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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI  

 
 
 
1. Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 
 
2. Przedmiotem oceniania są:  

➢ Umiejętności 
 

➢ Wiadomości 
 

➢ Postawa ucznia i jego aktywność 

 

3. Zasady obowiązujące na lekcjach plastyki 
 

➢ ocenę niedostateczną można otrzymać jedynie za brak pracy, której uczeń 
nie oddał nauczycielowi do dwóch tygodni po wyznaczonym terminie 

 

➢ praca oddana po terminie podlega ocenie, jednak nie jest to 
równoznaczne z wymazaniem wcześniejszego stopnia  

➢ większość ocen otrzymuje się za samodzielnie wykonane prace plastyczne 
 

➢ ocenę za aktywność na lekcji można uzyskać np. w przypadku pracy z 
podręcznikiem lub za brak wymaganego działania 

 

➢ uczeń może dostać dodatkowe oceny za tzw. prace dowolne, np. 
wykonane samodzielnie w domu 

 

➢ dodatkowy stopień z najwyższą wagą można otrzymać za udział w 
konkursie plastycznym 

➢ uczeń zawsze jest informowany, jaką i za co otrzymał ocenę 
 

➢ uczeń musi być przygotowany na każdą lekcję plastyki. 
 

4. Oceny z konkretnych form działalności wpisywane są z następującymi wagami 
 
 

 

Formy aktywności waga 
praca plastyczna 3 

  
aktywność w czasie lekcji 2 

  
nieprzygotowanie do zajęć 3 



 

 
  
udział w konkursie plastycznym 5 

   
5. W ustalaniu klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i końcoworocznej z zajęć 

dydaktycznych po wyliczeniu średniej ważonej stosuje się następującą skalę: 
 

➢ ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona nie 
przekroczyła wartości 1,74 

➢  

➢ ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła  od 
1,75 do 2,59 

 
➢ ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 

2,60 do 3,59 
 

➢ ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 3,60 do 
4,59 

 
➢ ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 

4,60 do 5,59 
 

➢ ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła powyżej 
5,59 

 
6. Wymagania na poszczególne oceny szkolne. 
 
Celujący 

➢ uczeń wykonuje wszystkie prace samodzielnie, starannie, z dużą 
pomysłowością, wyczerpująco i wyróżniająco 

➢ aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest zawsze do nich przygotowany 

 
 
Bardzo dobry 

➢ uczeń wykonuje wszystkie prace samodzielnie i starannie 

➢ jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

 

 
Dobry 

➢ uczeń korzysta w czasie pracy z niewielkiej pomocy nauczyciela bądź 
koleżeństwa 

➢ prace plastyczne są zgodne z tematem i estetyczne 

 
 
Dostateczny 
            

➢ uczeń jest mało aktywny na zajęciach i słabo w nich uczestniczy 
➢ uczeń wykonuje prace plastyczne zgodne z tematem, ale nie wykazuje się 

systematycznością, zaangażowaniem i estetycznością 

 
Dopuszczająca 

➢ uczeń jest nieprzygotowany do zajęć i niechętnie w nich uczestniczy 
 

➢ uczeń mało systematyczny, wykazuje braki zaangażowania w pracę, 
nie oddaje wszystkich prac 

 
Niedostateczny 

➢ Uczeń nie pracuje w czasie lekcji, rzadko jest przygotowany, nie oddaje prac 
do oceny 

 



 

 

7. Przedmiotowy system oceniania uwzględnia opinie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 

 
i zakłada obniżenie wymagań w stosunku do uczniów, u których stwierdzono 

istotne dla specyfiki przedmiotu deficyty rozwojowe. 

8. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i dłuższe wypowiedzi ustne, których 

treść jest punktowana, ocenia się za pomocą jednolitego dla wszystkich 

przedmiotów systemu: 

1) 100%-98% poprawnych odpowiedzi -ocena celująca 

2) 97%-96% poprawnych odpowiedzi- ocena bardzo dobra + 

3) 95%- 90% poprawnych odpowiedzi- ocena bardzo dobra 

4) 89%-87% poprawnych odpowiedzi- ocena bardzo dobra - 

5) 86%-84% poprawnych odpowiedzi- ocena dobra + 

6) 83%-75% poprawnych odpowiedzi- ocena dobra 

7) 74%-70% poprawnych odpowiedzi- ocena dobra - 

8) 69%- 65% poprawnych odpowiedzi- ocena dostateczna + 

9) 64%- 55% poprawnych odpowiedzi- ocena dostateczna 

10) 54%- 50% poprawnych odpowiedzi- ocena dostateczny- 

11) 49%-45% poprawnych odpowiedzi- ocena dopuszczająca + 

12) 44%- 40% poprawnych odpowiedzi- ocena dopuszczająca 

13) 39%-34% poprawnych odpowiedzi- ocena dopuszczająca - 

14) 33%- 30% poprawnych odpowiedzi- ocena niedostateczna + 

15) 29%-0% poprawnych odpowiedzi- ocena niedostateczna 


