
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-7
 PSO z plastyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania 

w Szkole Podstawowej  nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach.

I. Szczegółowe zasady oceniania na plastyce:
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do
przedmiotu,  ocena  za  pracę  na  lekcji  jest  oceną  najważniejszą  spośród
obszarów aktywności ucznia. Kategoria oceny w dzienniku nosi nazwę: Praca
na lekcji.

 Ocena za pracę na lekcji uwzględnia: 
- sposób przyswajania wiadomości
- jakość udzielanych odpowiedzi
- poziom prowadzania dyskusji z nauczycielem i uczniami
- sposób pracy indywidualnej
- podejście ucznia do pracy grupowej
- ład i porządek wokół ucznia
- szacunek do własności wspólnej
- szacunek do nauczyciela i innych uczniów, poprzez współpracę i wzajemną 
pomoc oraz nie przeszkadzanie w realizowaniu lekcji.

2.  Prace  plastyczne  oceniane  są  przede  wszystkim za  staranność  i  wysiłek
włożony  w  ich  wykonanie.  Efekt  końcowy  pracy,  z  uwagi  na  różnice  
w  uzdolnieniach  uczniów  jest  w  ocenianiu  drugorzędny.  Oceny  za  prace
plastyczne uczeń dostaje w kategorii Praca Plastyczna.

3. Dodatkowej ocenie podlegają:

- prace wykonane na lekcji zakwalifikowane do wystawy szkolnej. Kategoria:
wystawa szkolna
- przygotowanie do lekcji. Kategoria: np.
- odpowiedzi  ustne z materiału dla danej klasy,  z ocenami w kategoriach:
odpowiedź oraz aktywność

4. Osobnej ocenie podlegają ponadobowiązkowe:

- dodatkowe prace wykonane w domu, z oceną w kategorii: praca dodatkowa
-  prace  wysyłane  na  konkursy  plastyczne,  z  oceną  w  kategorii:  praca
konkursowa
- wystawy autorskie uczniów, z oceną w kategorii wystawa autorska

5.  Każdy  uczeń  może  być  nieprzygotowany  do  lekcji  tylko  dwa  razy  
w  semestrze,  za  kolejne  nieprzygotowanie  uczeń  otrzymuje  ocenę
niedostateczną w kategorii: przygotowanie do lekcji. (np)



7.  Uczniowie  posiadający  orzeczenie  lub  opinię  z  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej oceniani są indywidualnie, w oparciu o wymagania wynikające 
z orzeczeń i opinii.

8. O ocenie semestralnej decydują oceny cząstkowe, z których obliczana jest
średnia arytmetyczna.

 II Wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę  celującą otrzymuje  uczeń,  który:  Posiadł  wiedzę  i  umiejętności
obejmujące program nauczania plastyki dla swojej klasy. Reprezentuje szkołę
na  konkursach  plastycznych  (minimum  jedna  praca  w  semestrze).
Samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne .
Organizuje własną wystawę autorską (minimum jedną w semestrze). Otrzymał
średnią minimum 4,6 z ocen cząstkowych za pracę na lekcji. 

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności
obejmujące  program nauczania  plastyki  dla  swojej  klasy.  Otrzymał  średnią
minimum 4,6 z ocen cząstkowych za pracę na lekcji. 

Ocenę  dobrą otrzymuje  uczeń,  który:  Posiadł  podstawową  wiedzę  
i  umiejętności  obejmujące  program  nauczania  plastyki  dla  swojej  klasy.
Otrzymał średnią minimum 3,6 z ocen cząstkowych za pracę na lekcji. 

Ocenę  dostateczną otrzymuje  uczeń,  który:  Przeciętnie  opanował
podstawowe  umiejętności  z  plastyki  oraz  wiedzy  o  sztuce  określone
programem nauczania  danej  klasy.  Otrzymał  średnią  minimum 2,6  z  ocen
cząstkowych za pracę na lekcji.

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje  uczeń,  który:  W  ograniczonym  zakresie
opanował podstawowe umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce, określone
programem nauczania  danej  klasy.  Otrzymał  średnią  minimum 1,6  z  ocen
cząstkowych za pracę na lekcji. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Nie opanował podstawowych
umiejętności  z  plastyki  oraz  wiedzy  o  sztuce,  określonych  programem
nauczania danej klasy. Otrzymał średnią mniejszą niż 1,6 z ocen cząstkowych
za pracę na lekcji. Nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego lub go nie zdał.
Nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub go nie zdał. 


