
ZASADY

OCENIANIA

Z

PLASTYKI 



1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu – plastyka:

Przy ustalaniu oceny bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w realizację zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

OCENĘ CELUJĄCĄ (6) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 ·         posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści z podstawy  

           programowej,

·         jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·         wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania

dla danego tematu,

·         uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego,

·         przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w 

semestrze) i osiąga sukcesy  na szczeblu wyższym niż szkolny.

 

 OCENĘ BARDZO DOBRĄ (5) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie    

          programowej,

·        biegle posługuje się terminami plastycznymi,

·        pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

·        jest zawsze przygotowany do zajęć,

·        efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace 

są estetyczne.

 

 OCENĘ DOBRĄ (4) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        opanował większość wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  

         programowej,

·        poprawnie posługuje się terminami plastycznymi,

·        jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,

·        wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są 

zgodne z tematem.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ (3) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego w podstawie 



programowej ,

·         poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, 

zaangażowaniem,

·         nie dba o estetykę pracy,

·         najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 

 OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości z podstawy programowej,

·         ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

·         często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

·         nie wykazuje woli poprawy oceny.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ (1) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         nie posiada wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej i uzyskuje 

oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-         nie wykazuje żadnego zainteresowania sztuką oraz nie ma o niej podstawowej wiedzy

·         nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

 ·        nie wykazuje woli poprawy oceny.

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Obszary aktywności ucznia Zasady ogólne
Działania plastyczne Zasady oceniania prac plastycznych uczniów:

·         zgodność z tematem,

·         bogactwo treści,

·         wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, 

wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki),

·         trafność obserwacji,

·         pomysłowość (oryginalność),

·         estetyka pracy,

·         ocenie podlegają tylko prace wykonane 

samodzielnie przez ucznia,

-        przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod 

uwagę zaangażowanie, wkład pracy i wysiłek, 



·         każda działalność twórcza ucznia jest oceniana 

oceną pozytywną,

·         ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

podczas zajęć nie podjął żadnych działań twórczych i 

nie  przedstawił tym samym pracy do oceny
Praca na lekcji - aktywność Na bieżąco będzie oceniana praca na lekcji lub jej 

brak. Oceny za pracę na lekcji nie można poprawić.
Praca w grupie Podczas  pracy w grupie oceniane będzie 

zaangażowanie,  umiejętność współpracy oraz 

prezentacja wykonanej pracy. 
Praca domowa Na bieżąco będzie oceniana praca domowa.
Sprawdzian wiadomości Sprawdzian będzie raz w danym okresie i zostanie 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

podany zostanie zakres materiału. Sprawdziany 

oceniane będą zgodnie z procentowymi kryteriami 

punktacji na poszczególne stopnie:

 0-29% - ocena ndst

 30-49% - ocena dop.

 50-69% - ocena dost.

 70-89% - ocena db

 90-100% - ocena bdb

 100% + zad. dod. – ocen cel. 

W przypadku stopnia ndst uczeń ma prawo do 

poprawy stopnia w czasie dwóch tygodni. Ocena 

poprawiona wpisywana jest jako kolejna w dzienniku 

lekcyjnym. 

Obecność na sprawdzianie jest obowiązkowa, jeżeli 

uczeń opuści jednak z przyczyn losowych sprawdzian 

to powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od dnia 

powrotu do szkoły, nauczyciel sprawdza pracę do 

dwóch tygodni.
Zeszyt przedmiotowy Zeszyt przedmiotowy będzie oceniany raz w półroczu,

a sprawdzany będzie na bieżąco.
Praca dodatkowa Uczeń może otrzymać ocenę za pracę dodatkową, w 

tym za udział w konkursach. 

Każdy uczeń ma możliwość wykonywania 



dodatkowych prac,  udziału  w konkursach 

związanych bezpośrednio z przedmiotem, wykonania 

prezentacji multimedialnej, referatu itp. Zadania 

dodatkowe, prace nieobowiązkowe, nadprogramowe –

są wcześniej uzgodnione z nauczycielem.

3. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej

Nauczyciel – uczeń:

Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną (ustnie bądź pisemnie):

 W formie pisemnej – ze sprawdzianu

 W formie ustnej bądź pisemnej z kartkówek

 W formie ustnej – z aktywności na lekcji (pracy na lekcji, prac praktycznej), odpowiedzi

ustnej, zadania domowego

Nauczyciel – rodzice:

Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje 

rodzicom (opiekunom):

 Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce

 Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia

 Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem

4. Ewaluacaja i monitoring wymagań edukacyjnycha

a) Zasady oceniania monitorowane są na bieżąco w sposób ciągły, czego efektem mogą 

być zmiany zawarte w statucie szkoły

b) W zasadach oceniania z przedmiotu plastyka mogą być dokonywane zmiany wynikające

ze zmian w statucie szkoły

c) Zasady oceniania z przedmiotu plastyka poddane zostają ewaluacji na końcu każdego 

roku szkolnego

d) Ewaluacja zasad oceniania z przedmiotu plastyka odbywa się formie pisemnej przez 

rozmowy z uczniami, ich rodzicami/opiekunami, ankietę skierowaną do uczniów oraz 

kartę samooceny nauczyciela przedmiotu. 


