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Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego 

zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

1. Poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia. 

2. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych. 

3. Zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział. 

4. Uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej 

(ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o 

sztuce, zagadnienia plastyczne). 

5. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączenie się w życie artystyczne 

szkoły i środowiska. 

6. Przygotowanie ucznia do zajęć. 

 

  

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

  

1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem 

pracy. W szczególności prace ucznia oceniana są za: 

- zgodność z tematem, 

- bogactwo treści, 

- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki) 

- trafność obserwacji, 

- wysiłek ucznia oraz jego zaangażowanie włożone w pracę, 

- pomysłowość (oryginalność), 

2. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy, gdy jej nie odda do oceny 

3. Każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną. 

4. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to musi zrobić to w domu i 

oddać prace na najbliższą lekcję, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną otrzymaną za nieterminowe oddanie pracy plastycznej w 

terminie jednego tygodnia. 

6. Uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu, chyba, że jest to praca 

dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny. 

7. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, 

nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji, Uczeń może raz w semestrze 

zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z powodu braku materiałów (bez żadnych  konsekwencji). W domu 

uczeń poprawia pracę w zadanej technice i przynosi prace na najbliższej lekcji. 

8. Za nieodrobioną pracę domową uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawić tę 

ocenę przynosząc na najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową. 



 

  

  

 



 


