyvauja mokyklos ir
vietos bendruomenės akcijose,
projektuose ir kitose veiklose.

perdirbimo svarbą. Siūlo aplinkos ir
išteklių apsaugos būdų, nagrinėja jų
pritaikymo konkrečioje situacijoje
galimybes. Dalyvauja mokyklos,
vietos bendruomenės ir gamtosaugos
organizacijų akcijose, projektuose ir
kitose veiklose.

biotechnologijose ir kt.) klausimais.
Dalyvauja mokyklos, vietos
bendruomenės ir gamtosaugos
organizacijų akcijose, projektuose ir
kitose veiklose.
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