
System oceniania z fizyki w roku szkolnym 2021/22. 

Podczas nauki fizyki uczeń uzyskuje oceny za: 

a. sprawdziany pisemne po zakończeniu rozdziału, zapowiedziane po wcześniejszym 
podsumowaniu działu. 

b. krótkie sprawdziany (kartkówki), zapowiedziane, obejmujące 1 do 3 lekcji. 

c. odpowiedzi ustne z ostatniej lekcji na której uczeń był obecny ( nie dotyczy lekcji 
podsumowującej dział). 

d. aktywność na lekcjach tzn. gdy w trakcie lekcji uczeń zgłasza się do odpowiedzi i 
poprawnie odpowiada. 

e. za udział w konkursach z fizyki. 

f. za prowadzenie zeszytu z fizyki, głównie ocenie podlega kompletność notatek a mniej styl 
prowadzenia. 

Obowiązuje 6 –stopniowa skala ocen zgodna ze statutem szkoły. Na sprawdzianach 
pisemnych zadania są punktowane. Przy każdym zadaniu podana jest liczba punktów 
możliwych do zdobycia.  

Uczeń uzyska poszczególne oceny gdy zdobędzie odpowiednią liczbę punktów. 

100%-90%- ocena 5 

89%- 75%- ocena 4 

74%- 50%- ocena 3 

49%-33%- ocena 2 

0%-32 %- ocena 1 

Uczeń uzyska ocenę celującą ze sprawdzianu pisemnego gdy otrzyma 5 i rozwiąże zadania 
oznaczone gwiazdką*. Z odpowiedzi ustnej gdy odpowie na pytanie wykraczające poza treści 
obowiązkowe. Uczeń uzyska cząstkową ocenę celującą za zakwalifikowanie się do etapu 
rejonowego Małopolskiego Konkursu z Fizyki. Po zakwalifikowaniu się do etapu 
wojewódzkiego  uzyska końcoworoczną  ocenę 6, gdy inne oceny cząstkowe to dobre i 
bardzo dobre. 

Uczeń uzyskuje ocenę za aktywność na lekcji. Za poprawną odpowiedź uzyskuje +, natomiast 
– gdy wezwany do odpowiedzi , odpowie źle. Uczeń jest wezwany do odpowiedzi gdy pytanie 
dotyczy ostatniej lekcji. 



5 plusów –ocena 5 

4 plusy 1 minus – ocena 4 

3 plusy 2 minusy –ocena 3 

2 plusy 3 minusy- ocena 2 

1 plus 4 minusy- ocena +1 

5 minusów- ocena 1 

Gdy uczeń jest obecny na lekcji , a nie prowadzi notatki bez uzasadnionej przyczyny może 
otrzymać 1 za aktywność na lekcji. 

Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od otrzymania 
oceny.  

Uczniowie z dostosowaniami mają obniżoną skalę punktową, o jeden poziom gdy piszą ten 
sam sprawdzian, albo piszą łatwiejszy sprawdzian. 

W czasie nauki zdalnej uczeń jest oceniany dodatkowa za: 

- zadania domowe, przesyłane przez internet. 

 


