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I. UMOWA Z UCZNIAMI 
 

 
Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach 
oceniania. 
 
 

 
1. Ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności i wrodzone predyspozycje ucznia,  

a w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków. 
 Liczy się też obecność na zajęciach oraz aktywność poza nimi. 

2. Uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy. Notatki, w 
razie nieobecności na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić. 

3. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt estetycznie. 
4. Pisemne formy obowiązkowe to zapowiedziane kartkówki lub krzyżówki 

dotyczące 3 lub 4 zrealizowanych tematów. Nauczyciel przewiduje również 
formę niezapowiedzianą. 

5. Prace długoterminowe zapowiedziane zostaną z minimalnym 2-tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

6. Prace plastyczne uczeń wykonuje samodzielnie. 
7. Wszystkie prace plastyczne wykowywane na zajęciach indywidualnie bądź 

grupowo podlegają ocenie. 
8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną z 

kartkówki lub pracy domowej ma prawo ją poprawić w terminie 
nieprzekraczającym tygodnia od otrzymanej oceny. 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy plastycznej 
ma prawo ją poprawić w terminie nieprzekraczającym tygodnia od otrzymanej 
oceny. 

10. Poprawa ocen wymienionych w pkt.6 i 7 możliwa jest maksymalnie na ocenę 
dobrą. 

11. Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, przyborów i materiałów 
potrzebnych na lekcji oraz niewykonanie pracy plastycznej na ustalony 
wcześniej przez nauczyciela termin "kosztuje" ucznia jedną kropkę. Trzy 
kropki są równoznaczne z oceną niedostateczną. Niewykorzystane kropki 
przepadają. Za niewykorzystany komplet kropek uczeń otrzymuje ocenę 
celującą (jako ocenę dodatkową) do dziennika pod koniec semestru.  

12. Ze względu na różnice w uzdolnieniach uczniów przy ocenie brany jest pod 
uwagę szczególnie wkład pracy i zaangażowanie  oraz aktywność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 

 
1. Prace obligatoryjne  
2. Kartkówki lub krzyżówki w formie pisemnej  
3. Prace domowe (obowiązkowe). Uczeń ma obowiązek znać treść sporządzonej 

notatki oraz wykonać prace plastyczne samodzielnie. 
4. Prace długoterminowe 
5. Aktywność na lekcji może być oceniana na bieżąco oraz obowiązkowo pod koniec 

semestrów. 
6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (obowiązkowe). 

 
 
 

 
III. ZASADY USTALENIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 

 
Aby ustalić ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia oceny bieżące za: 

1. Prace obligatoryjne  
2. Prace długoterminowe 
3. Aktywność na lekcji 
4. Prace domowe 
5. Kartkówki lub krzyżówki 
6. Zeszyt przedmiotowy 

 
Oceny dodatkowe nauczyciel wystawia za uczestnictwo w konkursach plastycznych 
szkolnych i pozaszkolnych, a także ocenę dodatkową  (pod koniec semestru) za 
niewykorzystanie kompletu „kropek”, które przysługują uczniowie w semestrze. 

 
W sytuacji, kiedy uczniowi wychodzi ocena niższa niż celująca, nauczyciel przewiduje  
podwyższenie oceny o jeden stopień na zakończenie semestru, jeśli uczeń zajmie pierwsze, 
drugie lub trzecie miejsce w konkursie plastycznym szkolnym lub pozaszkolnym. 
 
 

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIA DO 
ZAJĘĆ 
 
- podręcznik (w domu obowiązkowo, w szkole min. jeden na ławkę), 
- przybory podstawowe (długopis, ołówek, temperówka, gumka), 
- materiały plastyczne (nauczyciel poinformuje ucznia o tym, co będzie niezbędne na 
następne zajęcia; w wyposażeniu ucznia na rok szkolny 2016/2017 powinny 
znaleźć się, m.in.: farby plakatowe (min.12 kolorów), farby akwarelowe (min.12 
kolorów), pędzel cienki, średni i gruby, blok techniczny biały A4, blok 
techniczny kolorowy A4, blok rysunkowy biały A4, blok rysunkowy kolorowy 
A4, plastelina, kredki ołówkowe, kredki świecowe (woskowe), pastele olejne, 
mazaki, ołówek H, ołówek b, blok techniczny i rysunkowy biały A3, wycinanki, 
w razie potrzeby bibuła różnokolorowa, 
- odrobiona praca domowa. 
 
 



 

V. KRYTERIA OCENIANIA 
 
 
CELUJĄCY 
 
Uczeń: 
■ biegle rozwiązuje problemy, 

■ stosuje rozwiązania nietypowe, 

■ starannie i kompletnie wykonuje prace obligatoryjne i długoterminowe ( wszystkie prace 

przedstawione w terminie do oceny ), wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

■ wykazuje dociekliwość w dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami pod kątem 

ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania, 

■ potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, 

■ jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień, 

■ systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, 

■ systematycznie prowadzi zeszyt, 

■ nie otrzymał oceny niedostatecznej z przedmiotu w dzienniku, 

■ prezentuje ogólne, zauważalne zainteresowanie sztuką, 

■ wykorzystuje zdobytą wiedzę pomagając uczniom słabszym. 

 

BARDZO DOBRY 

 

Uczeń: 

■ ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu klasy 6 

■ starannie wykonuje prace obligatoryjne i długoterminowe (wszystkie prace przedstawione 

w terminie do oceny), wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

■ bierze aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami 

pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania, 

■ potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, 

■ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o 

dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach, 

■ samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

■ systematycznie prowadzi zeszyt, 

■ aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problem, 



■ systematycznie przygotowuje się do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy oraz wykazuje 

duże zaangażowanie. 

 

 

DOBRY 

 

Uczeń: 

■ posiada wiedzę i umiejętności nie wykraczające poza podstawę programową, 

■ starannie wykonuje prace obligatoryjne oraz długoterminowe ( większość prac 

przedstawiona w terminie do oceny ), wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

■ gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, 

■ potrafi logicznie myśleć, 

■ systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, 

■ poprawnie posługuje się językiem plastycznym i właściwą terminologią, 

■ potrafi współpracować w grupie. 

 

 

 

DOSTATECZNY 

 

Uczeń: 

■ posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do 

opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia, 

■ poprawnie wykonuje prace obligatoryjne (1/2 prac przedstawiona w terminie do oceny), 

wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

■ rozwiązuje samodzielnie zadania o niewielkim stopniu trudności, 

■ przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny 

udział w lekcji, 

■ wykazuje gotowość zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach, 

■ potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, 

■ potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do 

rozwiązywania zadań i problemów. 

 

 



 

 

 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

Uczeń: 

■ posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści podstawy 

programowej, 

niezbędne w dalszej edukacji , 

■ potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze zagadnienia z zakresu przerobionego 

materiału, 

■ niestarannie wykonuje prace obligatoryjne ( 1/3 prac przedstawiona w terminie do oceny), 

■ rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności, 

■ wykazuje bierność podczas zajęć. 

 

 

NIEDOSTATECZNY 

 

Uczeń: 

■ ma bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach 

programowych w klasie 6 niezbędnych w dalszej edukacji, 

■ odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, 

■ nie rokuje możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, 

■ nagminnie opuszcza lekcje, 

■ nie wykonuje prac obligatoryjnych, 

■ nie prowadzi zeszytu, 

■ ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej 

niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach: wystawić ją można jedynie w przypadku, gdy 

uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela. 
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