
Przedmiotowe Zasady Oceniania 
z przedmiotu Podstawy Projektowania  

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) wynikają bezpośrednio z realizacji celów programu,  

a równocześnie odnoszą się do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w szkole (WZO). 
 
   Ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia, 
wspieraniem jego indywidualnego rozwoju z zastosowaniem podejścia właściwego do jego 
predyspozycji oraz służy motywacji do dalszej pracy.  
 
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć i pracować. 
Ocenianiu  bieżącemu podlega:  praca uczniów na lekcji, zadania domowe,  inne przejawy 
aktywności ucznia,  zainteresowanie przedmiotem,  systematyczność jego pracy, wiadomości 
z wiedzy teoretycznej ( znaczenie pojęć i technologia). Liczba wykonanych zadań 
przewidywanych na dane półrocze jest dostosowana do danej klasy . 
Ocenianie kształtujące służy weryfikacji osiągnięć dydaktycznych ucznia, dotyczących danego 
okresu lub roku. Ocena  ma charakter dydaktyczny . Podstawową formą oceniania 
kształtującego są przeglądy prac uczniów oraz ich sukcesy szkolne i pozaszkolne, a zwłaszcza 
przeglądy i promocje związane z przedmiotem. 
Kryteria oceny zadań plastycznych: 
- zgodność z tematem. 
- walory artystyczne. 
- umiejętności warsztatowe.  
- czas realizacji.  
- indywidualny charakter prac. 
- nowatorskie rozwiązania. 
 
Ocenianie ucznia : 
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu;  
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia;  
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza  minimum pięć ocen w tym jedną  
z wiadomości z wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu. 
 W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała- ponad 2 tygodnie- usprawiedliwiona 
nieobecność) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów;  
4. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności 
usprawiedliwionej ; 
5. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej, przy 
czym:  
a) liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego półrocza jest ustalona przez 
nauczyciela na początku roku szkolnego ;  
b) temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem;  
6. W półroczu można być dwa razy nieprzygotowanym do zajęć ( wpis „np.” w dzienniku) 
7. Uczeń podlega ocenie za zaangażowanie twórcze, oraz  za efekt pracy nad określonym 
zadaniem  plastycznym  - nauczyciel wstawia ocenę do dziennika lekcyjnego. 



8. Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, a przy wystawianiu oceny 
rocznej, nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę śródroczną.  
9.Ocena za aktywność uwzględnia udział ucznia w pracach szkolnych i pozaszkolnych kół 
plastycznych, udział w konkursach plastycznych. Aktywne uczestnictwo w nich gwarantuje 
uczniowi cząstkową ocenę celującą z przedmiotu. 
10. Ocenianie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających 
zapoznanie się ze wskazanym materiałem - daje podstawę do oceny pracy ucznia.  
Nauczyciel ocenia prace uczniów na podstawie przesłanych plików, po udzieleniu korekty 
oraz według ustalonych wcześniej zasad wykonania prac. Ocena obejmuje możliwości  
wykonania prac, gdzie brane są pod uwagę : ograniczone możliwości lokalowe, dostępność 
do materiałów, , dostęp do internetu itp.  
Za przesłane do korekty prace nauczyciel może wystawić oceny cząstkowe. 
 
 CELE KSZTAŁCENIA- wymagania ogólne 
1.Wiadomości z zakresu Podstaw Projektowania 
Uczeń: 
-rozpoznaje podstawowe techniki stosowane w projektowaniu wizualnym, materiały  
i narzędzia oraz programy graficzne. 
-posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i narzędziami oraz 
środkami artystycznymi stosowanymi w projektowaniu wizualnym. 
2. Działania warsztatowe 
Uczeń właściwie i świadomie stosuje daną technikę oraz właściwie dobiera do nie 
odpowiednie programy graficzne, narzędzia i materiały. 
3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni 
Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, umiejętnie transformuje na język 
plastyczny, kreując projekt manualny lub cyfrowy. 
 
TREŚCI KSZTAŁCENIA -  MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
Klasa I (3 godziny)  
Materiał nauczania:  

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z FORMĄ DZIEŁA PLASTYCZNEGO 
Światło, jego źródła i rodzaje, wpływ światła na odbiór wizualny, rozczepienie światła.  
Barwa, ton barwny, jasność, nasycenie, systematyka barw, różne rodzaje klasyfikacji  
barw: barwy zasadnicze, pochodne, dopełniające, temperatura barwy, kontrasty 
kolorystyczne itp.  
Materia jako tworzywo plastyczne jako obszar działań twórczych.  
Linia i plama, jako terminy i pojęcia plastyczne.  
Płaszczyzna i bryła, jako terminy i pojęcia.  
Pojęcie faktury (charakter powierzchni).  
Przestrzeń (ograniczona i nieograniczona)  
Ruch (kinetyka) – pozorny i rzeczywisty ruch, jego relatywizm, światło krótkotrwałe  
i okresowo zmienne.  
Podstawowe pojęcia związane z kompozycją dzieła. Każde pojęcie podstawowe  
charakteryzowane także przez kształt, wielkość, ilość, miejsce, kierunek 



Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Posługuje się właściwą terminologią z zakresu formy.  
Rozróżnia wymienione powyżej terminy i pojęcia.  
Wskazuje przykłady zastosowania ww. pojęć w różnych rozwiązaniach wizualnych. 
 
ŚRODKI WYRAZU NA PŁASZCZYŹNIE I W PRZESTRZENI  
Środki wyrazu na płaszczyźnie (kreska, linia, plama, walor)   
Środki wyrazu w przestrzeni (płaszczyzna, bryła, elementy linearne)  
  
Opis osiągnięć ucznia. 
Uczeń:  
Rozróżnia podstawowe pojęcia związane ze środkami wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni.  
Stosuje poznane środki wyrazu w rozwiązaniach przestrzennych.  
Świadomie i kreatywnie wykorzystuje środki w swoich pracach. 
 
DZIAŁANIA KOMPOZYCYJNE NA PŁASZCZYŹNIE 
Kreska, linia, plama, walor – podstawowe składniki kompozycji na płaszczyźnie.  
Określone rodzaje kompozycji na płaszczyźnie.  
Różne sposoby i obszary komponowania.  
 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe pojęcia kompozycyjne  
Stosuje poznane środki wyrazu w rozwiązaniach kompozycyjnych  
Świadomie i kreatywnie stosuje poznane środki w swoich pracach.  
 
DZIAŁANIA KOMPOZYCYJNE W PRZESTRZENI 
Płaszczyzna jako środek wyrazu.  
Bryła jako środek wyrazu.  
Elementy linearne, jako środki wyrazu artystycznego. 
 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe pojęcia, jak: płaszczyzna, bryła i elementy linearne.  
Stosuje poznane środki wyrazu w rozwiązaniach przestrzennych.  
Świadomie i kreatywnie stosuje poznane środki w swoich pracach.  
 
PSYCHOFIZJOLOGIA WIDZENIA 
Budowa oka.  
Mieszanie addytywne i substraktywne.  
Systematyka – koło i bryła barw.  
Relatywizm barw.  
Irradiacja.  
Figura i tło. 
 
Opis osiągnięć ucznia.  



Uczeń: 
Rozróżnia wyżej wymienione terminy i pojęcia.  
Definiuje prawidłowo wymienione pojęcia.  
Wykonuje zestaw prac plastycznych, spełniający rolę pomocy dydaktycznej z zakresu  
psychofizjologii widzenia.  
W swoich pracach świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wynikającymi z analizy 
poznanych pojęć.  
 
ILUZJA PRZESTRZENI NA PŁASZCZYŹNIE (PERSPEKTYWY)  
Perspektywa linearna i jej rodzaje.  
Perspektywa powietrzna.  
Perspektywa barwna.  
Perspektywa kulisowa.  
Perspektywa równoległa (aksonometria).  
Tworzenie iluzji przestrzeni z zastosowaniem podstawowych środków wyrazu (kreska, linia, 
plama, walor). 
 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Rozróżnia ww. rodzaje perspektywy.  
Definiuje prawidłowo poznane pojęcia.  
Rozpoznaje rodzaje stosowanej iluzji w różnych działaniach twórczych.  
Wykonuje zestaw prac warsztatowych z zastosowaniem różnego rodzaju perspektyw.  
Świadomie stosuje określony rodzaj perspektywy do uzyskania konkretnych rezultatów 
twórczych.  
Stosuje różne środki wyrazu do stworzenia iluzji przestrzeni na płaszczyźnie (efekt op‐art.) 
 
INTERPRETACJA NATURY 
Różne rodzaje przedstawiania rzeczywistości.  
Analiza natury i sposoby jej dokumentowania.  
Interpretacja natury z zastosowaniem różnych środków wyrazu i technik realizacyjnych.  
Synteza z natury, jako sposób wypowiedzi plastycznej. 
 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Rozróżnia i charakteryzuje ww. pojęcia.  
Dokumentuje interesujące zjawiska wizualne.  
W pracach plastycznych interpretuje rzeczywistość z zastosowaniem różnych środków  
wyrazu i technik realizacyjnych.  
Świadomie dokonuje syntezy rzeczywistości. 
 
Klasa II (3 godziny) 
Materiał nauczania:  

LITERA I UKŁADY LITERNICZE  
Budowa litery  
Historia pisma i krojów liter.  



Sposoby komponowania tekstu (czoło z lewej i czoło z prawej, tekst na osi i tekst 
zblokowany.  
Światło w układach literniczych. 
 
Opis osiągnięć ucznia  
Uczeń: 
Rozróżnia pojęcia związane ze strukturą litery i charakteryzuje je.  
Rozróżnia podstawowe kroje liternicze i pojęcia z nimi związane (np. antykwa, minuskuła i 
majuskuła, litera jednoelementowa i dwuelementowa, spacja, interlinia itp.)   
Wykonuje ćwiczenia warsztatowe z wykorzystaniem różnych krojów i wielkości liter 
posługując się narzędziami tradycyjnymi lub technikami komputerowymi.  
Świadomie posługuje się sposobami budowania tekstu na płaszczyźnie   
Dokonuje analizy poprawności budowania tekstu. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Podstawowe zagadnienia z zakresu rysunku technicznego.  
Wymiarowanie i posługiwanie się odpowiednimi grubościami linii.  
Rzutowanie na trzy rzutnie.  
Stosowanie różnych technik i technologii zapisu projektu. 
 
Opis osiągnięć ucznia  
Uczeń: 
Rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane z rysunkiem technicznym.  
Posługuje się konwencjonalnymi sposobami dokumentowania projektu.  
Właściwie wymiaruje przedstawione obiekty.  
Wykonuje różne rodzaje rysunków technicznych, jak rzuty, przekroje i detale.  
W zależności od potrzeb wybiera i stosuje określony sposób dokumentowania.  
Dokonuje analizy sposobu dokumentowania.  
 
ZESPOŁOWE DZIAŁANIA TWÓRCZE 
Terminy i pojęcia związane z różnymi sposobami współczesnej wypowiedzi twórczej (np. 
happening, performance, environment, sztuka kinetyczna, asamblaż, ambalaż).  
Środki wyrazu i techniki realizacyjne w działaniach plastycznych niekonwencjonalnych.  
Zastosowanie równych sposobów dokumentowania własnych działań twórczych.  
 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
W realizacjach plastycznych działań niekonwencjonalnych pracuje w zespole dzieląc się 
wiedzą i pomysłami z innymi członkami grupy.  
Dokonuje świadomego wyboru najlepszej koncepcji prezentowanej przez zespół.  
Działania grupowe są nadrzędne nad jego preferencjami osobistymi. 
 
OBSZARY AKTYWNOŚCI  
Na zajęciach Podstaw Projektowania oceniane będą następujące obszary aktywności 
uczniów:  
1. Działanie w różnych materiałach, technikach, formatach, programach graficznych; 
2. Zastosowanie różnych środków wyrazu artystycznego, łączenie grafiki cyfrowej  



z warsztatową, stosowanie różnych sposobów realizacji zadania, wykorzystanie fotografii do 
realizacji określonych zadań; 
3. Dobór środków wykonawczych;  
4. Kreatywność i oryginalność;  
5. Odbiór dzieł sztuki;  
6. Systematyczność pracy szczególnie w warunkach pracy zdalnej; 
7. Znajomość pojęć, technologii, stosowanych materiałów , narzędzi, wiedzy z zakresu 
projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, fotografii i współczesnego zakresu pracy 
plastyka/projektanta.  
 
NARZĘDZIA POMIARU  
1. Aktywność ucznia na lekcji 
2. Praca domowa 
3. Aktywność pozalekcyjna 
4. Postępy ucznia 
5. Przygotowanie do zajęć 
6. Pytanie lub test z wiedzy teoretycznej 
 
KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  
Kryterium oceny nie mogą stanowić zdolności ucznia, lecz jego możliwości i zaangażowanie. 
Ocenianie takie jest sposobem uzyskiwania systematycznej informacji o szkolnych 
osiągnięciach uczniów - ma charakter kształtujący. W przypadku oceny z przedmiotu 
Podstawy Projektowania, oceny bieżące za częściowe lub całościowe wykonanie 
pracy/projektu, mają duży wpływ na ocenę półroczną lub roczną. 
Uczeń ma prawo do wypowiedzi interpretacyjnej efektu swojej pracy. 
 
W przypadku uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu 
warunków nauczyciel wprowadza sposób pracy oraz oceniania w oparciu o indywidualne 
zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu. 
 
 Ocenianie:  
 

stopień wymagania 



Celujący(6) - uczeń opanował wiadomości i umiejętności programowe w pełnym 
zakresie 
- samodzielnie  realizuje  zadania w pełni odpowiadające założonym 
celom 
- zna i stosuje zasady pracy na przedmiocie Podstawy Projektowania. 
- potrafi pracować w programach graficznych oraz zna zasady 
przygotowania prac do druku 
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu liternictwa i typografii oraz 
potrafi zastosować je do wykonywanych prac 
- pogłębia wrażliwość artystyczną i przygotowanie do odbioru sztuki 
- nabywa umiejętności wrażliwej obserwacji natury i przekłada to na 
działania plastyczne 
- prace  ucznia posiadają szczególne walory artystyczne 
- uczeń przejawia szczególną inwencję twórczą, jest aktywny twórczo 
również poza zajęciami 
- uczeń aktywnie uczestniczy  w ogólnopolskich przeglądach i plenerach 
organizowanych przez szkołę, CEA i placówki szkolnictwa artystycznego  
- uczeń prezentuje własne prace na wystawach w szkole i poza nią 
- osiąga wymierne sukcesy w konkursach przedmiotowych ze szczególnym 
uwzględnieniem konkursów organizowanych przez CEA 
- spełnia  wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej jeden   
z podanych w Statucie trzech wymagań . 
 

Bardzo dobry(5) - uczeń opanował wiadomości i umiejętności programowe w prawie 
pełnym zakresie 
- uczeń realizuje zadania w pełnym zakresie bez błędów 
- powierzone zadania wykonuje samodzielnie 
- zna środki wyrazu plastycznego stosowane w  projektowaniu wizualnym 
- potrafi pracować w programach graficznych oraz zna zasady 
przygotowania prac do druku 
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu liternictwa i typografii oraz 
potrafi zastosować je do wykonywanych prac 
- potrafi łączyć techniki graficzne z technologią fotograficzną 
- w twórczy sposób przedstawia temat wykazując się zaangażowaniem  
i inwencją 
- posiada znajomość zagadnień z zakresu wzornictwa, design oraz 
współczesnych trendów 
- prace ucznia odpowiadają założonym celom i posiadają pewne walory 
artystyczne 
- prace ucznia pokazywane są na wystawach zbiorowych lub 
indywidualnych na terenie szkoły 
- bierze udział w konkursach międzyszkolnych lub lokalnych 
- uczeń wykazuje aktywność poza zajęciami 
 

Dobry(4) - uczeń nie opanował w pełni umiejętności programowych 
- podejmuje każde zadanie 
- zna środki wyrazu plastycznego stosowane w  projektowaniu wizualnym 



 
 

- potrafi pracować w programach graficznych oraz zna zasady 
przygotowania prac do druku 
- posiada znajomość zagadnień z zakresu wzornictwa, design oraz 
współczesnych trendów 
- posiada dobrą wiedzę i umiejętności z zakresu liternictwa i typografii 
- realizacja prac przebiega na dobrym poziomie, przy pewnej pomocy 
nauczyciela 
- prawidłowo realizuje podstawowy problem 
- uczeń wykazuje zainteresowanie zajęciami 
- prace ucznia mogą znaleźć się na wystawach  
 

Dostateczny(3) - uczeń opanował umiejętności programowe w zakresie swoich 
możliwości 
- podejmuje część zadań 
- w słabym zakresie potrafi pracować w programach graficznych oraz zna 
częściowo zasady przygotowania prac do druku 
- posiada minimalną wiedzę i umiejętności z zakresu liternictwa i 
typografii 
- posiada słabą znajomość zagadnień z zakresu wzornictwa, design oraz 
współczesnych trendów 
- realizuje zadania w ograniczonym zakresie, przy pomocy nauczyciela 
- uczeń wykazuje przeciętne zainteresowanie zajęciami 
- posiada braki w przyborach i materiałach do ćwiczeń 
- widoczne są szanse na rozwój przy większej aktywności i pracowitości 
- prace czasem nie są wystarczająco staranne i estetyczne 
 

Dopuszczający(2) 
 

- uczeń  słabo opanował umiejętności programowe w zakresie swoich 
możliwości 
- podejmuje niektóre zadania, ale w sposób niewystarczający 
- praca nie odpowiada postawionym wymaganiom 
- nie potrafi pracować w programach graficznych na wystarczającym 
poziomie oraz bardzo słabo zna zasady przygotowania prac do druku 
- nie posiada znajomości zagadnień z zakresu wzornictwa, design oraz 
współczesnych trendów 
- nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności z zakresu liternictwa i 
typografii 
- nie stosuje się do uwag nauczyciela, lub nie jest w stanie ich zrozumieć 
- w bardzo małym zakresie pracuje samodzielnie 
- prace są mało staranne i estetyczne 
- częste braki w przyborach i materiałach 
 

Niedostateczny(1) - stopień niedostateczny otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili 
wymagań na stopień dopuszczający. 
 



Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną może uzyskać uczeń, który spełnił 
kryteria zawarte w Statucie  ZSP §19 oraz wykonał według tematu zadanego przez 
nauczyciela prowadzącego jedną pracę graficzną lub projektową w pracowni na poziomie 
wymagań na ocenę do uzyskania której uczeń pretenduje. Prace muszą być dostosowane do 
poziomu wiekowego ucznia. 

    
 

                                                          nauczyciele przedmiotu  
Podstaw Projektowania 

 


