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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI  

 

Nauczyciel: Joanna Kaliszuk 

Klasy: IV - VII 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt, podręcznik, przybory plastyczne według potrzeb lekcyjnych 

 

I. SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Poziom Forma sprawdzania Częstotliwość – I śródrocze Częstotliwość – II 

śródrocze 

Główny prace plastyczne 1-7 1-7 

odpowiedzi ustne 1 1 

praca na lekcji 

indywidualnie i w grupach 

na bieżąco na bieżąco 

aktywność  na bieżąco na bieżąco 

Uzupełniający Np. prezentacje 

multimedialne 

według potrzeb według potrzeb 

prace domowe 1-3 ( według potrzeb) 1-3 ( według potrzeb) 

praca dla chętnych według potrzeb według potrzeb 

zadanie   według potrzeb według potrzeb 

Sprawdzanie wiadomości i umiejętności na poziomie uzupełniającym może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

indywidualnych ucznia. 
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II. OCENIANIE  

1. Główne zasady:  

A. Skala ocen 

 celujący – 6, 

 bardzo dobry – 5, 

 dobry – 4, 

 dostateczny – 3 

 dopuszczający -2, 

 niedostateczny – 1 

B. Procentowe przeliczenie punktów na ocenę: 

 Celujący – 100% – 96% 

 Bardzo dobry – 95% - 90% 

 Dobry – 89% - 71% 

 Dostateczny – 70% - 50% 

 Dopuszczający – 49% - 30% 

 Niedostateczny – 29% - 0% 

C. Kategoria i waga ocen: 

 Odpowiedź ustna – 7 

 Praca domowa  - 5 

 Praca na lekcji – 5 

 Praca dla chętnych – 7 

 Praca plastyczna – 9 

 Prezentacja multimedialna – 7 
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 Zadanie - 8 

 

2. Kryteria oceniania na poszczególne oceny. 

Ocena celująca:  

- uczeń przejawia zdolności plastyczne;  

- wiedza i umiejętności plastyczne na poziomie wymagań  określonych w podstawie programowej 

                    -prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne;       

                    - wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje;  

-aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły; 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach i  jest do nich zawsze przygotowany;  

-starannie prowadzi zeszyt;  

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych; 

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określonych w podstawie programowej 

-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi wykorzystując je w praktyce;  

-jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;  

-starannie prowadzi zeszyt;  

Ocena dobra: 

- uczeń opanował dobrze zakres wiedzy i umiejętności zawarte w podstawie programowej- 

 wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 

-przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany; 

Ocena dostateczna: 

-uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału  przewidzianego w podstawie programowej 
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-jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany; 

-nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem; 

-nie wykazuje chęci do poprawienia ocen. 

Ocena dopuszczająca: 

 -uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie wiedzy i umiejętności plastycznych określonych w podstawie 

programowej 

-jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace; 

-objawia lekceważący stosunek do przedmiotu; 

-nie wykazuje chęci do poprawienia ocen. 

Ocena niedostateczna:  

- uczeń nie opanował wiedzy plastycznej uwzględnionej w podstawie programowej 

-jest nieprzygotowany do zajęć; 

-nie kończy na zajęciach prac i nie oddaje ich w wyznaczonym terminie. 

 

 

 

3. Ocenianie prac domowych: 

Czy praca domowa wykonana jest według ustaleń (czy była samodzielna), bieżąca utrwalająca lub 

przygotowująca do opracowania nowej lekcji, przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat. 

4. Ocenianie odpowiedzi ustnych: 

Ocenie podlegają wiadomości z ostatniej lekcji. 

5. Ocenianie prezentacji multimedialnych: 

Według wcześniej określonych kryteriów. 

6. Ocenianie aktywności: 
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Częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych odpowiedzi, poprawne wykonanie prac zgodnie z                                                                                                                                                                  

tematyką, samodzielne rozwiązywanie zadań, problemów, umiejętność współpracy w grupie(wywiązywanie się 

ze swojej roli), umiejętność obserwacji i interpretacji, tempa pracy, posiadanie zeszytu, przyborów 

plastycznych. 

III. WYKORZYSTANIE NIEPRZYGOTOWAŃ DO LEKCJI. 

Uczeń w ciągu semestru może zgłosić 2 nieprzygotowania do zajęć, brak przyborów, zeszytu, brak pracy 

domowej. Przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na początku. Po nieobecności uczeń ma tydzień na 

uzupełnienie zaległości ( po uzgodnieniu z nauczycielem). 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN. 

Uczeń poprawia ocenę na lekcji  lub uzupełnia zaległe prace w domu i ukazuje efekt końcowy ( za zgodą 

nauczyciela. 

V.       ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH/ ROCZNYCH. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych pierwszego półrocza. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego. 

5. Przewidywaną ocenę śródroczną/ roczną nauczyciel podaje uczniowi na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

6. Jeżeli przewidywana ocena śródroczna/roczna jest oceną niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek 

poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców ( prawnych opiekunów) na piśmie cztery 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

VI. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. (opinie, orzeczenia, praca z uczniem zdolnym) 
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Uczeń posiadający opinie/orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel przy ocenianiu dostosowuje wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z wytycznymi 

zapisanymi w poszczególnych opiniach /orzeczeniach. 

VII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH UCZNIÓW. 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o 

wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oceny. 

2. Uczniowie na bieżąco informowani są o otrzymywanych ocenach, każda ocena jest jawna. 

3. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprze: 

- kontakty bezpośrednie ( rozmowy indywidualne z nauczycielami); 

- kontakty pośrednie (adnotacje w dzienniku elektronicznym). 

      4.  Prace plastyczne są na bieżąco oceniane i oddawane uczniom, wybrane natomiast wywieszane na gazetce  

           szkolnej, prezentacje multimedialne pozostają u nauczyciela do końca roku szkolnego. 

 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w PO rozstrzygane będą zgodnie z WO. 


