
PLASTYKA – PRZEDMIOTOWE OCENIANIE. 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA. 

 

Podczas oceny pracy plastycznej, bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek, zaangażowanie,   

i wkład pracy, z jakim uczeń wykonywał pracę, zgodność z tematem, samodzielność,  

a następnie walory artystyczne oraz indywidualny poziom uzdolnień. 

 

Podstawową zasadą jest praca podczas lekcji, za którą uczeń otrzymuje ocenę. 

Obowiązkiem ucznia jest wykonywanie pracy plastycznej podczas lekcji oraz przygotowanie się do 

zajęć. Podczas lekcji nauczyciel informuje uczniów ustnie i pisemnie, jakie materiały trzeba 

przynieść na kolejną lekcję. Informację przesyła również do uczniów przez e – dziennik. 

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do kolejnych zajęć. 

Uczeń może być w każdym semestrze dwa razy nieprzygotowany. 

Nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić przed lekcją. W przypadku nieprzygotowania do lekcji 

nauczyciel wpisuje do dziennika np. lub ocenę niedostateczną. Nieprzygotowany uczeń otrzymuje 

materiały niezbędne do pracy od nauczyciela i jest zobowiązany do wykonania pracy plastycznej. 

Jeśli odmawia, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w porozumieniu  

z nauczycielem. 

Poprawiać można tylko oceny niedostateczne i dopuszczające otrzymane za pracę plastyczną lub za 

rażąco niskie jej wykonanie. 

Wszystkie oceny niedostateczne, dopuszczające i inne otrzymane z przedmiotu, pozostają wpisane 

do dziennika razem z oceną z poprawy. 

 

Dłuższa nieobecność ucznia w szkole wymaga indywidualnej konsultacji z nauczycielem w celu 

ustalenia zasad oddania zaległych prac. 

Na ocenę roczną ma wpływ ocena śródroczna i decyduje o niej nauczyciel. 

 

Określa się następujące przedziały średnich ważonych do ustalenia śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych: 

1) 5,61 - 6,00 – ocena celująca 2) 4,61 - 5,60 – ocena bardzo dobra 3) 3,61 - 4,60 – ocena dobra  

4) 2,61 - 3,60 – ocena dostateczna 5) 1,61 – 2,60 – ocena dopuszczająca 

6) 1,00 – 1,60 – ocena niedostateczna 

 

Uczeń może otrzymać oceny za: pracę plastyczną podczas lekcji, aktywność, przygotowanie do 

lekcji, odpowiedź , kartkówkę, sprawdzian, kartę pracy, prace dodatkowe, prezentację, pracę 

wykonaną na konkurs, nagrodzoną lub wyróżnioną w konkursie. 

 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną, jeżeli uczeń uzyska wysoki wynik w plastycznym 

konkursie pozaszkolnym. 

 

Wobec uczniów posiadających Opinię lub Orzeczenie dostosowuje się wymagania edukacyjne 

zgodnie z zaleceniami. 

 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

 

Ocena za pracę plastyczną podczas lekcji. WAGA 2, skala ocen od 1 do 6 

 

Uczeń ma obowiązek samodzielnie wykonywać pracę podczas lekcji. Jeżeli odmawia wykonania 

pracy lub zaangażowanie w wykonywaną pracę jest rażąco niskie,  otrzymuje ocenę niedostateczną, 

którą może poprawić w uzgodnieniu z nauczycielem na kolejnej lekcji lub w innym terminie. 

Poprawiać można wyłącznie prace ocenione na niedostateczny lub dopuszczający. 



Według kolejności ocenie podlegają: 

1. Wysiłek, zaangażowanie i wkład pracy oraz samodzielność ( zrozumienie tematu, kreatywność 

wykonania ), 

2. Walory artystyczne pracy ( estetyka, dobór środków, barw, kompozycja itp.), 

3. Współpraca z nauczycielem – otwartość na sugestie i wskazówki w celu ulepszenia prac. 

 

Nie można poprawiać ocen podczas lekcji, na której nauczyciel wystawia oceny śródroczne lub 

roczne. Wyjątkowe sytuacje omawiane są z uczniem lub z rodzicami. 

 

Ocena za aktywność. WAGA 3, skala ocen od 1 do 6 

 

Ocenie podlega: 

1. Udział w dyskusji lub całkowity brak udziału. 

2. Omawianie zagadnień z dziedziny plastyki np. analiza dzieł sztuki. 

3. Udzielanie lub nie udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące omawianego zagadnienia. 

 

Uczeń może otrzymać ocenę za aktywny udział podczas omawiania zagadnień z dziedziny plastyki 

( branie udziału w dyskusji, udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie) lub brak udziału w lekcji. 

Jeżeli otrzyma ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, to może ją poprawić na kolejnej lekcji na 

której będzie obecny, w uzgodnieniu z nauczycielem, w formie ustnej. 

Ocen za aktywność innych niż ocena niedostateczna lub dopuszczająca nie można poprawić. 

Jeżeli uczeń posiada zalecenia dotyczące nie odpytywania na forum klasy, to może poprawić ocenę 

w formie pisemnej. 

 

Przygotowanie do lekcji. WAGA 1, ocena 1, zapis np. 

 

Przygotowanie do zajęć, to posiadanie niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania pracy, 

podręcznika lub innych rzeczy wskazanych przez nauczyciela ( bloki, ołówek, kredki, farby, 

podręcznik itp.) 

Za brak przygotowania do lekcji nauczyciel wpisuje np. 

Każde następne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika, której nie poprawia się. Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany w semestrze. 

Uczeń nieprzygotowany otrzymuje materiały od nauczyciela i jest zobowiązany do wykonania 

swojej pracy. 

 

Ocena za odpowiedź. WAGA 1 skala ocen od 1 do 6 

 

Uczeń może być zapytany na każdej lekcji z ostatnich trzech tematów lekcyjnych. W przypadku 

uczniów z dostosowaniem wymagań wskazujących na nieodpytywanie na forum klasy, uczeń pisze 

swoją odpowiedź na kartce i oddaje nauczycielowi do oceny. Uczeń może poprawić ocenę 

niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną  w ciągu dwóch tygodni, w porozumieniu  

z nauczycielem. Każda ocena za odpowiedź pozostaje wpisana do dziennika razem z oceną  

z poprawy. 

 

Ocena za kartkówkę, sprawdzian, kartę pracy. WAGA 1 , skala ocen od 1 do 6 

 

Kartkówka jest niezapowiedziana i może obejmować zagadnienia z trzech ostatnich tematów 

lekcyjnych. 

Sprawdzian obejmuje materiał podany wcześniej przez nauczyciela i jest zapowiedziany. 

Kartę pracy otrzymują uczniowie podczas lekcji i pracują zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. 

Karta pracy jest jedną z form pracy na lekcji i nauczyciel nie informuje uczniów wcześniej  

o korzystaniu z niej. 



Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne z kartkówek, sprawdzianów lub kart pracy 

można poprawić w ciągu dwóch tygodni, w uzgodnieniu z nauczycielem. Każda ocena pozostaje 

wpisana do dziennika. O procentowej skali na poszczególne oceny z kartkówek, sprawdzianów oraz 

kart pracy decyduje nauczyciel. Informuje o tym uczniów. 

 

Ocena za prace dodatkowe, prezentacje ( film ) WAGA 2, skala ocen od 4 do 6. 

 

Uczeń może otrzymać oceny za prace dodatkowe ( są to prace nieobowiązkowe) , zaproponowane 

przez nauczyciela np. wykonanie gazetki,plakatu, pomoc w wykonaniu dekoracji,formę 

przestrzenną, prezentację multimedialną lub inną ( film ). Może, w porozumieniu z nauczycielem, 

wykonać samodzielną pracę dodatkową w domu. Za dodatkowe prace plastyczne można otrzymać 

jedną ocenę w semestrze, niezależnie od ilości pokazanych prac. Maksymalnie można otrzymać 

dwie oceny w semestrze za prace dodatkowe, w tym prezentację ( film), formę przestrzenną. 

Dodatkowa praca plastyczna musi być wykonana na co najmniej dobrym poziomie, inaczej nie 

zostanie uwzględniona w ocenach ucznia. Ocen dodatkowych nie można poprawiać. 

 

Ocena za pracę plastyczną wykonaną na konkurs plastyczny, otrzymane wyróżnienie lub nagrodę. 

WAGA 2, skala ocen od 5 do 6 

 

Uczeń może otrzymać ocenę za prace wykonane na konkursy plastyczne na różnych szczeblach, 

przyznane nagrody lub wyróżnienia. O wpisaniu ocen decyduje nauczyciel. 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną ( końcową ) za osiągnięcie wysokiego wyniku 

w konkursie pozaszkolnym. 

 

 


