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Zasady oceniania uczniów: 

1. Ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne – rysunkowe, malarskie , budowania 
kompozycji , formułowanie kształtu, przestrzeni zadania wytwórcze-prace plastyczne 
ilustracje, rysunki, kompozycje graficzne, rzeźby , zdjęcia, przygotowanie ucznia do 
zajęć uczestnictwo w zajęciach- aktywność odpowiedź ustna ( znajomość 
podstawowych terminów plastycznych, epok i stylów w plastyce oraz wybitnych 
przedstawicieli świata artystycznego) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne 
umiejętność formułowania problemów , wyciągania wniosków poszukiwania własnych 
poglądów  

2. Prace plastyczne oceniane są według ustalonych zasad podanych przez 
nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności oceniane są: 
przygotowanie do zadania, zgodność z tematem, bogactwo treści , wartości 
formalne( kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki ) 
pomysłowość ( oryginalność), estetyka pracy, porządek na stanowisku po pracy  

3. Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia.  

4. Ocenę niedostateczną (1) za pracę plastyczną uczeń otrzymuje wtedy , gdy jej nie 
odda do oceny.  

5. Każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną.  

6. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach, to może 
to zrobić w domu za zgodą nauczyciela i oddać pracę do oceny na następnych , 
kolejnych zajęciach, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Uczeń w semestrze może nie oddać tylko jednej pracy plastycznej bez 
konsekwencji (w dzienniku zaznaczone jako np.). 

8. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek wykonania pracy plastycznej w 
domu i oddaniu jej w terminie do dwóch zajęć po okresie nieobecności w przeciwnym 
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.  

9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną za brak pracy, przynosząc zalęgłą 
pracę, jednak za brak terminowości otrzymuje obniżoną ocenę o jeden stopień. 

10. Zaległe prace oznaczone są w dzienniku znakiem „?” 

11. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie 
do zajęć bez konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela po 
wejściu do klasy, zgłoszenia mogą dotyczyć braku materiałów i pomocy 
plastycznych. (bz – zaznaczone w dzienniku, 3X bz to ocena niedostateczna (1)) 



12. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej 
pracy na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne ( podobne) ćwiczenie do wykonania 
na lekcji. Uczeń za wykonanie takiej pracy otrzymuje obniżoną ocenę.  

13. Ocena semestralna wystawiana jest z uwzględnieniem WSO. Jest ona 
wykładnikiem osiągniętych umiejętności , poziomu uzyskanej wiedzy. Odzwierciedla 
ona postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań. Ponad wszystko w 
ocenie brany jest pod uwagę wysiłek ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki przedmiotu. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o 
średnią ocen za prace plastyczne oraz przygotowanie i zaangażowanie na lekcji 
Pozostałe oceny np. + i uwagi, 1 oceny za dodatkowe prace są ocenami 
wspomagającymi. Ocena roczna obejmuje wszystkie oceny z danego semestru oraz 
ocenę za pierwszy semestr.  

14. Pozostałe warunki oceniania , których tu nie ujęto zawarte są w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 


