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Przedmiotowe Zasady Oceniania z PLASTYKI dla klas V-VII 

obowiązujące od 25.03.2020 r. przez cały okres zdalnego nauczania 

 

 

1. Lekcje plastyki odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych: 

poczta elektroniczna, komunikatory – Messenger lub WhatsApp, platformy 

epodręczniki.pl, platformy Learningapps.org. 

2. Nauczyciel plastyki przesyła uczniom w każdy piątek do godziny 8:00 tematykę zajęć, 

informację o przebiegu zajęć, materiały do nauki, treść zadania do wykonania (praca 

plastyczna, karta pracy lub zadanie na wskazanej platformie), które uczeń jest zobowiązany 

wykonać tego samego dnia do godziny 14:00 lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. 

3. Potwierdzeniem wykonania zadania/pracy plastycznej przez ucznia, jest zrobienie  

i przesłanie do nauczyciela plastyki (za pomocą poczty elektronicznej lub w prywatnej 

wiadomości na Messengerze) tego samego dnia do godziny 14:00 lub w innym 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie zdjęcia zadania/pracy plastycznej. 

4. Niewykonanie, nieprzesłanie pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. W szczególnych przypadkach (zgłoszonych w tym dniu przez rodzica) spowodowanych 

problemami zdrowotnymi ucznia lub brakiem łączności z internetem, nauczyciel wyznacza 

dodatkowy termin wykonania zadania/pracy plastycznej. 

6. Nauczyciel plastyki ocenia umiejętności i wiedzę uczniów klas V-VII uwzględniając: 

 wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, 

 znajomość terminologii plastycznej, 

 znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania 

wiedzy i umiejętności z plastyki. 

7. Ocenie podlegają:  

 praktyczne ćwiczenia plastyczne (prace plastyczne sfotografowane i przesłane do 

nauczyciela),  

 prace pisemne (karty pracy, zadania odesłane do nauczyciela),  

 podejmowanie zadań dodatkowych (dodatkowe karty pracy, dodatkowe, często 

wykonane z własnej inicjatywy, prace plastyczne).  
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8. Prace plastyczne ucznia oceniane są za:  

 zgodność pracy z tematem,  

 trafność doboru środków artystycznego wyrazu,  

 umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,  

 poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,  

 pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,  

 oryginalność realizacji danego tematu,  

 estetyka wykonania pracy.  

9. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według skali 1- 6 oraz „+” i „-”.  

10. Każdą ocenę niedostateczną otrzymaną z plastyki można poprawić.  

11. Uczniowie z dysfunkcjami: nauczyciel uwzględnia trudności uczniów,  podpowiada różne 

możliwości wykonania tematu pracy plastycznej (przesyłanie zdjęć przykładowej pracy, 

udzielanie wskazówek, przesyłanie szablonów), w ocenianiu zwraca większą uwagę na 

wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, aniżeli estetykę wykonania pracy plastycznej, 

ocenie podlega przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu i jego chęci. 

12. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów (oraz ich rodziców) o ich osiągnięciach poprzez: 

prywatną informację tekstową – telefon komórkowy (SMS), Messenger/WhatsApp 

(prywatny czat tekstowy), informacja wysłana poprzez pocztę internetową (e-mail) lub 

prywatną informację głosową – telefon komórkowy (rozmowa), Messenger/WhatsApp 

(prywatna rozmowa głosowa lub prywatna rozmowa wideo). 

13. Konsultacje z nauczycielem plastyki możliwe w piątki w godzinach 12:00 – 14:00 poprzez 

pocztę elektroniczną, komunikatory Messenger lub WhatsApp, kontakt telefoniczny. 

 

 

Opracowała: pani Ilona Gniatkowska-Cudak (nauczyciel plastyki) 

 

 


