
Agnieszka Bełcikowska-Bramowicz 

 

Przedmiotowy System Oceniania- plastyka 

 

Ocenie podlegają: 

Prace i aktywność na lekcji, odpowiedzi ustne, pomysły, projekty, prezentacje multimedialne, prace 

domowe, prace dodatkowe dla chętnych, lekcje muzealne, konkursy, pomoc w przygotowaniu 

aranżacji wnętrz korytarzy lub scenografii przedstawień, demontażu dekoracji. 

 

Ocena: 

Uwzględnia wkład pracy ucznia w czasie zajęć, przygotowanie i zaangażowanie, pracę w zespole, 

pomysł, efekt końcowy, estetykę wykonanej pracy, umiejętność zastosowania korekty pracy, 

wykonanie pracy na określony temat, samodzielność, oddanie pracy w terminie, który każdorazowo 

podaje nauczyciel. 

Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, mające taką samą wagę. Ocena półroczna i roczna jest średnią 

ocen cząstkowych: 

Ocena celująca- średnia od 5,51 

Ocena bardzo dobra- średnia od 4,51- 5,50 

Ocena dobra- średnia od 3,51- 4,50 

Ocena dostateczna- średnia od 2,51- 3,50 

Ocena dopuszczająca- średnia od 1,51- 2,50 

Ocena niedostateczna- średnia do 1,50 

Uczeń zawsze może poprawić każdą ocenę (cząstkową, proponowaną semestralną i roczną), 

indywidualnie ustalając z nauczycielem warunki poprawy i termin oddania pracy/ prac. 

Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymywać plusy, które pod koniec każdego semestru mogą być  

wymienione na oceny. Sześć plusów to ocena celująca.  W przypadku niezadowalającej ilości plusów, 

uczeń nie musi wymienić ich na ocenę, ale jeśli jest na to czas, ma możliwość uzbierania większej ich 

ilości na wyższą ocenę. Plusy nie przechodzą z jednego semestru na drugi. 

Za niewykonywanie pracy na lekcji uczeń może otrzymać minusy. Trzy minusy to ocena 

niedostateczna. Minusy mogą być kasowane poprzez aktywność ucznia (dwa plusy kasują jeden 

minus). Jedynki uzyskane przez trzy minusy mogą być kasowane przez indywidualnie ustalone 

dodatkowe prace dla chętnych.   

Uczniowi przysługują po dwa nieprzygotowania w każdym semestrze. Nieprzygotowanie do lekcji 

należy zgłosić na samym początku lekcji w przypadku braku potrzebnych materiałów do zajęć 

(wszystkich lub ich części). Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą                                                                   

z pierwszego semestru na drugi.  



Osoby nieobecne powinny dowiedzieć się, co należy przynieść na kolejne zajęcia. Jeśli uczeń nie był 

na żadnej lekcji z danego tematu, może być zwolniony z wykonywania danej pracy. Jeśli natomiast był 

na choć jednej lekcji z danego tematu, powinien go wykonać, ustalając z nauczycielem termin 

oddania pracy. 

Ocena pracy oddanej po terminie jest obniżana o jedną.  

Za odmówienie pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Jedynki uzyskane za 

pracę na lekcji mogą być kasowane przez indywidualnie ustalone dodatkowe prace dla chętnych                                              

i nadrobienie zaległości z zajęć.   

Uczeń może brać udział w wykonywaniu dodatkowych prac dla chętnych i konkursach, których 

tematy są umieszczane w Librusie, na tablicy ogłoszeń. 

Uczestnictwo w lekcjach muzealnych i warsztatach, organizowanych w czasie godzin szkolnych, jest 

obowiązkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agnieszka Bełcikowska-Bramowicz 

 

Przedmiotowy System Oceniania- technika 

 

Ocenie podlegają: 

Prace i aktywność na lekcji, odpowiedzi ustne, pomysły, projekty, prezentacje multimedialne, prace 

domowe, prace dodatkowe dla chętnych, lekcje muzealne, konkursy. 

 

Ocena: 

Uwzględnia wkład pracy ucznia w czasie zajęć, przygotowanie i zaangażowanie, pracę w zespole, 

pomysł, efekt końcowy, estetykę wykonanej pracy, umiejętność zastosowania korekty pracy, 

wykonanie pracy na określony temat, samodzielność, oddanie pracy w terminie, który każdorazowo 

podaje nauczyciel. 

Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, mające taką samą wagę. Ocena półroczna i roczna jest średnią 

ocen cząstkowych: 

Ocena celująca- średnia od 5,51 

Ocena bardzo dobra- średnia od 4,51- 5,50 

Ocena dobra- średnia od 3,51- 4,50 

Ocena dostateczna- średnia od 2,51- 3,50 

Ocena dopuszczająca- średnia od 1,51- 2,50 

Ocena niedostateczna- średnia do 1,50 

 

Uczeń zawsze może poprawić każdą ocenę (cząstkową, proponowaną semestralną i roczną), 

indywidualnie ustalając z nauczycielem warunki poprawy i termin oddania pracy/ prac. 

Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymywać plusy, które pod koniec każdego semestru mogą być  

wymienione na oceny. Sześć plusów to ocena celująca. W przypadku niezadowalającej ilości plusów, 

uczeń nie musi wymienić ich na ocenę, ale jeśli jest na to czas, ma możliwość uzbierania większej ich 

ilości na wyższą ocenę. Plusy nie przechodzą z jednego semestru na drugi. 

Za niewykonywanie pracy na lekcji uczeń może otrzymać minusy. Trzy minusy to ocena 

niedostateczna. Minusy mogą być kasowane poprzez aktywność ucznia (dwa plusy kasują jeden 

minus). Jedynki uzyskane przez trzy minusy mogą być kasowane przez indywidualnie ustalone 

dodatkowe prace dla chętnych.   

Uczniowi przysługują po dwa nieprzygotowania w każdym semestrze. Nieprzygotowanie do lekcji 

należy zgłosić na samym początku lekcji w przypadku braku potrzebnych materiałów do zajęć 



(wszystkich lub ich części). Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą                                                                   

z pierwszego semestru na drugi.  

Osoby nieobecne powinny dowiedzieć się, co należy przynieść na kolejne zajęcia. Jeśli uczeń nie był 

na żadnej lekcji z danego tematu, może być zwolniony z wykonywania danej pracy. Jeśli natomiast był 

na choć jednej lekcji z danego tematu, powinien go wykonać, ustalając z nauczycielem termin 

oddania pracy. 

Ocena pracy oddanej po terminie jest obniżana o jedną.  

Za odmówienie pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Jedynki uzyskane za 

pracę na lekcji mogą być kasowane przez indywidualnie ustalone dodatkowe prace dla chętnych                                              

i nadrobienie zaległości z zajęć.   

Uczeń może brać udział w wykonywaniu dodatkowych prac dla chętnych i konkursach, których 

tematy są umieszczane w Librusie na tablicy ogłoszeń. 

Uczestnictwo w lekcjach muzealnych i warsztatach, organizowanych w czasie godzin szkolnych, jest 

obowiązkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


