
Wymagania i kryteria oceniania do przedmiotu plastyka:

1 godzina zajęć dydaktycznych w tygodniu

-uczeń przychodzi na lekcje przygotowany-jest to podstawa jego aktywności i pracy na lekcji
-uczeń może być 1 raz nieprzygotowany w ciągu semestru bez konsekwencji,każde kolejne 
nieprzygotowanie to uwaga do dziennika
-uczeń posiada zeszyt przedmiotowy-wystarczy 16-kartkowy na 4 lata-gdzie zapisuje tematy,notatki
i potrzebne materiały na kolejne zajęcia
-o potrzebnych materiałach uczeń jest poinformowany z 1 lub 2 tyg. wyprzedzeniem
-za wykonaną pracę nie ma ocen niedostatecznych-chyba,że zawiera wulgaryzmy,obraźliwe 
teksty,wyrazy,sceny itp.
-pracę oddajemy w terminie,po skończeniu ćwiczenia,za nieoddaną pracę do oceny (po 2 tyg. od 
zakończenia ćwiczenia) jest wpisywana ocena niedostateczna. Tę ocenę można oczywiście 
poprawić,ale za „niedotrzymanie terminu” ocena będzie o 1 pkt niższa.
-za dobrowolny udział w konkursach plastycznych jest dodatkowa ocena,a za zdobyte miejsce na 
poziomie powiatowym ocena celująca
-uczniowie są oceniani za zaangażowanie,interpretację wykonanie prac,estetykę,dobór środków 
plastycznych,materiałów,wyobraźnię plastyczną,bogactwo 
treści,kompozycję,kolorystykę,wykorzystanie właściwości tworzywa,trafność obserwacji 
pomysłowość i wiedzę z zakresu plastyki
-na ocenę semestralną i końcoworoczną składa się suma wszystkich w/w czynników,również 
przygotowanie do zajęć,aktywność na lekcji,terminowość oddawania prac do oceny,umiejętność 
działania i współdziałania w grupie i postawa na lekcji.

Uczniowie,którzy zawsze byli przygotowani przez cały semestr do plastyki (w dzienniku nie 
odnotowano nieprzygotowania) i w terminie oddawali prace do oceny otrzymują jako tzw. bonus 
cząstkową ocenę celującą w rubryce pod nazwą „zawsze przygotowany do zajęć”.

Oceny semestralne końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen 
cząstkowych.
Oceny cząstkowe,które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności mają rożną wagę:
-praca indywidualna wykonana przez trzy lub więcej lekcji (co wynika z tematu) x3
-odpowiedź ustna x2
-aktywność na lekcji x2
-ćwiczenie praktyczne na lekcji x1
-praca dodatkowa x1
-umiejętność współpracy w grupie x1

Ocena Średnia ważona

Niedostateczny Niższa niż 1,65

Dopuszczający 1,65-2,64

Dostateczny 2,65-3,64

Dobry 3,65-4,64

Bardzo dobry Wyższa niż 4,64

Celujący Uczeń został laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub

ogólnopolskim lub średnia wyższa niż 5,24 lub



średnia wyższa niż 4,90 i jest laureatem
konkursu przedmiotowego o zasięgu gminnym

lub powiatowym

Ocena na semestr lub koniec roku szkolnego nie może być niższa niż wynika ze średniej ważonej. 
W szczególnych przypadkach nauczyciel może podwyższyć ocenę. 


