
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI GIMNAZJUM 
 

W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny  między innymi za: 

A/ prace plastyczne wykonywane na lekcjach za pomocą różnych technik i materiałów, 

B/ aktywność i przygotowanie do lekcji, 

C/ zadania dodatkowe. 

 

 

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 

 jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem, 

 wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania  

dla danego tematu, 

 przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne. 

 

 

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 

 pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne  

 jest zawsze przygotowany do zajęć, 

 efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są 

estetyczne. 

 

 

 STOPIEŃ  DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 

 opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, 

 jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, 

 wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne  

z tematem. 

 

 

 STOPIEŃ  DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 

 posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem, 

 poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, 

zaangażowaniem,  

 nie dba o estetykę pracy, 

 najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych. 

 

 

 STOPIEŃ  DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 

 posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem, 

 ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem, 

 często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu. 

 nie wykazuje woli poprawy oceny. 

 

 

 STOPIEŃ  NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 



 

 nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania, 

 nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, 

 nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu, 

 nie wykazuje woli poprawy oceny. 

 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

1.   Oceny są jawne. 

2.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. brak 

przyborów plastycznych  

3.    Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją. 


