
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WOK 

Przedmiotowy system oceniania z plastyki został opracowany na podstawie:  

- Statutu ZSO nr4,  

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,  

- Podstawy programowej dla liceum.  

 

SKALA OCEN OBEJMUJE STOPNIE OD 1 DO 6 

  

OCENY CZĄSTKOWE UCZEŃ UZYSKUJE ZA:  

- wykonanie prac programowych na lekcji, przygotowanie do lekcji 

- czytanie tekstów kultury i ich interpretację,  

- aktywność na lekcji (pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą),  

- udział w konkursach i projektach artystycznych,  

- wykonanie dodatkowych prac plastycznych np. dekoracje okolicznościowe, jak również wykazanie się 

umiejętnościami w innych dziedzinach sztuki, jak na przykład występy w teatrze szkolnym, kabarecie, 

czy zespole muzycznym. 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

  

Uczeń ma prawo do jednego np. w ciągu semestru .  

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni.  

 

KRYTERIA OCEN:  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

Wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem podczas lekcji, zawsze jest do niej przygotowany 

• bierze czynny udział w konkursach artystycznych  

• wyróżnia się dużą wiedzą, 

• potrafi analizować dzieła sztuki oraz zna cechy charakterystyczne danej epoki, 

• zna terminologię plastyczną i swobodnie się nią posługuje w praktyce,  

• samodzielnie wykonuje elementy dekoracyjne,  

• aktywnie uczestniczy w wystawach plastycznych, dodatkowych zajęciach artystycznych, 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

Wykazuje się dużym zaangażowaniem podczas lekcji,  jest przygotowany do lekcji  

• bierze udział w konkursach artystycznych  

• potrafi analizować dzieła sztuki oraz zna cechy charakterystyczne danej epoki, 

• umiejętności plastyczne wynikają z zaangażowania i zrozumienia problemu,  

• zna i poprawnie stosuje terminologię dotyczącą treści przedmiotu,  

• wykonuje elementy dekoracyjne,  

• opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:  

Czynnie uczestniczy w lekcji,  jest przygotowany do lekcji 

• aktywnie pracuje w grupie i zespole,  

• opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,  



• zna terminologię plastyczną,  

• wykonuje podczas lekcji prace z dużą potrzebą korekty indywidualnej,  

• elementy dekoracyjne wykonuje z pomocą nauczyciela,  

• potrafi analizować dzieła sztuki oraz zna cechy charakterystyczne danej epoki. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

Wykonuje polecenia nauczyciela, jest przygotowany do lekcji 

• pracuje w grupie i zespole,  

• wybiórczo opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,  

• słabo opanował terminologię przewidzianą programem,  

• jego prace są nieczytelne i mało staranne,  

• ma kłopoty z interpretacją dzieła sztuki oraz wybiórczo zna cechy  charakterystyczne danej epoki. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:  

Wykonuje polecenia nauczyciela, stara się być przygotowanym do lekcji 

• ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach plastycznych, lecz stara się je nadrobić,  

• w pracy zespołowej oczekuje pomocy rówieśników lub nauczyciela,  

• niewystarczająco opanował terminologię plastyczną,  

• słabo angażuje się w prace zespołowe,  

• prace oddaje do oceny ze znacznym opóźnieniem,  

• ma kłopoty z interpretacją dzieła sztuki. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:  

Nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie przynosi materiałów i narzędzi plastycznych potrzebnych do 

lekcji. 

• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności plastycznych,  

• nie pracuje w grupie, zespole,  

• nie zna terminologii plastycznej i nie wyraża chęci jej poznania,  

• nie prowadzi zeszytu,  

• nie wykonuje prac plastycznych. 

Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 


