
Przedmiotowy system oceniania z plastyki w szkole podstawowej. 
 
1. Semestralny sprawdzian wiadomości jest zapowiadany na 2 tygodnie przed wyznaczoną 

datą sprawdzianu. Czas trwania sprawdzianu 40 min. System oceniania jest punktowy i 
układany według ogólnego systemu oceniania przyjętego w Statucie Szkoły. Cała 
punktacja, suma uzyskanych punktów i oceny są pisane na kartce ze sprawdzianem 
napisanym przez ucznia. 

2. Kryteria oceny sprawdzianów testowych i prac pisemnych będących formą 
sprawdzianu dla klas IV - VI szkoły podstawowej: 
– stopień celujący (6)– 95% – 100% możliwych do uzyskania punktów i dodatkowe       
zadanie wykraczające poza treści programowe, 
– stopień bardzo dobry (5) – 86% – 100%możliwych do uzyskania punktów, 
– stopień dobry (4) – 70% – 85% możliwych do uzyskania punktów, 
– stopień dostateczny (3) – 50% – 69% możliwych do uzyskania punktów 
– stopień dopuszczający (2) – 35% –49% możliwych do uzyskania punktów, 
– stopień niedostateczny (1) – mniej niż 35% możliwych do uzyskania punktów 

3. Poprawa sprawdzianu — uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela.  

4. Zakres materiału na niezapowiedzianych kartkówkach obejmuje 3 ostatnie lekcje. Czas 
trwania kartkówki 15 min. System oceniania jak w pkt. 1. 

5. Nieobecności - uczeń będący na zwolnieniu lekarskim powyżej tygodnia musi uzupełnić 
zaległe wiadomości w ciągu następnego tygodnia. Uczeń nieobecny na dwóch 
następujących po sobie lekcjach jest zwolniony z kartkówki, które obejmują te lekcje. 

6. Za przygotowanie do lekcji, jak i aktywność, uczeń otrzymuje plusa. Trzy plusy to ocena 
bardzo dobra. 

7. Na zajęciach ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, 
sprawdziany praktyczne, wytwory twórczości ucznia, ćwiczenia wykonywane w 
czasie zajęć edukacyjnych, udziału w konkursach przedmiotowych, indywidualne 
lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, tekstów, wystąpienia, pokazy, 
prace domowe. 

8. Uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji. Po wykorzystaniu możliwych 
zgłoszeń, w przypadku odpytywania i kolejnego nieprzygotowania, uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

9. Nauczyciel raz w semestrze sprawdza zeszyty uczniów i ocenia je według stopni. 
10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany, prace klasowe) 

uczniowie będą otrzymywać do wglądu na lekcji. Na prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów) uczeń może otrzymać pracę kontrolną do domu, w celu 
przedstawienia wyników swojej pracy rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń 
zobowiązany jest zwrócić pracę nauczycielowi przedmiotu następnego dnia. 

11. Obowiązkiem nauczyciela jest oddanie uczniom sprawdzonych ocenionych prac pisemnych 
w terminie dwóch tygodni od jego przeprowadzenia. 

12. Przy ustalaniu oceny z plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki zajęć. 

13. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Statucie Szkoły w §7. 
 
 
 
 
 


