
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z 

PLASTYKI  
                                

W ocenianiu z plastyki ocenia się postępy ucznia w ciągu 

semestru, biorąc pod uwagę jego 

zdolności i zaangażowanie. 

 Uczeń otrzymuje oceny za: 

1. Pracę twórczą –( 4-7 w semestrze) 

a)  zaangażowanie 

b) zgodność wykonania pracy z tematem 

c ) pomysłowość (oryginalność) 

d) samodzielność 

e) estetyka wykonania pracy 

d) bogactwo treści 

e) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, kształt itp. 

Prace niedokończone na lekcji  uczniowie mogą dokończyć w 

domu za 

zgodą nauczyciela . Prace te nauczyciel ocenia na następnej 

lekcji. 

Prace oddane w późniejszym terminie nie podlegają ocenie i 

skutkują oceną ndst 

Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić prace w 

ciągu 1 tygodnia  

od  rozpoczęcia  ponownie zajęć 

 

2. Wiedza ( odpowiedź ustna , kartkówka) 

-obejmuje materiał przerobiony, wskazany przez nauczyciela, 

 

3. Aktywność   i postawa na lekcji 
Uczeń otrzymuje „+” 

a) udział w dyskusjach 

b) zaangażowanie na lekcji 

c) samodzielne podejmowanie działań 

Za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę 6 (cel.) 

Uczeń otrzymuje „-” (równoważny -1pkt.) za: 

a) nieprzygotowanie do zajęć (brak materiałów) 

b) lekceważący stosunek do nauki 

c) naruszenie dyscypliny podczas zajęć 

d) nieprzestrzeganie zasad bhp 

Za 3 „-” uczeń otrzymuje ocenę 1 (ndst.) 

 

4. Zeszyt 

 oceniana jest: 

-estetyka, 

-systematyczność 

- prace domowe 

Ocena za zeszyt może ale nie musi wpływać na ocenę 

końcową  z plastyki 

 

5. Prace domowe 

-wykonywanie wstępnych ćwiczeń 

-wyszukiwanie informacji itp. 

 

II. Uczeń może również otrzymać  oceny  za szczególne 

osiągnięcia: 

- udział w konkursach (ocena db lub bdb ) 

- osiągnięcie wysokiego wyniku w konkursie - ocena celująca 

- wykonanie dodatkowych prac( ocena db-cel) 

- zwiedzanie zabytków, wystaw 

- prezentacje 

 

III. Uczeń  na początku lekcji może zgłosić 2 

nieprzygotowanie  do zajęć w ciągu semestru.( odnotowane 

w dzienniku) Każde kolejne nieprzygotowanie to znak „-„ 

Suma 3 minusów daje ocenę ndst 

 

 

IV. Sposoby oceniania: 

1. Cyfrowo w skali od 1-6 oceniane są: prace plastyczne,  

prace pisemne, prace domowe, zeszyt, szczególne 

osiągnięcia 

2. Dopuszcza się stawianie „+”, i  „-” przy ocenach 

bieżących 

3. Plusem lub minusem oceniana będzie aktywność na 

lekcjach .Suma  6 plusów daje ocenę 6  (cel.) 

4. Minus otrzymuje uczeń który: nie przyniósł 

materiałów na zajęcia , nie ma zeszytu, pracy 

domowej, nie  pracuje na lekcji. 

Suma 3 minusów daje ocenę  1 (ndst ) 

 Podstawą oceniania jest min. 5 ocen 

 

V. Kryteria oceniania 

Podstawę  ustalenia oceny klasyfikacyjnej stanowią  : min. 5 

ocen bieżące: 

Celujący-                - 96%- 100% 

Bardzo dobry          - 90%-95,9 % 

Dobry                      - 70%-89,9% 

Dostateczny            -  50%- 69,9% 

Dopuszczający        –  35%- 49,9% 

Niedostateczny        -  poniżej   35% 

 

VI. W ocenianiu bieżącym ustala się oceny ważone ( waga 2: 

prace  w szkole, na lekcji, waga 1 prace w domu wg 

kryteriów przyjętych przez n-la przedmiotu i zapisanych w 

PZO 

 

Średnia ważona ocen z plastyki 

Do obliczania  średniej ważonej przyjęto następujące wagi ocen 

: 

 waga 1 

 waga 2 

Waga oceny cząstkowej 1 

 prezentacje 

 prace domowe 

 aktywność 

 zeszyt 

Waga oceny cząstkowej 2 

 praca twórcza 

  kartkówka, odpowiedź 

 osiągnięcia  na konkursach  

 zwiedzanie zabytków , wystaw 

 

VI. Ocena klasyfikacyjna jest ustalana na podstawie średniej 

ocen bieżących , wg następującego  przelicznika 

6 – 5,75     =  6   

5,74 – 4,75 = 5   

4,74 – 3,75 = 4   

3,74 – 2,75 = 3   

2,74 – 1,75 = 2   

0 – 1,74      = 1  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


