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1. Obowiązkowym wyposażeniem ucznia na lekcji jest podręcznik, zeszyt oraz teczka, w której 

znajduje się blok techniczny biały i kolorowy, papier kolorowy, przybory do rysowania i 

malowania. Przyniesienie innych materiałów (np. plasteliny) nauczyciel zapowiada z lekcji na 

lekcję. Ich brak równoważny jest z nieprzygotowaniem do lekcji. 

2. Dwa razy w semestrze uczeń może  być nieprzygotowany, co zaznaczane jest w dzienniku.  

3. Uczeń, który na lekcji pracował i mimo to nie ukończył pracy plastycznej może za 

pozwoleniem nauczyciela dokończyć ją  samodzielnie w domu i przynieść do oceny w ciągu 

trzech tygodni. Jeżeli uczeń nie odda w wyznaczonym terminie zaległej pracy to otrzymuje 

ocenę niedostateczną, którą może jednak w dalszym ciągu poprawić, gdy przyniesie zaległą 

pracę na następną lekcję. Przy klasyfikacji obie oceny brane są pod uwagę. Uczeń, który nie 

pracuje na lekcji (nie wykonuje pracy plastycznej) otrzymuje ocenę niedostateczną, która nie 

podlega poprawie. 

4. W przypadku:  
a) jednodniowej lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną 

lekcję, 

b) co najmniej trzydniowej nieobecności na zajęciach z powodu choroby uczeń ma tydzień na 

uzupełnienie zaległości z lekcji, na których nie był obecny, 

c) dłuższej niż tydzień nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania 

zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, oddania pracy plastycznej – 

nie później niż do 2 tygodni od powrotu do szkoły. Po tym terminie uczeń pisze sprawdzian lub 

kartkówkę na najbliższej lekcji. 

5. Uczniowie mogą poprawiać ocenę  z kartkówki lub sprawdzianu tylko 1 raz w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania pracy. 

6. Sprawdziany nauczyciel oddaje poprawione do dwóch tygodni, a kartkówki na najbliższej 

lekcji. 

7. Planowaną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel zgodnie z zapisami 
w Statucie Szkoły. 

 

Formy i metody sprawdzania osiągnięć uczniów 
- prace plastyczne wykonywane na lekcji,  

- odpowiedzi ustne,  

- sprawdziany obejmujące dany dział (zapowiedziane), 

- kartkówki (mogą być niezapowiedziane) 

- zeszyt przedmiotowy, 

- zadania domowe, 

- prace dodatkowe (trzy prace dodatkowe – ocena bardzo dobra z aktywności, pięć 

dodatkowych prac plastycznych -ocena celująca) 

 

1. Przy ocenie prac plastycznych uczniów obok walorów artystycznych nauczyciel bierze pod 

uwagę  zaangażowanie i wkład pracy ucznia.  

2. Udział w konkursach zaznaczany jest w dzienniku (konkurs), a zdobycie nagrody lub 

wyróżnienia skutkuje otrzymaniem dodatkowej oceny celującej z aktywności.  
3. Systematyczny  i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, wizyty w galeriach, wystawach, 

udział w konkursach może mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu. 

 

Sprawdziany i kartkówki oceniane są według następujących progów procentowych: 

     97% - 100% - stopień celujący 

   90% - 96% - stopień bardzo dobry 

                                                        75% - 89% - stopień dobry 

 50% - 74% - stopień dostateczny 

      30% - 49% - stopień dopuszczający 

        0% - 29% - stopień niedostateczny 

 

Do dziennika wpisywane są sprawdziany- kolorem czerwonym z wagą 5, kartkówki – kolorem 

zielonym z wagą 4, pozostałe oceny (zadania, aktywność – kolorem czarnym z wagą 2. 

 

 



Metody i kryteria oceny osiągnięć ucznia 

Podczas wystawiania oceny nauczyciel  bierze pod uwagę  –  oprócz rozwoju umiejętności 

plastycznych  –  postawę i zaangażowanie ucznia. 

Uczeń, który uzyskał stopień: 

•  niedostateczny  –  nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z  zakresu 

przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji  i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych 

prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

•  dopuszczający  –  powinien  być  przygotowany  do  większości  lekcji  (przynosić  

potrzebne materiały)  oraz  z  pomocą  nauczyciela  wykonywać  proste  ćwiczenia,  

uczestniczyć  w zabawach,  wyjaśniać  najważniejsze  terminy.  Potrafi  również  wymienić  

kilku  wybitnych polskich artystów. 

•  dostateczny  –  powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze 

umiejętności. Bardzo rzadko  jest nieprzygotowany do lekcji,  stara się utrzymać porządek w 

miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi 

środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie 

wykonywać łatwe ćwiczenia i  uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i 

podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich 

twórców. 

• dobry – potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na  

lekcje  potrzebne  materiały  i  dba  o  estetykę  swojego  miejsca  pracy.  Ponadto  właściwie 

posługuje  się terminologią plastyczną i  samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. 

Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku 

w wykonywane zadania  i  systematycznie  pracuje  na  lekcjach.  Świadomie  wykorzystuje  

środki  plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też 

nazwiska kilku twórców polskich  i  zagranicznych.  Samodzielnie  próbuje  analizować  

i  porównywać  wybrane  dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat. 

 

•  bardzo  dobry  –  powinien  opanować  i  wykorzystywać  w  praktyce  wszystkie  

określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na 

temat sztuk plastycznych  i  potrafi  uzasadnić  swoje  zdanie.  Korzysta  z  różnorodnych  

źródeł  informacji w przygotowywaniu  dodatkowych  wiadomości,  a  także  uczestniczy  

w  działaniach  plastycznych  na  terenie  szkoły  i  poza  nią. Wykazuje  się  zaangażowaniem  

i  pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do 

tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje 

i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat. 

 

•  celujący  –  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania oraz  wykazuje zaangażowanie i twórczą  inicjatywę  w  działaniach  grupowych.  

Ponadto  samodzielnie rozwija swoje zainteresowania (np. przez  udział  w  konkursach  

plastycznych ) oraz  aktywnie  uczestniczy  w  życiu kulturalnym  szkoły  i  regionu.  

Twórczo  posługuje  się  różnymi  środkami  plastycznymi i eksperymentuje z  technikami 

plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać 

przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia 

ich wartość artystyczną.  


