
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z PLASTYKI 

 

1. System opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie      

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych  . 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r.) 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

 Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceów ogólnokształcących, 

profilowanych, techników  ZSBiO /plas./2019 

 

2.  Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 

 krótkie wypowiedzi ustne na bieżących lekcjach 

 sprawdziany pisemne - zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. Trwają od 15 

do 30 minut. 

 prace domowe o różnym charakterze, 

 aktywność na lekcji , 

 praca plastyczna - oceniany jest wkład pracy, pomysłowość, kompozycja, środki 

wyrazu artystycznego, estetyka wykonania. 

 prace dodatkowe : 

 

a) aktywny udział ucznia w życiu kulturalnym szkoły lub miasta ( potwierdzony 

odpowiednimi zaświadczeniami ) 

b) udział ucznia w konkursach i olimpiadach artystycznych, przy czym za  

zdobycie jednego z pierwszych miejsc lub przejście do następnego etapu uczeń 

otrzymuje ocenę celującą. Za sam udział w jednej z tych form uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Ocena semestralna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, a przy wystawianiu oceny 

rocznej nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę semestralną. 

 

4. Informację o ocenie semestralnej i końcowej uczeń uzyskuje w terminie zgodnym ze 

Statutem Szkoły.  



 

5. Rodzice są informowani o ocenach poprzez elektroniczny system kontroli – librus, na 

zebraniach rodziców i w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem 

przedmiotu. 

 

6. W przypadku prac pisemnych lub kartkówek, których ocena jest możliwa przy zastosowaniu 

skali punktowej przyjmuje się następujący przelicznik na oceny cyfrowe: 

0-40%   punktów niedostateczny 

41- 50%  punktów dopuszczający 

51%-70%  punktów dostateczny 

71%-87%  punktów dobry 

88%- 99%  punktów bardzo dobry 

100%       punktów celujący    

 

7 . W przypadku prac plastycznych lub innych prac tematycznych uczeń w przypadku 

nieobecności ma obowiązek oddać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli 

uczeń nie dotrzyma terminu otrzymuje ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawienia). 

 

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni. Ocena z poprawy 

wpisywana jest do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej. 

 

9. Uczeń ma obowiązek zaliczyć w ciągu dwóch tygodni sprawdzian, którego nie pisał z  

różnych powodów.  

 

10. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. 

 

11. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz posiadania 

podręcznika. 

 

12. Uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi z plastyki w pierwszych dniach 

nauki. Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie prac pisemnych (w przypadkach losowych 

termin może ulec przesunięciu).  



 Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy, a 

następnie przechowuje je do końca roku szkolnego. 

 Oceny półroczne są  wynikiem systematycznie uzyskiwanych ocen 

cząstkowych, a nie zaliczenia całości materiału przed końcem danego półrocza. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w półroczu może nie być 

klasyfikowany  

z przedmiotu. 

 W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I 

półrocza, obowiązuje go  zaliczenie materiału do dnia  15 marca. Jeśli oceny nie 

poprawi, to pozytywną ocenę końcoworoczną może otrzymać tylko wtedy, 

kiedy przewidywana ocena z II półrocza jest co najmniej na poziomie 

dostatecznym. W przypadku oceny dopuszczającej w II półroczu uczeń 

otrzymuje kolejną szansę na poprawienie oceny z I półrocza pod warunkiem, że 

jego frekwencja z przedmiotu była na poziomie co najmniej 80% i godziny były 

usprawiedliwione. 

 O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców przez 

elektroniczny system kontroli –librus i na zebraniach z rodzicami.  

 

 

 

 Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; 

dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła. 

2. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard 

artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w 

oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku. 

3. Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się 

upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych; ekspresja twórcza 

podejmowana w związku z organizacją wystaw. 

4. Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym; ekspresja twórcza w 

oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej. 

 

Lekcje szkolne można uzupełniać innymi formami zajęć, wśród których wymienić można: 

1. lekcje muzealne; 

2. wycieczki; 



3. wykłady i prezentacje na temat sztuki w instytucjach zewnętrznych (np. muzea, galerie); 

4. zwiedzanie wystaw; 

5. spotkania z wybitnymi artystami. 

 

 

Wymagania edukacyjne na stopień celujący: 

Uczeń: 

 Potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości; 

 Systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów; 

 wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno 

w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej; 

 bierze udział w konkursach, osiąga sukcesy; 

 jest autorem prac o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych; 

 potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej 

skutkiem samodzielnie nabytej wiedzy. W pełni przyswoił wiadomości na stopień 

bardzo dobry. 

 

Wymagania edukacyjne na stopień bardzo dobry: 

Uczeń: 

 w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą programową; 

 sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów; 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując 

się nabytymi umiejętnościami; 

 rozwiązuje dodatkowe zadania; 

 uczestniczy w życiu kulturalnym; 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

 

 

Wymagania edukacyjne na stopień dobry: 

Uczeń: 

 potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do różnych źródeł wiadomości; 

 wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji; 

 potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem z plastyki. 



 

 

Wymagania edukacyjne na stopień dostateczny: 

Uczeń: 

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

 jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna; 

 umie wykonać proste zadania; 

 w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym; tylko sporadycznie 

jest aktywny na lekcji. 

 

Wymagania edukacyjne na stopień dopuszczający: 

Uczeń: 

 ma spore luki w wiadomościach objętych programem, przy czym mógłby je uzupełnić 

przy znacznej pomocy nauczyciela; 

 opanował tylko niezbędne treści w uczeniu się przedmiotu "plastyka", potrzebne w 

życiu: 

 jest bierny na lekcji. 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń który nie przyswoił koniecznych, niezbędnych 

wiadomości objętych programem. 

 

WSO w nauczaniu zdalnym/na odległość lekcje plastyki online odbywają się zgodnie z 

planem lekcji za pomocą platformy / aplikacji wskazanej przez nauczyciela, ustalonej 

przez Szkołę,  

podczas lekcji online pracujemy z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym przez 

nauczyciela, dostępnym uczniowi (np. epodręcznik);  

dodatkowe zadania w formie pdf, scanów itp. nauczyciel przesyła na platformę TEAMS; 

 nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania prac (data, godzina);  

nauczyciel informuje uczniów, iż po wyznaczonym terminie prace nie będą oceniane i będą 

traktowane jak brak zadania, czy nieobecność na kartkówce;  

termin oceniania prac –jak dotychczas, zgodnie z WSO; 

 nauczyciel podaje instrukcje do zadań( nad którymi uczeń pracuje samodzielnie), za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na platformie TEAMS,  

nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną (zgodnie z WSO), aby 

uczeń pracując samodzielnie miał możliwość poprawy oceny;  



Odpowiedzi ustne  

uczeń oceniany jest podczas rozmowy on-line w czasie rzeczywistym (lekcja on-line zgodnie 

z planem lekcji); 

 zwolnienie –uczeń ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez 

dziennik elektroniczny -choroba ucznia)  

Pozostałe zadania  

informację o zadaniu domowym uczeń otrzymuje przez dziennik elektroniczny lub poprzez 

platformę TEAMS;   

nauczyciel podaje dokładne instrukcje dotyczące zadania,  

uczeń na obowiązek przesłać zadanie do nauczyciela na platformę TEAMS, ewentualnie po 

wyrażeniu zgody przez nauczyciela na dziennik elektroniczny lub adres poczty elektronicznej;  

uczeń na obowiązek rozwiązać zadania na platformie lub przesłać je do nauczyciela w 

wyznaczonym terminie;  

zadania przesłane po wyznaczonym terminie oraz rozwiązane na platformie będą traktowane 

jak brak zadania;  

zwolnienie –uczeń ma zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie rodzica przesłane przez 

dziennik elektroniczny -choroba ucznia.  

1. Wysłanie do ucznia notatek, zadań domowych i kart pracy za pomocą dziennika 

elektronicznego lub platformy TEAMS- ocenianie ich na bieżąco lub po przyjściu do szkoły.  

2. Kontakt z za pomocą w/w środków.  

3. Odpowiedź ustna przez TEAMSA. 

 4. W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel uwzględnia 

zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni. 

 

 

 

Anna Zielińska 

 

 

  

 


