
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Szkolnym Systemie Oceniania (SSO).  SSO 

rozszerza informacje zawarte w niniejszym PSO.  

1. Ocenie podlegają: 

a. aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

b. przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów  

c. przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, 

d. efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, 

e. zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich 

zakończeniu, 

f. udział w konkursach plastycznych, 

g. wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, 

h. zeszyt przedmiotowy, 

i. odpowiedzi ustne, 

j. kartkówki - nie muszą być zapowiadane. Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 

k. prace domowe. 

2. Przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na początku lekcji. Uczeń otrzymuje minus gdy jest 

nieprzygotowany do lekcji. Za każde przygotowanie do lekcji otrzymuje plusa.  

3. Trzy plusy „zebrane” w czasie miesiąca przeliczane są na ocenę bardzo dobrą, cztery na ocenę 

celującą. Trzy minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną. Plusy i minusy nie znoszą się 

wzajemnie tzn. plus nie anuluje minusa.  

4. Osoby, które nie zadbają o porządek w swoim miejscu pracy mają obowiązek pozostać w 

pracowni na przerwie po lekcji i doprowadzić do porządku całą pracownię. W razie 

niewywiązywania się dana osoba otrzymuje minus, który przelicza się jak podano w pkt.3 

5. Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

• zgodność pracy z tematem lekcji, 

• poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, 

• trafność doboru środków artystycznego wyrazu, 

• umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, 

• pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, 

• stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, 

• oryginalność realizacji danego tematu, 

• estetyka pracy (to kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 

6. Waga poszczególnych form oceny ucznia:  

a. praca praktyczna, praca domowa długoterminowa – 3  

b. odpowiedz ustna, kartkówka, przygotowanie do lekcji – 2 

c. zeszyt, aktywność na lekcji, praca domowa krótkoterminowa – 1 

7. Prace pisemne oceniane są wg następującej skali: 

0%-29%- niedostateczny 

30%- 34%- niedostateczny+ 

35-%- 39%- dopuszczający- 

40%- 45%-dopuszczający 

46%- 49%- dopuszczający+ 

50%- 55%- dostateczny- 



56%- 64%-dostateczny 

65%- 70%-dostateczny+ 

71%- 74%-dobry- 

75%-80%-dobry 

81%-84%-dobry+ 

85%- 87%-bardzo dobry- 

88%-91%-bardzo dobry 

92%- 94%- bardzo dobry+ 

95%-96%-celujący- 

97%-100%-celujący 

8. Jeśli uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do 

poprawy oceny. Nieoddanie pracy także skutkuje oceną niedostateczną bez prawa do poprawy 

oceny. 

9. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach (tylko w danym dniu lub na danej godzinie lekcyjnej) – 

zobowiązany jest wykonać daną pracę praktyczną w czasie pozalekcyjnym i dostarczyć ją 

najpóźniej na najbliższej możliwej lekcji danego przedmiotu.  

W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie – nauczyciel ma prawo do wpisania oceny 

niedostatecznej z danej pracy. Uczeń ma możliwość poprawy pracy. 

10. Uczeń nieobecny z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ma obowiązek zgłosić się do 

nauczyciela prowadzącego przedmiot na najbliższych zajęciach od daty powrotu do szkoły. Uczeń 

dostarcza zaległe pracę w terminie indywidualnie ustalonym z nauczycielem.  

W przypadku nie zgłoszenia się w w/w terminie – nauczyciel ma prawo do wpisania oceny 

niedostatecznej z danej pracy. Uczeń ma możliwość poprawy pracy. 

11. Uczeń na prawo  poprawić ocenę niedostateczną z pracy w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Uczeń ma obowiązek zgłosić chęć poprawy w terminie nie przekraczającym dwóch 

tygodni od daty otrzymania oceny. Po upływie tego czasu, uczeń nie ma możliwości poprawy 

danej pracy – nie dotyczy to dłuższej i usprawiedliwionej nieobecności. Na prośbę ucznia i za 

zgodą nauczyciela dodatkowe poprawy przeprowadza się najwcześniej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

12. Jeżeli uczeń nie otrzymał oceny z przewidzianej i zapisanej jako obowiązkowa aktywność ucznia i 

wyczerpał wszystkie możliwości uzyskania oceny w przewidzianym czasie, to nauczyciel ma 

prawo wpisać mu ocenę niedostateczną z danej obowiązkowej aktywności.  

13. W przypadku wypowiedzi ustnej ucznia ocenie podlegają nie tylko wiadomości ale także 

stosowanie języka przedmiotu oraz umiejętność (w zależności od poziomu zaawansowania) 

formułowania wypowiedzi.  

14. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość wiadomości z trzech ostatnich lekcji. W przypadku 

lekcji powtórzeniowych – z całego działu.  

15. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wg 

schematu jak niżej: 

Ocena:   Średnia ważona: 

Dopuszczająca  1,71 – 2,6 

Dostateczna  2,61 – 3,6 

Dobra   3,61 – 4,6 

Bardzo bobra  4,61 – 5,6 

Celująca   5,61 - 6 



16. Uczeń w czasie lekcji nie może posługiwać się urządzeniami elektronicznymi, rozmawiać, chodzić 

po klasie ani wykonywać czynności niezwiązanych z lekcją. W przypadkach niestosowania się do 

uwag nauczyciela ten ma prawo poprosić ucznia do odpowiedzi. 

17. Poprawa ocen niedostatecznych i nieklasyfikowań odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie . 

18. W przypadku, jeśli uczeń nie rozliczy się z zaległych prac, wskazanych przez nauczyciela, w formie 

i terminie przez niego ustalonym, nauczyciel ma prawo wystawić ocenę klasyfikacyjną 

końcoworoczną obniżoną o 0,5 w stosunku do wynikającej ze średniej ważonej ocen cząstkowych 

osiągniętych w ciągu całego roku. 

19. Przy ocenie końcowej pod uwagę brana jest również postawa ucznia oraz jego kultura osobista. 

20. Nauczyciel ma prawo wystawić ocenę wyższą niż wynika to ze średniej ważonej. 

21. Uczeń i jego opiekunowie mają prawo do wglądu w prace ucznia bez możliwości zrobienia jej 

kserokopii lub fotografowania. 

22. W wyjątkowych sytuacjach praca może zostać wydana uczniowi.  

23. Niestosowanie się do regulaminu pracowni obowiązującego na terenie pracowni może 

skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 


