
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA -PLASTYKA Szkoła Podstawowa  

STANDARDY WYMAGAŃ  

1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.  

2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, , zeszyt 

przedmiotowy, przybory wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela ( np. blok rysunkowy, 

farby itd.).  

3.Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o ile była zadana, pracę 

domową.  

4.W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zeszytu i  oraz 

wykonania pracy domowej.  

5.W przypadku dłuższej absencji uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu dwóch 

tygodni.  

6.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru. Nie 

przygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Nie może ono dotyczyć zapowiedzianej 

wcześniej kartkówki.  

7.Za każde kolejne nie przygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Mimo 

zgłoszenia nieprzygotowania na lekcję uczeń zobowiązany jest pożyczyć od kolegów, 

koleżanek z klasy materiałów potrzebnych przy wykonaniu pracy plastycznej, uczeń oceniany 

jest za pracę samodzielną na lekcji.  

8.W ciągu semestru przewiduje się 2 kartkówki sprawdzające stopień opanowania materiału. 

Kartkówki będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. W razie nieobecności na 

kartkówce uczeń zalicza objęty nią materiał ustnie lub pisemnie w ciągu dwóch tygodni. 

9.Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę 

spowodowały.  

10.Uczeń może poprawić niedostateczną ocenę semestralną lub roczną przedstawiając 

uzupełniony zeszyt przedmiotowy, oraz zaliczając wyznaczoną przez nauczyciela partię 

materiału jak również wykonując zaległe prace plastyczne. 

 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW. 

 1. Krótkie odpowiedzi ustne: 1 raz w semestrze.  

2. Kartkówki: 2 razy w semestrze.  

3. Prace domowe: 1-2 razy w semestrze.  

4. Uczestnictwo w zajęciach: szczególna aktywność na lekcji nagradzana jest oceną( trzy + to 

ocena bardzo dobra  a trzy – to ocena niedostateczna).  

5. Udział w konkursach ( co najmniej w dwóch )- zdobywając znaczące miejsca I,II,III oraz 

wyróżnienie jest premiowany oceną celującą.  

6. Prace dodatkowe: nie więcej niż 1 w semestrze. 



 7.Inne: zeszyt przedmiotowy 1 raz w semestrze, Minimalna ilość ocen  koniecznych do 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 2 oceny Dobra rada:  

 

Prośba o solidną i systematyczną pracę w ciągu całego semestru, gdyż dzięki temu można 

będzie uniknąć konieczności poprawiania ocen słabych. Ze względu na 1 godzinę plastyki  

w tygodniu stanowi to czasami problem. 

 


