
PLASTYKA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA W LICEUM  
w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciel: Magdalena Winiarska – Jarosławska klasy: I B, I E, I H 

Uczeń jest oceniany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  
 
1. Specyfika oceniania z przedmiotu plastyka  
Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć ucznia bierze pod uwagę:  

a. indywidualny wkład pracy ucznia podczas realizacji działań plastycznych  
b. postawę, zaangażowanie, wysiłek wkładany przy realizacji pracy plastycznej  
c. przygotowanie do zajęć praktycznych (materiały do prac plastycznych)  
d. pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania zadań plastycznych   
e. uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i wiadomości 

teoretycznych  
f. podejmowanie dodatkowych działań, włączanie się w życie artystyczne szkoły  
g.  rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych – uczeń biorący udział w pozaszkolnych 

zajęciach plastycznych może zaprezentować swoją twórczość (w II okresie do końca maja) i otrzymać 
cząstkową ocenę celującą  

2. Zasady pracy ucznia na lekcji:  
a. posiadanie podręcznika i zeszytu przedmiotowego, w którym systematycznie prowadzone są notatki  
b. aktywne uczestnictwo w zajęciach (inicjatywa, pomysłowość, pracowitość)  
c. nieużywanie podczas lekcji telefonów komórkowych i innych nośników informacji  
d. kultura osobista i kultura słowa  

3. Sprawdzanie wiedzy:  
a. odpowiedź ustna lub pisemna (kartkówka) z trzech ostatnich tematów lekcyjnych  
b. ocenianie kartkówek: 6 punktów- ocena celująca; 5 punktów- ocena bardzo dobra; itd.  
c. uczeń nieobecny na kartkówce zalicza materiał na kolejnej lekcji  
d. projekt, referat, prezentacja (jeśli uczeń nie wywiąże się z zadania w wyznaczonym terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną) 
4. Sprawdzanie umiejętności - wypowiedź artystyczna  

 obowiązek posiadania własnych materiałów do pracy plastycznej  
 organizacja miejsca pracy  
 zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem pracy  
 estetyka, oryginalny pomysł, własna inwencja  
 właściwe gospodarowanie materiałem plastycznym  
 odpowiednie wykorzystanie czasu przeznaczonego na twórczość  
 prace plastyczne kończymy na lekcji, nie w domu (wyjątek - trudna technika plastyczna wymagająca więcej 

czasu)  
 ćwiczenia plastyczne kończone są na lekcji  
 terminowe oddawanie prac!!!  
 uczeń nieobecny na lekcji zajęć praktycznych zobowiązany jest do wykonania pracy plastycznej w domu i 

dostarczenia jej w terminie nieprzekraczającym tygodnia od dnia powrotu do szkoły 
 w momencie przekroczenia tygodniowego terminu ocena za pracę zostaje obniżona  
 po upływie 3 tygodni i niedostarczeniu pracy uczeń otrzymuje ocenę ndst bez możliwości poprawy  
 prace powinny być podpisane: klasa, imię i nazwisko (prace niepodpisane nie podlegają ocenie)  

5. Nieprzygotowanie do lekcji - uczeń ma prawo raz w każdym okresie w momencie wejścia do sali zgłosić 
nieprzygotowanie (z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych). Nieprzygotowanie nie zwalnia z pracy na 
lekcji!  



6. Aktywność:   
-  pięć plusów - ocena bdb (zadania domowe, aktywność na lekcji), trzy minusy - ocena ndst (brak zeszytu, 

podręcznika, zad. domowego, materiałów do pracy plastycznej)  
-  uczeń, który wykorzystał minusy i nie pracuje na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną  

7. Zasady poprawiania ocen:  
a. uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny w każdym okresie (w II okresie poprawa oceny przed 

wystawieniem oceny proponowanej)  
b. o formie poprawy oceny decyduje nauczyciel  
c. pod uwagę brana jest ocena z poprawy a nie średnia z dwóch ocen  
d. uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy (np. ściąganie itp.) traci prawo do poprawy ocen ndst w 

danym okresie  
8. Ocena okresowa i końcowa wynika z ocen cząstkowych, jest wyznacznikiem umiejętności, pracy twórczej, 

wiedzy przedmiotowej odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz 
wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Każdej ocenie przypisana jest waga 1. Przy wystawianiu oceny rocznej 
ocena za pierwszy okres brana jest pod uwagę w postaci oceny cząstkowej. Średnie na poszczególne oceny: 1,75 
– ocena dopuszczająca, 2,75 – ocena dostateczna, 3,75 – ocena dobra, 4,75 – ocena bardzo dobra, 5,30 – ocena 
celująca.  

9. Informacje o ocenie za pierwszy okres i końcowej uczeń i jego rodzice uzyskują w terminie określonym w 
Statucie Szkoły.  

10. Możliwość podwyższenia oceny rocznej.  
a. możliwość podwyższenia oceny rocznej ma uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 1,70; 2,70; 3,70; 

4,70; 5,25.  
b. w terminie nieprzekraczającym trzech dni od podania oceny proponowanej, uczeń pisze test sprawdzający 

wiedzę z zagadnień omawianych podczas zajęć w ciągu całego roku  
oraz  
w terminie nieprzekraczającym trzech dni od podania oceny proponowanej, uczeń przygotowuje pracę 
plastyczną (temat pracy, technikę i jej format określa nauczyciel).  

 


