
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI 

 
 

1. Obowiązki ucznia 

• Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcję plastyki zeszyt przedmiotowy, 

podręcznik, przybory. Nauczyciel ma prawo wydać polecenie przyniesienia na lekcję 

dodatkowych pomocy naukowych. Brak w/w przedmiotów lub materiałów będzie 

odnotowane w dzienniku i traktowane jako nie przygotowanie do lekcji. 

• Uczeń ma prawo raz (kl.VII)/ dwa razy w semestrze (kl.V – VI) być nie 

przygotowany do zajęć, o czym ma obowiązek poinformować nauczyciela przed 

rozpoczęciem zajęć. Nieprzygotowane może dotyczyć braku przyborów, zeszytu, 

książki, zadania domowego, odpowiedzi ustnej.  

• Uczeń mimo swojej nieobecności na lekcji ma obowiązek uzupełnić wiadomości, 

zeszyt, ćwiczenia. W przypadku dłuższej absencji nauczyciel wyznacza uczniowi 

termin, w którym należy uzupełnić braki. 

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy na lekcji lub 

po lekcjach w czasie konsultacji. 

• Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawienia oceny w przypadku 

stwierdzenia o nieuczciwości ucznia. 

 

Zadania domowe należy wykonywać w zeszycie, a  prace plastyczne na kartce z bloku w 

zadanej technice. Uczeń ma tydzień czasu na zaliczenie zaległej pracy. 

 

Jeżeli w wypowiedzi pisemnej praca ucznia będzie w części lub całości podobna do pracy 

innego ucznia, bądź będzie ściągnięta z Internetu, praca taka zostanie uznana za plagiat. Fakt 

ten zostanie odnotowany w dzienniku. 

 

Uczeń ma możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych, na których może wykonać 

zaległe prace przy pomocy nauczyciela. 

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

-wypowiedzi ustne i pisemne (karty pracy, ćwiczenia plastyczne); 

-wytwory plastyczne na płaszczyźnie i przestrzenne; 

-projekty lekcyjne; 

-konkursy plastyczne; 

-inscenizacje; 

 

 

3.Sposoby oceniania oraz warunki poprawiania ocen: 

− podczas wypowiedzi ustnych uczeń może otrzymać „plusy lub „minusy”, aktywność 

na lekcji, udział w panelach dyskusyjnych. 

− Uczeń może poprawić ocenę za pracę na lekcji lub na zajęciach dodatkowych, podczas 

konsultacji. 

 

4.W procesie oceny działań i osiągnięć ucznia z przedmiotu uwzględniane będzie: 

- zaangażowanie i wysiłek twórczy ucznia, dążenie do samodzielności,  przełamywania 

wewnętrznych barier, pokonywanie słabości; 

- rozwój intelektualny i emocjonalny, jako element budowania poczucia własnej wartości 

ucznia. 

 

 


