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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

 

 

  Uczeń zna wymagania edukacyjne i kryteria ocen z przedmiotu plastyka. 

 Ma na lekcji zeszyt przedmiotowy oraz materiały niezbędne do wykonania 

pracy plastycznej. 

  O tym, że jest nieprzygotowany do lekcji informuje nauczyciela na początku 

zajęć 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w ciągu 

semestru (brak zeszytu przedmiotowego, zadania domowego, materiałów i 

przyborów). Trzecie nieprzygotowanie i każde następne powodować będzie 

wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.  

  Brak jakichkolwiek materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia 

ucznia od pracy na lekcji. Ma on obowiązek pracować na innych materiałach 

np. pożyczonych lub aktualnie posiadanych. 

 W przypadku nie oddania pracy w ciągu 2 tygodni od terminu jej 

zakończenia, praca nie zostanie oceniona wyżej niż ocena dobra. 

    Każdą pracę plastyczną uczeń wykonuje samodzielnie w przypadku 

wątpliwości praca nie będzie oceniona. 

  Uczeń ma prawo zwracać się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe 

wyjaśnienia odnośnie omawianych zagadnień. 

  Wszystkie prace plastyczne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę 

plastyczną z przyczyn losowych, powinien ją przedstawić do oceny w ciągu 

dwóch tygodni albo w terminie ustalonym z nauczycielem. 

  Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i 

przestrzegać zasad bhp. 

   O końcowy porządek w klasie po skończonych zajęciach plastyki dba 

dyżurny. 

 Uczeń stara się być zawsze pozytywnie nastawiony do wykonania swojej 

pracy plastycznej wierząc w swoje możliwości. 

  Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen przed klasyfikacją. 

Uczeń powinien:  

 brać czynne uczestnictwo w zajęciach,  

 wykazywać pozytywną motywację do przedmiotu,  

 samodzielnie wykonywać zadania,  

 zachowywać się kulturalnie i przestrzegać dyscypliny; 



 być tolerancyjnym w stosunku do innych gustów, zachowań, poglądów; 

 

Uczeń otrzymuje oceny za: 

 za wiedzę przedmiotową i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym przez 

program nauczania,  

 działalność plastyczną 

 udział w pracach na rzecz szkoły i konkursach plastycznych. 

Ocenianie osiągnięć na lekcjach plastyki jest trudne ze względu na duże 

różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. 

 

 Ocenianie śródroczne i roczne 

1. Skala. 

     a) oceny  końcowe wyrażone są pełną oceną tj. celujący, bardzo   

         dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny, 

     b) skala ocen śródrocznych  jest  rozszerzona o znaczki „ + „ lub „ – „  . 

 

2. Oceny śródroczne i roczne są średnią ocen cząstkowych.  

Ocena śródroczna:  

 Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej jest średnia  ocen 

cząstkowych. 

 

 

Ocena  Przedział 

6 6,00 -5,51 

5+ 5,50 -5,35 

5 5,34 - 4,75 

5- 4,74 - 4,65 

4+ 4,64 – 4,35 

4 4,34 – 3,75 

4- 3,74 - 3,65 

3+ 3,64 - 3,35 

3 3,34 – 2,75 

3- 2,74 - 2,65 

2+ 2,64 - 2,35 

2 2,34 – 1,75 

2- 1,74 - 1,61 

1 1,60  - 1 

 

 

 

 

 



Ocena roczna: 

 Podstawą do wystawienia oceny  rocznej jest średnia ocen cząstkowych 

uzyskanych w ciągu roku. 

 

Ocena Przedział 

6 
-5,5 

5 
4,65 - 5,49 

4 
3,65 - 4,64 

3 
2,65 - 3,64 

2 
1,60 - 2,64 

1 
poniżej 1,6 

 

Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie: 

 uczniowi - jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, 

uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy, 

 rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju 

dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach 

  

W sprawach spornych rozstrzygają: nauczyciel przedmiotu, wychowawca klasy, 

rzecznik praw ucznia, dyrektor szkoły.  

O zasadach oceniania nauczyciel informuje uczniów podczas pierwszych zajęć (na 

początku roku szkolnego). PZO jest dostępny dla uczniów i rodziców, jest 

umieszczony na tablicy informacyjnej w klasie i na stronie internetowej szkoły 

http://www.sp1.poddebice.pl 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

 

Na ocenę niedostateczną  uczeń: 

 

 nie opanował minimum programowego 

 nie przestrzegał kontraktu przedmiotowego 

 nie przygotowywał się do lekcji 

 nie wykonał żadnej pracy plastycznej   

 

 

 



Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

 

 rzadko przygotowuje się do lekcji 

 musi być stymulowany przez nauczyciela 

 posiada braki w opanowaniu minimum programowego 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

 

 stara się być przygotowany 

 podejmuje trud przygotowania zadań 

 tworzy rysunki, obrazy, kompozycje 

 zna niektóre terminy i pojęcia związane z wiedzą o sztuce 

 

 

Na ocenę dobrą uczeń: 

 

 jest zawsze przygotowany do lekcji 

 rozwija umiejętność wyrażania odczuć, chętnie podejmuje trud tworzenia  

 zna elementy formy plastycznej i potrafi wykazać ich różnorodność  

 świadomie stosuje formy plastyczne 

 dba o estetykę swoich prac 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

 

 aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach 

 wciąż wzbogaca doświadczenia z zakresu warsztatu plastycznego 

 twórczo wykorzystuje wiedzę o formie plastycznej 

 zauważa związki plastyki z innymi dziedzinami działalności ludzkiej- nauką, 

literaturą, muzyką, techniką 

 zauważa znaczenie symboliczne zawarte w sztuce i potrafi je wykorzystać 

we własnej ekspresji plastycznej 

 potrafi scharakteryzować formę dzieła posługując się odpowiednimi 

pojęciami 



Na ocenę celującą; 

 

 przejawia zdolności plastyczne 

 jest zaangażowany emocjonalnie w proces twórczy  

 prace twórcze cechuje oryginalność rozwiązań formalnych 

 opanował umiejętności na ocenę minimum bardzo dobrą i bierze udział w 

zajęciach pozaszkolnych rozwijających zdolności i promujących działalność 

szkoły w środowisku lokalnym 

 bierze udział  z sukcesem (I, II, III miejsce, wyróżnienie) w minimum 3 

szkolnych konkursach plastycznych w ciągu roku szkolnego 

 bierze udział z sukcesem ( I, II, III miejsce, wyróżnienie) w  minimum 3 

gminnych, powiatowych i wyższego szczebla konkursach plastycznych  w 

ciągu roku szkolnego 

 

1. Udział w konkursach: 

 

 za udział w konkursach szkolnych lub innych najniższego szczebla 

uczeń otrzymuje znaczek „ +”, a trzy takie znaczki składają się na 

cząstkową ocenę bardzo dobrą, 

 za odniesione sukcesy w konkursach szkolnych – 1-3 miejsce i 

wyróżnienie - cząstkowa ocena celująca, 

 za zakwalifikowanie się do konkursów wyższego szczebla – 

cząstkowa ocena celująca, 

 


