
 

PLASTYKA-  PRZEDMIOTOWE OCENIANIE   
 

Ogólne zasady oceniania: 
 

➢ Podczas oceny pracy plastycznej ucznia bierze się w szczególności pod uwagę: zaangażowanie z jakim uczeń wykonuje swoją pracę 
plastyczną podczas lekcji, a dopiero w następnej kolejności walory artystyczne pracy 

 
➢ Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania swojej pracy podczas każdej lekcji.  

 
➢ Indywidualny poziom uzdolnień plastycznych i zainteresowanie przedmiotem 

 
➢ Uczeń nieprzygotowany do lekcji otrzymuje materiały niezbędne do pracy od nauczyciela - obowiązkiem ucznia jest wykonywanie 

swojej pracy. Nieobecność ucznia nie zwalnia go z przygotowania do zajęć. 
 

➢ Jeżeli uczeń nie będzie chciał pracować lub zaangażowanie ucznia w wykonywanie pracy będzie rażąco niskie, wówczas otrzyma 
ocenę niedostateczną. Będzie mógł poprawić ocenę niedostateczną w uzgodnieniu z nauczycielem.  

 
➢ Zaległe prace uczeń powinien oddać na kolejnej lekcji na której będzie obecny.  

 
➢ Prac nie można oddawać podczas lekcji, na której nauczyciel wystawia oceny śródroczne lub roczne. Wyjątkowe sytuacje omawiane 

są indywidualnie z uczniem lub z jego rodzicami.  
 

➢ Nie można poprawiać ocen z prac plastycznych innych niż oceny dopuszczające i niedostateczne.  
 

➢ Aktywny udział w lekcji podczas omawiania zagadnień z dziedziny plastyki ( branie udział w dyskusji,udzielanie odpowiedzi na zadane 
pytanie itd.) Jeżeli otrzyma ocenę niedostateczną lub dopuszczającą to może ją poprawić na kolejnej lekcji, na której będzie obecny, 
w formie ustnej lub pisemnej. Ocen za aktywność innych niż oceny niedostateczna i dopuszczająca nie można poprawiać. 
 

➢ Oceny za prace artystyczne wykonane na konkursy plastyczne na różnych szczeblach i oceny za zdobycie nagród i wyróżnień  
w konkursach lub prace dodatkowe zaproponowane przez nauczyciela. 



 

 Dłuższa nieobecność ucznia w szkole wymaga indywidualnej konsultacji z nauczycielem oraz ustalenia zasad oddania zaległych prac. 

Wobec uczniów posiadających Opinię lub Orzeczenie dostosowuje się wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceń. 

 

OCENIANIE BIEŻĄCE : 

 

I.  Ocena za pracę plastyczną podczas lekcji:   WAGA 3 

- oceniane jest zaangażowanie i samodzielność wykonania (zrozumienie tematu, kreatywność wykonania, ) 

- walory artystyczne pracy (estetyka, dobór środków, barw, kompozycja itp.) 

- współpraca z nauczycielem – otwartość na sugestie i wskazówki nauczyciela w celu ulepszenia prac 

- poprawa pracy ocenionej na dopuszczający lub niedostateczny 

 

ocena uznaniowa w skali od 1do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) 

 

II. Ocena za przygotowanie do zajęć:    WAGA 2 

- przygotowanie do zajęć (bloki, ołówki, farby, kredki, książka itp.) - nauczyciel na każdej lekcji informuje uczniów jakie materiały mają 

przynieść na kolejną lekcję 

- brak przygotowania do zajęć nauczyciel wpisuje do dziennika jako „np”. 

- oceny za przygotowanie do lekcji uczeń nie ma możliwości poprawy 

 

jedna ocena w semestrze: 

- uczeń zawsze przygotowany (brak „np.”) - ocena 5 (bardzo dobra) 

- jedno „np.” w semestrze – ocena 4 (dobra) 

- dwa „np.” w semestrze – ocena 3 (dostateczna) 

- trzy „np.” w semestrze – ocena 2 (dopuszczająca) 

- cztery i więcej „np.” w semestrze – ocena 1 (niedostateczna) 

 



 

III. Ocena za aktywność na lekcji:    WAGA 4 

- aktywny udział w dyskusji lub jego całkowity brak  

- przygotowanie części lekcji (np. w formie prezentacji) 

- częściowe prowadzenie lekcji przy pomocy nauczyciela 

 

ocena uznaniowa w skali od 1 do 6 (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) 

 

VI. Dodatkowa aktywność ucznia:   WAGA 5 

- udział w konkursach plastycznych 

- ocena za zdobycie nagród i wyróżnień w konkursach 

- dodatkowe (nieobowiązkowe) prace zlecone przez nauczyciela 

- praca na rzecz szkoły (wykonanie plakatu, gazetki,  pomoc w wykonaniu dekoracji, itp) 

- prace dodatkowe samodzielnie wykonane w domu (uczeń może przynieść dowolną ilość samodzielnych prac, za które dostaje jedną ocenę 

w semestrze) 

 

ocena uznaniowa w skali od 4 do 6 (dobry,  bardzo dobry, celujący) 


