
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI 
   

W KLASACH IV - VII 

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 - VULCAN


ROZDZIAŁ II


ZASADY OCENIANIA 

1) Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu za:


1. systematyczne( na każdych zajęciach) przygotowanie potrzebnych materiałów do 
zajęć, w tym podręcznika i zeszytu 


2. Tworzenie prac plastycznych według wskazanych tematów i technik oraz terminowe 
przedkładanie ich nauczycielowi 


3. Znajomość zagadnień z historii sztuki zgodnie z programem nauczania 

4. Udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych 


2) Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brany jest pod uwagę przede 
wszystkim wysiłek ucznia, zaangażowanie, systematyczna praca oraz 
przygotowanie materiałów, co wiąże się z gotowością do pracy podczas lekcji, jak 
także ukończenie pracy i przedłożenie jej do oceny w terminie wskazanym przez 
nauczyciela. 

1) Nauczyciel każdorazowo informuje o przewidzianym czasie na wykonanie ćwiczenia 
oraz terminie oddania prac


2) Ocenie podlegają prace( ćwiczenia) wykonywane wyłącznie podczas zajęć 
plastycznych. W zależności od stopnia trudności przeznaczone one będą na jedną lub 
więcej jednostek lekcyjnych. Tylko w sytuacjach wyjątkowych( usprawiedliwione 
nieobecności) uczeń będzie mógł dokończyć lub wykonać pracę w domu.


3) Uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych biernie w nich uczestniczy( nie podjął się 
wykonywania pracy lub ćwiczenia) otrzymuje ocenę niedostateczną.




4) Jeżeli uczeń nie oddał pracy w pierwszym wskazanym przez nauczyciela terminie( za 
wyjątkiem pracy wykonywanej podczas jednej jednostki lekcyjnej), otrzymuje zapis w 
dzienniku - bp1 ( brak pracy), po przedstawieniu pracy na kolejnych zajęciach, uczeń 
otrzymuje maksymalnie ocenę bardzo dobrą, po dwóch tygodniach( bp2) ocenę 
maksymalną - dobrą, trzech tygodniach (bp3) - dostateczną, czterech tygodniach(bp4)- 
dopuszczającą, a po pięciu tygodniach braku pracy, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 


5) Brak przedłożenia pracy nauczycielowi w terminie 5 tygodni skutkuje oceną 
niedostateczną, którą uczeń może poprawić na maksymalnie ocenę dopuszczającą.


6) Uczeń 1 raz w okresie szkolnym może zgłosić brak przygotowania do zajęć- „np” - 
czyli brak materiałów do wykonania pracy lub brak pracy plastycznej do przedłożenia jej 
nauczycielowi w celu uzyskania oceny. Uczeń brak przygotowania - „np” zgłasza przed 
lekcją.


7) Uczeń po tygodniowej i dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole może zgłosić 
brak przygotowania do zajęć, jeżeli przygotowanie wymagało przyniesienia innych niż 
podstawowe materiały plastyczne.


 Podstawowe materiały plastyczne to blok( białe kartki), papier kolorowy, kredki, mazaki, 
klej, nożyczki.


8) Uczeń nieobecny tydzień i więcej w szkole uzupełnia i oddaje do oceny pracę nie 
później niż 2 tygodnie po nieobecności w szkole. Po nie oddaniu pracy w tym  terminie 
uczeń podlega trybowi wg punktu 4)


ŚREDNIA WAŻONA NA ZAJĘCIACH PLASTYKI 

Waga 3 - aktywność za dany miesiąc- w miesiącu średnio odbywa się od 4-5 zajęć 
plastyki ( każde nieprzygotowanie do lekcji - brak podstawowych materiałów 
plastycznych powoduje obniżenie oceny o 1 stopień, brak przygotowania na wszystkich 
zajęciach, to ocena niedostateczna)


Waga 3 - wysiłek ucznia i zaangażowanie w pracę podczas lekcji, zachowanie na 
zajęciach( w tym przede wszystkim pozostawienie po sobie czystego stanowiska pracy 
po zakończonych  zajęciach)


Waga 3  - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Waga 2 -  wytwory uczniów, 

Waga 1 -  wiedza teoretyczna z zakresu historii sztuki




ROZDZIAŁ IV


KRYTERIA OCENIANIA PRACY PLASTYCZNEJ 

1. Zgodność z tematem

2. Wartości formalne - ustalony format, technika plastyczna, kompozycja, materiały 

plastyczne

3. Pomysłowość- oryginalność rozwiązań plastycznych

4. Estetyka i staranność wykonania pracy

5. Zaangażowanie i wkład pracy w stworzenie wytworu plastycznego

6. Efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na stworzenie pracy plastycznej 

ROZDZIAŁ III


KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 

Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Pady Pedagogicznej nauczyciel 
informuje uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny  o przewidywanych ocenach 
śródrocznych i końcoworocznych. Proponowana ocena śródroczna i końcoworoczna nie 
jest oceną ostateczną i może uledz zmianie na wyższą lub niższą.

Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych wszystkich form 
aktywności ucznia na zajęciach oraz przygotowania do zajęć, zaś końcoworoczna ocena 
klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych wraz z oceną śródroczną . 


    ROZDZIAŁ IV


WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -na podstawie tego 

orzeczenia

2. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego oceniania - na podstawie tego 

orzeczenia

3. Posiada opinię Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej

4. Ucznia, który jest objęty pomocą pedagogiczno- psychologiczną




Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- w najwyższym stopniu opanował wiedzę i umiejętności okresowe programem 

nauczania

- Jest zawsze przygotowany do zajęć ( posiada zawsze wszystkie potrzebne materiały 

do wykonania pracy)

- Zawsze pracuje aktywnie podczas zajęć, z dużym zaangażowaniem, pomysłowością

- Prace cechuje zgodność z tematem, wskazaną techniką plastyczną i formatem, 

estetyka, czystość, kreatywność i pomysłowość wykonania

- Prace plastyczne oddaje zawsze w pierwszym określonym przez nauczyciela terminie


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania

- Jest zawsze przygotowany do zajęć ( posiada zawsze wszystkie potrzebne materiały 

do wykonania pracy)

- W terminie określonym przez nauczyciela oddaje do oceny swoje prace plastyczne

- Zawsze pracuje aktywnie podczas zajęć, z dużym zaangażowaniem, 

- Prace cechuje zgodność z tematem, wskazaną techniką plastyczną i formatem, 

estetyka, czystość, wykonania


Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który:

- dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania

- Jest  przygotowany do zajęć ( posiada  potrzebne materiały do wykonania pracy)

- Stara się w terminie określonym przez nauczyciela oddawać do oceny swoje prace 

plastyczne

-  pracuje aktywnie podczas zajęć,  

- Prace cechuje zgodność z tematem, wskazaną techniką plastyczną i formatem oraz 

czystość wykonania


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 często 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 prac




PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  Z TECHNIKI 
   

W KLASACH IV - VI 

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 - Vulcan 


ROZDZIAŁ II


ZASADY OCENIANIA 

1) Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu za:


1. systematyczne( na każdych zajęciach) przygotowanie potrzebnych materiałów do 
zajęć, w tym podręcznika i zeszytu  


2. Aktywność podczas zajęć 

3. Prace wytwórcze oraz ćwiczenia wykonywane podczas zajęć 

4. Testy, kartkówki 

5. Zadania domowe 

6. Udział w konkursach 

7. Systematyczne prowadzenie notatek w zeszycie 


2) Przy ocenianiu ucznia z techniki brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek 
ucznia, zaangażowanie oraz przygotowanie materiałów, co wiąże się z gotowością 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- „np” - 
czyli brak materiałów do wykonania pracy lub brak pracy technicznej do przedłożenia jej 
nauczycielowi w celu uzyskania oceny lub „bz” - brak zadania domowego. Każdy kolejny 
brak zadania i brak przygotowania do zajęć to ocena niedostateczna.   Uczeń brak 
przygotowania zgłasza przed lekcją.


5) Powyższy punkt nie obowiązuje w przypadku zapowiedzianego testu/ sprawdzianu.




6) Uczeń po tygodniowej i dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole może zgłosić 
brak przygotowania do zajęć( nie dotyczy to braku zeszytu i podręcznika)


7) Jeżeli uczeń nie oddał pracy w pierwszym wskazanym przez nauczyciela terminie, 
otrzymuje zapis w dzienniku - bp1 ( brak pracy), po przedstawieniu pracy na kolejnych 
zajęciach, uczeń otrzymuje maksymalnie ocenę bardzo dobrą, po dwóch tygodniach 
ocenę maksymalną - dobrą, trzech tygodniach - dostateczną, czterech tygodniach- 
dopuszczającą, a po pięciu tygodniach braku pracy uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 


8) Brak przedłożenia pracy nauczycielowi w terminie 5 tygodni skutkuje oceną 
niedostateczną, którą uczeń może poprawić na maksymalnie ocenę dopuszczającą.


9) Uczeń nieobecny tydzień i więcej w szkole uzgadnia z nauczycielem termin wykonania i 
oddania pracy do oceny. Po nie oddaniu pracy w ustalonym terminie uczeń podlega 
trybowi wg punktu 7)


10) Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub podręcznika uczeń otrzymuje „ - „


11) za całkowity brak przygotowania do wykonywania pracy zapowiedzianej przez 
nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną


12) Nieobecność trwająca mniej niż tydzień nie zwalnia ucznia od obowiązku 
przygotowania materiałów potrzebnych do wykonania pracy na zajęciach


13) Testy/sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.


14) Jeżeli uczeń jest nieobecny zobowiązany jest napisać sprawdzian/ test w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem


15) Uczeń może poprawić jeden raz każdy sprawdzian, pod uwagę brana jest ocena 
wyższa


16) Aktywność na zajęciach oraz jej brak będą oceniane następująco:

Uczeń otrzymuje + , za:

- właściwe i szybkie rozwiązanie problemu

- podejmowanie merytorycznej dyskusji

- Wykazanie się trafnymi odpowiedziami, umiejętnościami

Uczeń otrzymuje - , gdy:

- zajmuje się podczas zajęć czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem

- Nie przestrzega regulaminu pracowni

- Zgłoszony przed lekcją brak zeszytu, brak książki


Sposób przeliczania +  i  -

Ocena celującą - ++++++

Ocena niedostateczna ——————




ŚREDNIA WAŻONA NA ZAJĘCIACH PLASTYKI 

Waga 3 - aktywność za dany miesiąc- w miesiącu średnio odbywa się od 4-5 zajęć 
techniki ( każde nieprzygotowanie do lekcji - brak zapowiedzianych materiałów do zajęć)  
powoduje obniżenie oceny o 1 stopień, brak przygotowania na wszystkich zajęciach, to 
ocena niedostateczna)


Waga 2 - wysiłek ucznia i zaangażowanie w pracę podczas lekcji, zachowanie na 
zajęciach( w tym przede wszystkim pozostawienie po sobie czystego stanowiska pracy 
po zakończonych  zajęciach)


Waga 3 - testy/ sprawdziany


Waga 3  - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Waga 2 -  wytwory uczniów, 

Waga 1 -  wiedza teoretyczna z zakresu historii sztuki


ROZDZIAŁ III


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 . 


    


 ROZDZIAŁ IV


WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- w najwyższym stopniu opanował wiedzę i umiejętności okresowe programem 

nauczania

- Jest zawsze przygotowany do zajęć ( posiada zawsze wszystkie potrzebne materiały 

do wykonania pracy)

- Zawsze pracuje aktywnie podczas zajęć, z dużym zaangażowaniem, pomysłowością

- Prace cechuje zgodność z tematem, estetyka, czystość, kreatywność i pomysłowość 

wykonania

- Prace  oddaje zawsze w pierwszym określonym przez nauczyciela terminie

- Doskonale opanował przepisy ruchu drogowego 




Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- bardzo dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania

- Jest zawsze przygotowany do zajęć ( posiada zawsze wszystkie potrzebne materiały 

do wykonania pracy)

- W terminie określonym przez nauczyciela oddaje do oceny swoje prace 

- Zawsze pracuje aktywnie podczas zajęć, z dużym zaangażowaniem, 

- Prace cechuje zgodność z tematem, estetyka, czystość, wykonania

- Zna bardzo dobrze przepisy ruchu drogowego


Ocenę  dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania

- Jest  przygotowany do zajęć ( posiada  potrzebne materiały do wykonania pracy)

- Stara się w terminie określonym przez nauczyciela oddawać do oceny swoje prace 

-  pracuje aktywnie podczas zajęć,  

- Prace cechuje zgodność z tematem,  oraz czystość wykonania

- Opanował dobrze zasady ruchu drogowego


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

- Wiedza z zakresu wychowania komunikacyjnego jest niepełna


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 często niezgodnie z tematem

- Nie dba o estetykę i czystość swoich prac

- Treści z zakresu wychowania komunikacyjnego opanował w stopniu niewystarczającym


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 prac i zadań

- Nie opanował podstaw dotyczących wychowania komunikacyjnego



