
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKI 

KLASY 4-7 

 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez 

ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz pozytywną postawę 

wobec przedmiotu. Składają się na nią: 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

 tworzenie prac plastycznych, 

 przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów (Przygotowanie do lekcji 

sprawdzane jest na początku lekcji. Uczeń otrzymuje kropkę, gdy jest nieprzygotowany do 

lekcji. Kropki przeliczane są na ocenę niedostateczną lub zero) 

 przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, 

 efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, 

 zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu, 

 udział w konkursach plastycznych, 

 wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, 

 przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na 

podstawie różnych źródeł, 

 zeszyt przedmiotowy, 

 umiejętność pracy w grupach. 

 

KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ Z PRZEDMIOTU 

PLASTYKA 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który: 

 przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 notorycznie nie przynosi na lekcję potrzebnych materiałów do pracy, pomimo otrzymania od 

nauczyciela zastępczych materiałów -dostępnych w szkole- nie podejmuje żadnego wysiłku 

ani próby wykonania zadania, 

  swoim zachowaniem przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć a kolegom w pracy, 

 notorycznie nie odrabia zadań domowych. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który: 

 przejawia lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 notorycznie nie przynosi na lekcję potrzebnych materiałów do pracy, pomimo otrzymania od 

nauczyciela zastępczych materiałów- dostępnych w szkole- prace wykonuje niedbale, 

nieestetycznie i przeważnie ich nie kończy , 

 swoim zachowaniem przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu zajęć a kolegom w pracy, 

 często nie odrabia zadań domowych. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który: 

 biernie uczestniczy w zajęciach, 

 w działaniach plastycznych stara się wykorzystywać nabyte wiadomości, ale często popełnia 

błędy wynikające z nieuważnego słuchania instrukcji nauczyciela, 



 nie wykazuje własnej inicjatywy, powiela prace kolegów lub grafiki internetowe, 

 prace doprowadza do końca, jednak małym nakładem pracy, niedokładnie i mało estetycznie. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

 przeważnie jest przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne materiały i odrabia zadania 

domowe, 

 potrafi efektywnie współdziałać w grupach, 

 prace plastyczne wykonuje starannie i pomysłowo, spełniając większość warunków( zgodność 

pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność 

doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką 

plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi) 

 przeważnie przynosi potrzebne materiały na lekcje, 

 rozpoczętą pracę zawsze w terminie doprowadza do końca, 

 przeważnie terminowo odrabia zadania domowe. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest zainteresowany wiadomościami o sztuce, 

 wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach plastycznych na lekcji, 

 prace plastyczne wykonuje starannie i pomysłowo, spełniając wszystkie obowiązujące 

warunki( zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów 

kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania 

się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi) 

 efektywnie i zgodnie współdziała w grupach, 

 zawsze przynosi potrzebne materiały na lekcje, 

 rozpoczętą pracę zawsze w terminie doprowadza do końca, 

 zawsze terminowo odrabia zadania domowe. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest zainteresowany wiadomościami o sztuce, 

 wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach plastycznych na lekcji, 

  prace plastyczne wykonuje starannie i pomysłowo, spełniając wszystkie obowiązujące 

warunki( zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów 

kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania 

się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi) 

 efektywnie i zgodnie współdziała w grupach, 

 zawsze przynosi potrzebne materiały na lekcje, 

 rozpoczętą pracę zawsze w terminie doprowadza do końca, 

 zawsze terminowo odrabia zadania domowe, 

 ponadto wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych 

na terenie szkoły oraz poza nią- aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach (koło 

plastyczne) lub wykonuje prace plastyczne na szkolne wystawy, kiermasze, gazetki, dekoracje 

okolicznościowe itp. 

Udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia: 



 laureat konkursu na szczeblu województwa i wyżej otrzymuje celującą ocenę końcowo 

roczną, 

 laureat szkolnego konkursu plastycznego otrzymuje cząstkową ocenę celującą, która może 

przyczynić się do podwyższenia końcowej oceny o jeden stopień w górę (pod warunkiem, że 

praca została wykonana samodzielnie). 

Zasady ustalania oceny bieżącej: 

1.Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed 

rozpoczęciem pracy.  

 Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność pracy z tematem lekcji, 

 poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, proporcji, perspektywy, światłocienia 

itp. 

 trafność doboru środków artystycznego wyrazu, 

 umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, 

 pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, 

 wkład pracy, 

 indywidualne predyspozycje i zdolności ucznia. 

 

 Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie w obecności klasy- informuje ucznia, co wykonał dobrze, 

a nad czym powinien jeszcze popracować. 

Informowanie rodziców następuje w czasie ustalonych konsultacji. 

Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych ale nie jest średnią arytmetyczną. 

2. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie, oceniane są w zależności od 

obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. Odpowiedzi ustne obejmują 

wiedzę z 3 ostatnich tematów. 

3.Przygotowanie do zajęć: 

a) uczniowi przysługują po 2 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w półroczu. O nieprzygotowaniu 

uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. 

 Zgłoszenia mogą dotyczyć: 

 braku zeszytu, 

 braku wykończonej pracy plastycznej 

 brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji. 

Nieprzygotowanie zostaje odnotowane kropką. 

Trzecia i każda następna kropka skutkuje postawieniem w dzienniku znaku ,,1”,natomiast nieoddanie 

pracy plastycznej ( po dwóch  tygodniach) skutkuje znakiem „0”. 

Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, 

nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń 

poprawia pracę w zadanej technice. 

4. Aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy: 

 samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów, 



 stosowania odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; udział w dyskusji, 

 umiejętności obserwacji oraz interpretacji, posiadanie zeszytu, innych pomocy 

 współpracy w grupie (wywiązywanie się ze swojej roli). 

 tempa pracy: 

 Nauczyciel każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie ćwiczenia (ilość 

jednostek lekcyjnych) oraz terminie oddania prac. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność 

usprawiedliwiona, szukanie odpowiednich materiałów, zaangażowanie w proces tworzenia, opinia PP) 

może przedłużyć termin oddania poprawionej lub wykańczanej pracy do 3 tygodni. 

 Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”lub „-‘’a także ocenę w skali od 1-6 

w zależności od wkładu pracy, inwencji i rodzaju zadania (projekty, prace w grupach) Ilośćplusów 

minusów może przyczynić się do podwyższenia lub obniżenia oceny semestralnej. 

5.Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia niesatysfakcjonującej go oceny cząstkowej. Ocenę 

można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopnia  lub w uzasadnionych wypadkach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena  wyższa jest stawiana obok  poprawianej.  

Oznacza to ,że znak „0” nie zostaje wykasowany z dziennika. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


