
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI 

 

 Podczas ustalania oceny z plastyki brany pod uwagę jest przede wszystkim wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy 

i umiejętności zdobytych na zajęciach i poza nimi uczeń powinien okazywać pozytywną postawę 

wobec przedmiotu. 

 

Na postawę do przedmiotu Plastyka, składają się: 

– uczestnictwo i aktywność podczas zajęć, 

– przynoszenie odpowiednich przyborów i materiałów, 

– przestrzeganie zasad BHP, 

– gospodarowanie czasem pracy podczas wykonywania zadań twórczych, 

– porządkowanie swojego stanowiska pracy po zakończonych zajęciach, 

– kultura osobista i szacunek dla osób uczestniczących w lekcji, 

– przygotowywanie gazetek, dekoracji, oprawy plastycznej imprez, 

– udział w konkursach plastycznych, 

– uczestnictwo w dodatkowych zajęciach plastycznych w szkole i poza nią. 

 

 

Do kryteriów oceniania zalicza się: 

– zgodność pracy z zadanym tematem, 

– samodzielność wykonywania pracy, 

– przemyślana kompozycja lub kompozycja zgodna z zaleceniem nauczyciela, 

– właściwy dobór środków artystycznego wyrazu, 

– pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, 

– stosowanie twórczych rozwiązań, 

– estetyka i dokładność wykonania. 

 

 

 Uczeń zobowiązany jest przynosić na zajęcia zeszyt przedmiotowy do plastyki, podręcznik 

oraz materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania pracy twórczej (zapisane w zakładce „Zadania 

domowe”). 

 

 Zeszyt powinien być prowadzony estetycznie i zawierać wszystkie tematy, numery 

kolejnych lekcji, daty, notatki, rysunki, zadania domowe wykonywane podczas lekcji oraz poza nią. 

 

 Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian, kartkówkę. Obie formy sprawdzenia wiedzy są 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w e – dzienniku w zakładce 

„Sprawdziany”. Dopuszczalne jest również przeprowadzenie kartkówki, która nie jest zapowiedziana 

jak również odpowiedzi ustnej (obie formy obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji). 

 

 Osobom, które nie wykazują zainteresowania omawianym tematem lub odmawiają 

wykonania na lekcji pracy twórczej, nauczyciel może zadać (do samodzielnego wykonania w domu) 

zadanie pisemne lub twórcze, aby uczeń uzupełnił braki swojej wiedzy (lub poszerzył ją) 

 i mógł zrealizować zagadnienia Podstawy Programowej. 

 

 W trakcie półrocza uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie (zaznaczone w e – dzienniku 

„np”), które może dotyczyć braku: narzędzi i materiałów, zeszytu, zadania domowego, wiadomości 

na niezapowiedzianą kartkówkę lub odpowiedź ustną. Nieprzygotowanie to nie ma wpływu na ocenę 

półroczną lub roczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją. 

 

 Podczas nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany uzupełnić notatkę i zapoznać się 



z tematem opuszczonej lekcji, jednak nie ma obowiązku przynoszenia pracy twórczej, którą pozostali 

uczniowie wykonywali podczas zajęć (zaznaczenie w e – dzienniku „nb”). Wyjątek stanowi częste 

opuszczanie zajęć (powyżej pięć), wówczas uczeń powinien dostarczyć prace do oceny. 

 

 Wszystkie zadane na lekcji prace uczeń ma obowiązek wykonać w trakcie jej trwania. Za 

zgodą nauczyciela uczeń może (w wyjątkowych wypadkach) dokończyć pracę w domu. 

 

 Jeśli na lekcji wykonywana jest praca  a uczeń nie odda jej do oceny przed końcem lekcji,  

w e - dzienniku wstawiany jest minus (aby zasygnalizować uzupełnienie zaległości).  

W przypadku gdy uczeń nie dostarczy pracy na najbliższą  lekcję otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 Każdą ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty jej 

wystawienia. 

 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie pracy zadanej uczniowi na lekcji lub poza nią (np. 

zadanie domowe, dokończenie pracy plastycznej, przygotowanie wiadomości na konkretny temat, 

wykonanie pracy twórczej) przez rodziców, koleżankę czy kolegę jak również inne osoby. Praca 

zadana uczniowi powinna być wykonywana  samodzielnie przez niego. W przypadku stwierdzenia 

przez nauczyciela niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawy. 

 

 Podczas oceniania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje się  zalecenia 

opinii lub orzeczenia wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

WAGI OCEN: 

Sprawdziany: 4 

Zajęcie znaczącego miejsca w konkursie: 6 

Udział w konkursie: 3 

Kartkówki zapowiedziane: 3 

Odpowiedź ustna: 2 - 3 

Zadania domowe: 1 – 2 

Prace dodatkowe: 2 – 6 

Aktywność (praca) na lekcji: 1 – 3 

Projekt: 1 - 2 

Zeszyt: 1 – 2 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych: 2 - 3 

Poprawa oceny niedostatecznej – zmiana wagi o 1 w dół. 

 

 

 

ZASADY PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO: 

 

 Jeśli podczas trwania e - lekcji uczeń ma problemy techniczne rodzic/opiekun prawny ucznia 

powinien zgłosić je nauczycielowi, tak aby ten mógł dostosować zadaną pracę do możliwości 

sprzętowych ucznia. 

 

Uczeń ma obowiązek: 

– punktualnego stawiania się na lekcji zdalnej, 

– aktywnego uczestnictwa w niej, 

– wykonywania zadanej pracy, 

– udzielaniu odpowiedzi na pytania nauczyciela, 

– prezentowania efektów swojej pracy w trakcie lekcji, 



– terminowego odsyłania zadanych prac, 

– samodzielnego wykonywania pracy, 

– sporządzania notatek, 

– wyciszenia mikrofonu podczas gdy nie jest wskazany przez nauczyciela, aby zabrał głos, 

– niekomunikowania na czacie spotkania treści, które nie są związane z bieżącą lekcją 

(dwa powyższe punkty będą traktowane jako utrudnianie prowadzenia lekcji). 

 

 

 Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania  tych obowiązków. 

 

 Prace, zadania, notatki uczeń powinien wykonywać nawet wówczas, jeśli nie jest poproszony 

o odesłanie ich do nauczyciela.  Nauczyciel nie zawsze ocenia odesłane prace. Stanowić one mogą 

dla niego dowód pracy ucznia na lekcji. 

 

 Jeśli uczeń nie przejawia chęci uczestnictwa w e - lekcji i nie stosuje się do wyżej 

wymienionych obowiązków nauczyciel oznacza to minusem w e – dzienniku (trzy minusy skutkują 

oceną niedostateczną). 

 

 Nauczyciel może również  sprawdzić systematyczność ucznia podczas nauczania zdalnego 

przez kontrolę zeszytu lub zadanych prac po powrocie do szkoły (mimo, że były sprawdzone 

wcześniej zdalnie). 

 

 Nauczyciel jest do dyspozycji ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli uczeń ma 

problemy ze zrozumieniem materiału lub zadanej pracy nauczyciel służy pomocą i wsparciem. 

Rodzic/ opiekun prawny może również zgłosić się z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałych lub 

spornych spraw. 

 

 Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania oraz rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

 

 

 

 


