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-  

Przedmiotowe zasady oceniania 
do przedmiotu: plastyka  

  

1 Ogólne zasady oceniania uczniów  

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) zostały opracowane zgodnie z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania (WZO) zawartym w statucie szkoły.  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które 

ma na celu w szczególności:  

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym  

zakresie;  

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji zwrotnej o stopniu opanowania wiadomości 

i umiejętności oraz o popełnionych błędach;  

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

• dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach edukacyjnych, trudnościach w 

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.   

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:   

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;  

• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

• przyjętej w szkole skali ocen;  

• wagach ocen w poszczególnych kategoriach ocen;  

• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.   

3. Powyższe informacje zostają potwierdzone w dzienniku lekcyjnym oraz umieszczone na stronie szkoły, w zakładce 

RODZICE.  

2 Formy oceniania i wagi  

Ocenie podlegają następujące formy, którym przyporządkowane są poszczególne wagi:  

 Oceniana forma  Waga  

1.  Sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej  4  

2.  Aktywności ucznia na lekcjach lub w grupie   3  

3.  Praca plastyczna   3  

4.  Prac długoterminowych obejmujących np. projekt, 

uczestnictwo w konkursach - nieobligatoryjnie, w 

zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.   

4  
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3 Zasady ustalania oceny poszczególnych form   

   Praca klasowa  

1. Pisemną pracę klasową planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje on dużą 

partię materiału.  

2. Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem. Do pracy klasowej 

podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w terminie 

ustalonym dla klasy powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do szkoły. W przypadku odmowy 

pisania pracy klasowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie był tylko w dniu, w którym była 

zapowiedziana praca klasowa, pisze ją w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela.  

3. Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawić w terminie ustalonym przez 

nauczyciela w ciągu 2 tygodni.  

4. Przy poprawianiu prac klasowych (tylko jeden raz) i pisaniu ich w drugim terminie kryteria oceniania nie 

zmieniają się, a uzyskana ocena z poprawy wstawiana jest do dziennika.  

5. Praca klasowa może być poprzedzona lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych 

obowiązujących na sprawdzianie.  

6. Każda praca klasowa może składać się z zadań zamkniętych, otwartych krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi. 

Każda praca klasowa zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.   

7. Przy ocenianiu pracy klasowej stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną według poniższej 

tabeli:   

  

Ocena celująca  97% - 100%  

Ocena bardzo dobra  90% - 96%  

Ocena dobra  70% - 89%  

Ocena dostateczna  50% - 69%  

Ocena dopuszczająca  30% - 49%  

Ocena niedostateczna  0% - 29%  

  

8. Każda praca klasowa jest oceniana w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy w roku szkolnym np. ferie, 

święta).  

9. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły, które są przechowywane 

przez nauczyciela do końca roku szkolnego.  

10. Uczeń będący w klasie maturalnej może korzystać z tablic wybranych wzorów matematycznych podczas 

powtórzeniowych prac pisemnych.  

• prace plastyczne  bierze się pod uwagę: pomysłowość, samodzielność, umiejętności manualne, technikę 

i estetykę wykonania   

• prace długoterminowe  przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, 

wartość merytoryczna, umiejętność  

prezentacji wyników, oryginalność pomysłowość, estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia,   

• praca w grupie  bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas jej 

wykonania,   

• udział w projekcie  ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, korzystanie z 

materiałów źródłowych,   

• aktywność pozalekcyjna   

• udział w konkursach, wyniki najwyższe - ocena celująca, wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny - 

ocena bardzo dobra.   
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4 Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku  

Nauczyciel w ciągu semestru jest zobowiązany wystawić minimum:  

• 3 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 1);  

• 4 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 2);  

• 5 oceny (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 3);  

• 6 ocen (jeśli ilość godzin lekcyjnych w tygodniu wynosi 4 i więcej).  

Uczeń powinien być oceniany z różnych form.  

Ocena semestralna i końcoworoczna ustalana jest na podstawie średniej ze wszystkich ocen cząstkowych, według 

następującej skali:  

Ocena celująca  5,3  – 6,00  

Ocena bardzo dobra  4,5 – 5,29 

Ocena dobra  3,8 – 4,49  

Ocena dostateczna  2,8 – 3,79  

Ocena dopuszczająca  1,8 – 2,79  

Ocena niedostateczna  0,01 – 1,8  

5 Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen  

1. Nauczyciele prowadzą konsultacje w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w czasie dostępnym dla uczniów, których 

uczą.  

2. Uczeń, który nie był obecny na zapowiedzianej formie otrzymuje np, które jest informacją o nieobecności i braku 

oceny.  

3.  Uczeń, który otrzymał z zapowiedzianej formy np lub ocenę niedostateczną może ją poprawić na konsultacjach 

w terminie dwóch tygodni lub dwóch kolejnych konsultacjach, od daty wpisu do dziennika, wówczas ocena z 

poprawy jest liczona do średniej  

  

6 Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana    

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą wnioskować w formie pisemnej do nauczyciela o podwyższenie 

o jeden stopień oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, jeżeli 

spełnione są wszystkie warunki wymienione w ust. 2.   

2. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę niż przewidywana:  uczniowi do oceny wyższej brakuje nie więcej niż 0,25 

z wyjściowej średniej ocen z danego przedmiotu określonej w WZO;  

• frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu przekracza 80%, a jego nieobecności na 

tych zajęciach zostały usprawiedliwione;  

• uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen bieżących.  

3. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin, formę i zakres materiału koniecznego do podwyższenia oceny, o którym 

mowa w ust.1.   

7 Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dostosowuje się 

wymagania edukacyjne.  

1. Dostosowania wymagań edukacyjnych przygotowuje się w oparciu o procedury PPP obowiązujące w szkole.  

2. Dostosowania wymagań zawarte są w indywidualnych kartach pomocy PPP, opracowywanych dla uczniów 

objętych pomocą psychologiczo – pedagogiczną.  
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8 Wymagania na poszczególne oceny  

Podstawą wystawienia oceny pozytywnej z plastyki jest regularna obecność ucznia na lekcjach lub nieregularna, 
usprawiedliwiona.  

  

Ocena celująca Uczeń:  

- wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach  

- jest zawsze przygotowany   

- posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i nadprogramowe  

- swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki i problemów plastycznych  - 

zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle 

społeczno – historycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki  

- dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki  

- formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski  

- czynnie bierze udział w dyskusji  

- jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny   

- uczestniczy w wielu konkursach plastycznych oraz w życiu kulturalnym klasy, szkoły, miasta, zna placówki muzealne i 

galerie w Polsce i w Europie  

- prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne  

- celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej  

- potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową  

- zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań  

- reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych  

  

Ocena bardzo dobra 

Uczeń:  

- wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji  

- jest zawsze przygotowany   

- posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne  

- posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego; z zakresu dziejów sztuki i problematyki 

plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w 

sztuce i ich dzieła, dokonuje analizy dzieła sztuki  

- celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej  

- posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski  

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów 

plastycznych  

- efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem  

- bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, konkursach plastycznych i pozaszkolnych wydarzeniach 

kulturalnych posługuje się technologią komputerową i cyfrową w stopniu rozszerzony  

  

Ocena dobra Uczeń:  

- wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania - jest zawsze przygotowany   

- posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne  

- posiada wymaganą   

- wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy; w zakresie dziejów sztuki i problematyki plastycznej 

wymienia nazwy kierunków w sztuce   

- potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz częściowo chronologię, dokonuje 

częściowej analizy dzieła sztuki  

- posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji - 

starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne  

- posiada zdolność analizy i syntezy  

- odrabia poprawnie prace domowe  

- nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne  
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- czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły posługuje się technologią komputerową 

w stopniu podstawowym  

  

 

 

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

- z reguły jest przygotowany do lekcji  

- posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji  

- wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów 

plastycznych i dziejów sztuki   

- potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła 

sztuki  

- posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania  

- posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada poprawnie na pytania  

- zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej  

- poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne  

- odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie  

- rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy i szkoły  

- nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem  

- posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową  

  

Ocena dopuszczająca 

Uczeń:  

- bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia  

- jest często nieprzygotowany do lekcji   

- nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych  

- wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach  

- wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów  sztuki i problematyki 

plastycznej   

- potraf i wymienić niektóre kierunki w sztuce oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową wiedzę z 

dziedzin sztuk plastycznych  

- ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie  

- wykazu je mała wolę zmiany postawy i poprawy  

- nie posiada umiejętności analizy i syntezy  

- posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej  

  

Ocena niedostateczna 

Uczeń:  

- jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej w działaniu na zajęciach  

- jest stale nieprzygotowany do lekcji   

- nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych  

- nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o 

sztuce i problemach plastycznych  

- uzyskuje oceny niedostateczne z wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ze sprawdzianów  wiedzy  

- nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych  

- nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy  

  

WYMAGANIA:  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do nadrobienia i uzupełnienia braków ( w 

porozumieniu z nauczycielem).  

Uczeń ma prawo poprawić ocenę za prace kontrolne do 2 tygodni od daty oddania. W razie 

uzasadnionej niemożności dotrzymania terminu - na zasadach uzgodnionych z 

nauczycielem.  

W ciągu semestru uczeń wykonuje min. 4 prace plastyczne.  
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- Do lekcji uczeń powinien być przygotowany i posiadać materiały zapowiedziane do wykonania 

pracy w odpowiedniej technice plastycznej.  

- Praca plastyczna nie skończona na lekcji powinna być oddana do 2 tygodni.  

- Uczeń nieprzygotowany do zajęć plastycznych wykonuje pracę w dostępnej technice, a ocena zostaje obniżona o 1 

stopień.  

Uczeń ma prawo uczestniczyć w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

W czasie semestru może 2 raz oddać dodatkowe, wykonane w dowolnej technice prace, które mają wpływ na ocenę 

semestralną i końcowo roczną.  

Stopień celujący można uzyskać jeżeli praca ucznia wykracza poza program nauczania.  

Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców.  

Nauczyciel jest zobowiązany do oceniania pracy plastycznej i pisemnej pracy kontrolnej w terminie dwóch tygodni od jej 

przeprowadzenia.  

  

Załącznik 1 – klasa pierwsza technikum   


