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Nauczyciel- Katarzyna Kołodziej- Kawa 



ROZDZIAŁ I 

JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel na pierwszych zajęciach każdego roku szkolnego informuje 

uczniów o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie 

programu nauczania 

2. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz zasadach ich oceniania 

3. Ocenie podlegają wszystkie aspekty wymienione w rozdziale II  

4. Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego, a uczniowie 

odnotowują je w zeszycie kontaktów z rodzicami. 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY OCENIANIA 

1. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu za: 

1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach 

2. Systematyczne(na każdych zajęciach) przygotowanie potrzebnych 

materiałów do zajęć, w tym również noszenie podręcznika i zeszytu 

3. Znajomość zagadnień z historii sztuki zgodnie z programem nauczania 

4. Tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów 

5. Udział w konkursach przedmiotowych 

2. Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brany jest pod uwagę przede 

wszystkim wysiłek ucznia, zaangażowanie oraz przygotowanie materiałów, a co 

za tym idzie gotowość do pracy podczas lekcji , jak także ukończenie pracy i 

przedłożenie jej do oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

3. Uczeń 1 raz w okresie szkolnym może zgłosić brak przygotowania do zajęć  

4. Uczeń po tygodniowej i dłuższej usprawiedliwionej  nieobecności w szkole  

może zgłosić brak przygotowania do zajęć 

5. Jeżeli uczeń wykonywał pracę na lekcji i jej nie skończył, a następnie zabrał 

do domu i przedstawił do oceny po tygodniu na kolejnych zajęciach , uczeń 

otrzymuje maksymalnie ocenę dobrą , zaś po dwóch tygodniach dostateczną. 

6. Brak przedłożenia pracy nauczycielowi w w/w terminach są równoznaczne z 

oceną niedostateczną. 



7. Uczeń nieobecny tydzień i więcej w szkole uzgadnia z nauczycielem termin 

wykonania i oddania pracy do oceny. 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 

Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

wszystkich form aktywności ucznia na zajęciach oraz przygotowania do zajęć, 

zaś końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych wraz z oceną śródroczną. 

ZAMIANA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ NA OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ 

Celujący-  5,5  i więcej 

                                            Bardzo dobry-  5,49 - 4,66 

                                                          Dobry- 4,65 - 3,66 

                                                Dostateczny- 3,65 - 2,66 

                                            Dopuszczający- 2,65 - 1,66   

                                           Niedostateczny- poniżej 1,65 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- W najwyższym stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

- prace plastyczne oddaje do oceny w pierwszym ,określonym przez nauczyciela 

terminie 

- prace wykonuje zawsze zgodnie z tematem, z dużym zaangażowaniem, 

pomysłowością 

- dba o estetykę i czystość swoich prac 

 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

- w terminie określonym przez nauczyciela oddaje do oceny swoje prace 

plastyczne 

- prace wykonuje zgodnie z tematem, z  dużym zaangażowaniem 

- dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest przygotowany do zajęć i tworzy prace plastyczne 

- stara się w terminie określonym przez nauczyciela oddawać swoje prace do 

oceny 

- prace wykonuje zgodnie z tematem 

- dba o czystość  i estetykę swoich prac 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował  podstawową wiedzę i umiejętności  określone programem 

nauczania 

- nie zawsze jest przygotowany do zajęć i bywa, że nie pracuje aktywnie 

- nie zawsze przestrzega terminów oddawania swoich prac do oceny 

nauczycielowi 

- prace wykonuje zgodnie z tematem  

- nie zawsze dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- w minimalnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje prace 

- często nie oddaje swoich prac do oceny nauczycielowi 

- prace wykonuje  niezgodnie z tematem 

- nie dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

- nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

- jest nieprzygotowany do zajęć i nie wykonuje prac 

- nie wykazuje chęci do poprawy swoich ocen 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z TECHNIKI 

W KLASACH V-VI 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA 

POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nauczyciel- Katarzyna Kołodziej- Kawa 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I 

JAWNOŚĆ OCENIANIA 

5. Nauczyciel na pierwszych zajęciach każdego roku szkolnego informuje 

uczniów o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie 

programu nauczania 

6. Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz zasadach ich oceniania 

7. Ocenie podlegają wszystkie aspekty wymienione w rozdziale II  

8. Wszystkie oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego, a uczniowie 

odnotowują je w zeszycie kontaktów z rodzicami. 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY OCENIANIA 

1. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu za: 

6. Aktywne uczestniczenie w zajęciach 

7. Systematyczne(na każdych zajęciach) przygotowanie potrzebnych 

materiałów do zajęć, w tym również noszenie podręcznika i zeszytu 

8. Znajomość zagadnień z historii sztuki zgodnie z programem nauczania 

9. Tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów 

10. Udział w konkursach przedmiotowych 

2. Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brany jest pod uwagę przede 

wszystkim wysiłek ucznia, zaangażowanie oraz przygotowanie materiałów, a co 

za tym idzie gotowość do pracy podczas lekcji , jak także ukończenie pracy i 

przedłożenie jej do oceny w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

3. Uczeń 1 raz w okresie szkolnym może zgłosić brak przygotowania do zajęć  

4. Uczeń po tygodniowej i dłuższej usprawiedliwionej  nieobecności w szkole  

może zgłosić brak przygotowania do zajęć 

5. Jeżeli uczeń wykonywał pracę na lekcji i jej nie skończył, a następnie zabrał 

do domu i przedstawił do oceny po tygodniu na kolejnych zajęciach , uczeń 

otrzymuje maksymalnie ocenę dobrą , zaś po dwóch tygodniach dostateczną. 

6. Brak przedłożenia pracy nauczycielowi w w/w terminach są równoznaczne z 

oceną niedostateczną. 



7. Uczeń nieobecny tydzień i więcej w szkole uzgadnia z nauczycielem termin 

wykonania i oddania pracy do oceny. 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 

Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

wszystkich form aktywności ucznia na zajęciach oraz przygotowania do zajęć, 

zaś końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych wraz z oceną śródroczną. 

ZAMIANA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ NA OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ 

Celujący-  5,5  i więcej 

                                            Bardzo dobry-  5,49 - 4,66 

                                                          Dobry- 4,65 - 3,66 

                                                Dostateczny- 3,65 - 2,66 

                                            Dopuszczający- 2,65 - 1,66   

                                           Niedostateczny- poniżej 1,65 

 

ROZDZIAŁ IV 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- W najwyższym stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

- prace plastyczne oddaje do oceny w pierwszym ,określonym przez nauczyciela 

terminie 

- prace wykonuje zawsze zgodnie z tematem, z dużym zaangażowaniem, 

pomysłowością 

- dba o estetykę i czystość swoich prac 

 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

- w terminie określonym przez nauczyciela oddaje do oceny swoje prace 

plastyczne 

- prace wykonuje zgodnie z tematem, z  dużym zaangażowaniem 

- dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest przygotowany do zajęć i tworzy prace plastyczne 

- stara się w terminie określonym przez nauczyciela oddawać swoje prace do 

oceny 

- prace wykonuje zgodnie z tematem 

- dba o czystość  i estetykę swoich prac 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował  podstawową wiedzę i umiejętności  określone programem 

nauczania 

- nie zawsze jest przygotowany do zajęć i bywa, że nie pracuje aktywnie 

- nie zawsze przestrzega terminów oddawania swoich prac do oceny 

nauczycielowi 

- prace wykonuje zgodnie z tematem  

- nie zawsze dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- w minimalnym stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania 

- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje prace 

- często nie oddaje swoich prac do oceny nauczycielowi 

- prace wykonuje  niezgodnie z tematem 

- nie dba o estetykę i czystość swoich prac 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

- nie opanował wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

- jest nieprzygotowany do zajęć i nie wykonuje prac 

- nie wykazuje chęci do poprawy swoich ocen 

  

 

 

  

 

 

 

 


