
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach 

w Zespole Szkół i Placówek NR 1 w Katowicach 

w roku szkolnym 2021/2022 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków I sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. PZO z przedmiotu plastyka są 

zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w 

Katowicach. 

I Formy pracy 

1. Prace plastyczne (waga 5) 

2. Ćwiczenia (waga 3) 

3. Aktywność (waga 3) 

4. Zadania - zadania domowe, praca w grupach, praca z podręcznikiem (waga 1) 

II Obserwacja ucznia obejmuje 

1. Staranność i rzetelność wykonywanych prac plastycznych oraz ćwiczeń. 

2. Aktywność na lekcji. 

3. Systematyczność. 

4. Przygotowanie do zajęć. : 

III Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

W pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowuje się wymagania 

z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii/ orzeczeniu poradni psychologiczno 

- pedagogicznej. 

IV Zakres wymagań na poszczególne oceny 

Celująca 

1. Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania. 

2. Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pracuje samodzielnie. 

4. W wypowiedziach zawiera własne przemyślenia.  



5. Wykonuje prace plastyczne zgodnie z warunkami, tematem treści, wykazując się 

oryginalnością I pomysłowością oraz wysoką estetyką pracy. 

6. Prace i ćwiczenia wykonuje i oddaje w terminie. 

7. Jest aktywny, zaangażowany pomaga Innym ,zawsze przygotowany. 

Bardzo dobra 

1. Posiada wiedzę przewidzianą przez program. 

2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pracuje samodzielnie. 

4. Wykonuje prace zgodnie z warunkami i tematem treści, prace są estetyczne. 

5. Prace i ćwiczenia wykonuje i oddaje w terminie. 

6. Jest aktywny i zaangażowany. 

Dobra 

1. Posiada większość wiedzy przewidzianej przez program. 

2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pracuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela. 

4. Wykonuje prace zgodnie z tematem i warunkami ale niestarannie lub pośpiesznie 

5. Prace i ćwiczenia w większości oddaje w terminie. 

6. Mało aktywny, zaangażowany po wcześniejszym motywowaniu przez nauczyciela. 

Dostateczna 

1. Opanował podstawową wiedzę przewidzianą przez program. 

2 .Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pracuje z pomocą nauczyciela. 

4. Prace wykonuje niestarannie niezgodnie z wymaganiami i tematem, brak estetyki. 

5. W wykonywanej pracy nie widać inwencji twórczej. 

6. Oddaje prace po terminie. 

Dopuszczająca 

1. Opanował wiedze niezbędną w toku dalszego kształcenia. 

2. Wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem. 

3. Pracuje z pomocą nauczyciela.  



4. Prace wykonuje bardzo niestarannie, z licznymi błędami i brakiem estetyki. 

5. W wykonywanych pracach nie widać żadnej pomysłowości i inwencji. 

6. Prace oddaje po terminie. 

Niedostateczna 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowego braku pracy 

na zajęciach i w domu. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny 

stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych 

podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności 

w klasach 5-6. Mimo pomocy nauczyciela nie chce wykonywać prac i ćwiczeń, 

nie oddaje prac, ma lekceważący stosunek do nauczyciela i przedmiotu. 

Uczniowie za swoją aktywność otrzymują plusy, których suma podczas klasyfikacji przekład 

się na ocenę (5 plusów = ocena bardzo dobra, 15 plusów = ocena celująca ) Nadmiar plusów 

„przechodzi" na drugi semestr. 


