
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:
-porozumiewanie się językiem plastycznym
-rozwiązywanie problemów plastycznych 
-stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 
-aktywność na zajęciach 
-wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania 
-praca w grupie 
-działalność pozaszkolna 

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
-formy praktyczne: praca wytwórcza , indywidualna, zespołowa, ćwiczenia praktyczne
-formy pisemne: sprawdziany, praca domowa
-formy ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcjach, prezentacja
-zeszyt przedmiotowy: kompletność i systematyczność prowadzenia notatek ,estetyka i czytelność. 

Prace długoterminowe
Przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, wartość 
merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność pomysłowość, estetyka wykonania, 
kompletność, możliwości ucznia.

Prace wytwórcze
Bierze się pod uwagę pomysłowość rozwiązania, precyzyjność wykonania oraz wkład i 
zaangażowanie w sposobie realizacji postawionego zadania wytwórczego, a także poprawność 
merytoryczną, estetykę, umiejętności.

Praca w grupie
Bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas wykonania.

Udział w projekcie
Prace wytwórcze -ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność, korzystanie z 
materiałów źródłowych. Projekty, prezentacje, opracowania są gromadzone jako pomoce 
dydaktyczne i wykorzystywane do realizacji programu nauczania na lekcjach.

Aktywność
Aktywność ucznia (aktywność i zaangażowanie na lekcji, wykonywanie zadań dodatkowych, zadań
nadobowiązkowych, udział w konkursach)

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, czyli: 
wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na 
prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, branie pod uwagę poprawności merytorycznej 
wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, możliwość zamiany pracy pisemnej na 
odpowiedź ustną, podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast 
jednego złożonego,  obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego. 
O ocenie semestralnej decyduje systematyczna praca w ciągu semestru.



Kryteria ocen z plastyki

                                                       Charakterystyka ocen:

Niedostateczna:
-uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
-nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć
-nie odrabia prac domowych
-świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne

Dopuszczająca:
-pracę ucznia cechuje mała samodzielność, zadania wykonane są niestarannie, z licznymi 
uchybieniami od projektu, wykonuje tylko część pracy
-podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych wymaga mobilizacji i pomocy 
nauczyciela, wykonuje pracę z częstym oderwaniem się od niej, przeszkadza innym
-w niewielkim stopniu wykorzystuje wiedzę przedmiotową do wykonania pracy wytwórczej
-popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy, prowadzi zeszyt przedmiotowy nieczytelnie, ma braki 
notatek z lekcji
-nie przestrzega zasad bezpiecznej pracy

Dostateczna:
-podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych uczeń stara się być samodzielny,  prace
odbiegają od głównego tematu ,są  braki w staranności i systematyczności
-wykonuje większość pracy wytwórczej na czas
-pracuje z odrywaniem się od pracy
-posiada wiedzę podstawową, z pomocą korzysta z wiedzy przedmiotowej w czasie wykonywania 
pracy
-prowadzi zeszyt z uchybieniami w estetyce i czytelności, notatki zawierają liczne braki
-dostosowuje się do obowiązujących zasad bhp

Dobra:
-podczas wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych uczeń jest samodzielny, korzysta z 
niewielką pomocą z wiedzy przedmiotowej 
-wykonuje pracę z niewielkimi uchybieniami od projektu i brakami w zakresie estetyki, ale 
dokładnie i starannie
-udziela odpowiedzi zawierających większość wymaganych treści 
-racjonalnie wykorzystuje czas pracy
-prowadzi  kompletne notatki z nielicznymi uchybieniami w estetyce i czytelności
-zawsze przynosi na lekcję potrzebne materiały, prawidłowo organizuje stanowisko pracy

Bardzo dobra:
-uczeń samodzielnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne przewidziane programem oraz 
wykazuje operatywność w wykorzystaniu wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań 
trudnych, w nowych sytuacjach
-wykonuje pracę zgodnie z projektem, estetycznie, prawidłowo i dokładnie
-prezentuje wiedzę wypowiadając się wyczerpująco, dostrzega związki pomiędzy faktami, potrafi 
wyciągać wnioski
-prowadzi kompletne notatki, czytelnie i estetycznie
-właściwie wykorzystuje czas pracy

Celująca:
-uczeń przejawia szczególne zainteresowania sztukami plastycznymi oraz talent oraz porusza 



zagadnienia wykraczające poza program nauczania danej klasy, korzystając z różnych źródeł 
informacji, wypowiedzi zawierają własne, oryginalne przemyślenia 
-w pracach wytwórczych stosuje własne, oryginalne rozwiązania, eksperymentuje z technikami 
plastycznymi 
-prowadzi notatki czytelnie i estetycznie, korzysta z dostępnej literatury i znajduje użyteczne 
informacje 
-dąży do twórczego rozwoju własnych uzdolnień
-bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi  w nich sukcesy oraz aktywnie 
uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły
-wykorzystuje umiejętności plastyczne na innych lekcjach
-odnosi sukcesy w konkursach plastycznych



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI

Ocenie  podlegają następujące formy pracy:

-zadanie praktyczne,
-test,
-kartkówka
-zadanie domowe,
-aktywność na lekcji,
-odpowiedź ustna,
-praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt),
-obowiązkowość i systematyczność,
-udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.
Ocena  odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do lekcji, wkład pracy i zaangażowanie w 
podejmowane działania.

 Charakterystyka ocen:

Celująca:  
Uczeń pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i 
poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował umiejętności i wiedzę wykraczającą poza 
wymagania programowe, uzyskuje bardzo dobre oceny z odpowiedzi i  sprawdzianów, a podczas 
wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą 
organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych,
np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Bardzo dobra:  
Uczeń pracuje systematycznie i samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 
merytorycznym. Wykazuje się  pomysłowością podczas wykonywania zadań, właściwie dobiera 
materiały, organizuje miejsce pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, uzyskuje
co najmniej dobre oceny z odpowiedzi i sprawdzianów.

 Dobra:
Uczeń podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i 
kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac
praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

 Dostateczna:
Uczeń pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze 
korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 
Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

Dopuszczająca:
Uczeń z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w
tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje 
niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Niedostateczna:
Uczeń nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy 
na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy 
podstawowe obowiązki szkolne.




