
Arviointikriteerit 
 

 

 
Tiedän, mitä 
pitää oppia. 

Työskentelen 
opettajan 
antamien 
tavoitteiden 
mukaan. Pyydän 
tarvittaessa 
apua. 
 

Arvioin omaa 
työskentelyäni ja 
otan vastaan 
palautetta. 

Asetan omia 
tavoitteita ja 
työskentelen 
niiden 
saavuttamiseksi. 
Tiedän ja 
kerron, mitä jo 
osaan. 

Annan 
rakentavaa 
palautetta muille 
oppilaille. 
Arvioin itseäni 
rakentavasti. 

Kehitän 
toimintaani 
itsearvioinnin ja 
palautteen 
perusteella. 

 

 

Tiedän, että 
fysiikan malli 
kuvaa 
todellisuutta 
tietyin 
rajoituksin. 

Osaan 
luetella 
erilaisia 
fysiikan 
malleja. 

Tulkitsen 
seuraavia malleja: 
aurinkokunnan 
malli, kuvaajat, 
pohjapiirustus, 
laskukaava 

Käytän, tulkitsen ja teen 
ennusteita seuraavista 
malleista: aurinkokunnan 
malli, kuvaajat, 
pohjapiirustus, laskukaava  
Kerron, mihin malli soveltuu 
ja mihin ei.  

Muodostan 
kuvaajan 
mittaus-
tulosten 
perusteella. 
Piirrän 
mallikuvan 
tilanteesta.  

Arvioin, 
kuinka hyvin 
itse tekemäni 
malli kuvaa 
tilannetta. 

 

 

 

Muistan käsitteet 
suure ja yksikkö. 

Yhdistän seuraaviin yksiköihin 
oikean suureen ja kirjain-
tunnuksen: 
matka, pinta-ala, tilavuus aika, 
massa, nopeus, voima, tiheys. 

Yhdistän ilmiöön siihen 
liittyviä suureita 
yksiköineen. 

Selitän ilmiöitä fysiikan 
käsitteiden avulla. 
Yhdistän ilmiöön siihen 
liittyvät ominaisuudet ja 
suureet. 

 

 

 
Annan esimerkkejä 
fysiikassa käytettävistä tvt-
välineistä ja sovelluksista. 

Hyödynnän tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
fysiikan tehtävien 
toteuttamisessa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Annan esimerkkejä erilaisista 
vuorovaikutuksista ja voimista. 

Ymmärrän voimien vaikutuksen 
kappaleen liiketilaan. 
(Newtonin lait 1 ja 2) 

Osaan ratkaista vuorovaikutukseen ja 
liikkeeseen liittyviä tehtäviä kuvaajien 
avulla sekä laskemalla. 

 

 
Muistan 
erilaisia 
tietolähteitä. 

Osaan 
luokitella 
tietolähteitä 
luotettaviin ja 
ei-luotettaviin. 

Osaan hakea 
tietoa 
luotettavasta 
tietolähteestä. 

Osaan hakea 
tietoa eri 
tietolähteistä ja 
valita joitakin 
luotettavia.  

Osaan hakea tietoa 
tarkoituksen-
mukaisesta 
tietolähteestä ja 
perustella, miksi 
valitsin sen lähteen. 

Tunnistan tekstistä 
kirjoittajan 
asenteet ja 
asiantuntijuuden 
tason. 

 

 

 
Annan 
esimerkkejä 
fysiikkaa 
hyödyntävistä 
teknologisista 
sovelluksista. 

Ideoin 
ryhmän 
kanssa 
fysiikan 
projektia. 

Suunnittelen 
ryhmän kanssa 
fysiikkaa 
soveltavaa 
projektia. 

Työskentelen 
yhteistyössä 
teknologisen ratkaisun 
ideoinnissa, 
suunnittelussa, 
kehittämisessä ja 
soveltamisessa. 

Erotan projektin 
tärkeät ja 
olennaiset asiat 
ja pidän huolta 
niiden 
edistämisestä.  

Selitän 
rakentamieni 
sovellusten 
toimintaperiaatt
een fysiikan 
käsitteiden 
avulla. 

 

 
Tiedän aiheeseen 
liittyvät suureet. 

Tiedän tutkittavan 
ilmiön. 

Teen järkevän 
hypoteesin. 

Muodostan kysymyksiä 
tarkasteltavasta ilmiöstä.  
Tarkennan kysymyksiä niin, että 
saan luotua tutkimussuunnitelman. 

    

Muistan turvallisen 
työskentelyn 
periaatteet. 

Työskentelen 
turvallisesti yksin ja 
ryhmässä. 

Tunnistan tieteellisen 
tutkimuksen vaiheet. 

Työskentelen turvallisesti. Teen 
havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai 
suunnitelmani mukaan. 

    

Kirjoitan 
tutkimuksen 
tulokset 
muistiin. 

Lasken 
mittausten 
perusteella 
tuloksen.  

Lasku on 
perusteltu ja 
huolella 
esitetty. 

Arvioin 
järkevästi 
tuloksen 
tarkkuutta ja 
luotettavuutta. 

Perustelen arvioni 
tulosten ja 
tutkimusprosessin 
luotettavuudesta. 

Esitän hyviä 
ratkaisuja 
luotettavuuden 
parantamiseksi. 

 


