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Celem Przedmiotowych Zasad Oceniania jest określenie zasad, którymi 

nauczyciel kieruje się podczas wystawienia oceny z przedmiotu plastyka. Każdy 

uczeń jest oceniany według skali ocen i zasad określonych w statucie szkoły.  

Nauczyciel dokonujący oceny osiągnięć na lekcjach plastyki zwraca szczególną uwagę 

na: 

- przygotowanie do zajęć 

- indywidualny wkład potrzebny podczas realizacji określonych zadań plastycznych, 

- wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, 

- predyspozycje ucznia. 

I. ZASADY ORGANIZACJI PRACY NA LEKCJACH PLASTYKI : 

1. Każdy uczeń musi posiadać zeszyt przedmiotowy, w którym ma obowiązek 

zapisywać temat lekcji oraz notatkę z lekcji, którą podaje nauczyciel.  

2. Uczniowie informowani są za pomocą dziennika elektronicznego Librus 

w zakładce zadania domowe, jakie materiały będą potrzebne na kolejną lekcję 

do wykonania pracy plastycznej. 

3. Uczeń ma prawo w ciągu półrocza zgłosić dwa nieprzygotowania do zajęć (np.) 

bez uzasadniania przyczyny, trzecie nieprzygotowanie jest równoznaczne 

z otrzymaniem niedostatecznej oceny cząstkowej.  

4. Praca plastyczna, która jest dopuszczona do oceny musi spełniać następujące 

kryteria:  



- praca musi być zgodna z tematem, 

- powinna być estetycznie wykonana, 

- praca musi stanowić zamkniętą całość kompozycyjną. 

5. Prace plastyczne, które nie są ukończone podczas trwania lekcji muszą być 

dostarczone na początku następnych zajęć lub z przyczyn losowych w innym 

ustalonym wspólnie z nauczycielem  terminie.  

6. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie podczas lekcji, na której wykonywana 

jest praca plastyczna, musi dostarczyć ją na następne zajęcia. Za nierozliczenie się 

z pracy w tym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Uczeń, który jest nieobecny podczas lekcji, na której wykonywana jest praca 

plastyczna podlegająca ocenie, musi dostarczyć ją w terminie 2 tygodni. Za 

nierozlicznie się z pracy w tym terminie uczeń otrzymuje „0”. 

8. Uczniowie, którzy aktywnie i systematycznie pracują podczas lekcji otrzymują 

„+” . Za sześć zdobytych „+”, uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

 

II. KRYTERIA OCENIANIA  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni przyswoił wiadomości objęte w podstawie programowej i biegle się 

nimi posługuje, 

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 jest zaangażowany w proces twórczy, 

 jest bardzo aktywny na zajęciach, 

 zawsze jest przygotowany do zajęć, 

 wszystkie prace plastyczne oddaje w terminie, 

 w działalności plastycznej zawsze starannie, estetycznie, kompletnie i chętnie 

wykonuje powierzone zadania. 



 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

 w pełni przyswoił wiadomości objęte w podstawie programowej, 

 estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 chętnie uczestniczy w zajęciach i jest na nich aktywny, 

 zawsze jest przygotowany do zajęć, 

 starannie i kompletnie wykonuje prace plastyczne, 

 wszystkie prace plastyczne oddaje w terminie. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 przyswoił wiedzę objętą w podstawie programowej, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 przejawia aktywność podczas zajęć, 

 jest przygotowany do zajęć, 

 oddaje prace w terminie, 

 wykonuje staranne prace plastyczne. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 opanował tylko podstawowe wiadomości zawarte w podstawie programowej,  

 nie przejawia aktywności podczas zajęć, 

 stara się być przygotowanym do zajęć,  

 wykonuje poprawne ale mało staranne i nie zawsze kompletne prace 

plastyczne, 

 mało starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

 



Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 opanował minimalne wiadomości zawarte w podstawie programowej, 

 nie angażuje się w pracę na lekcji, 

 rzadko jest przygotowany do zajęć, 

 nieterminowo oddaje prace plastyczne do oceny, 

 niestarannie wykonuje prace plastyczne, 

 niedbale prowadzi zeszyt przedmiotowy.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował wiadomości zawartych w podstawie programowej, 

 nie angażuje się w pracę na lekcji, 

 nie oddaje prac do oceny, 

 notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.  
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