
Przedmiotowy System Oceniania z plastyki 

 

Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:  

czynnego uczestnictwa w zajęciach  

wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu  

umiejętności samodzielnego wykonywania zadań  

mobilizowanie kolegów do aktywności  

 

Ocenie z plastyki podlegają postawy, umiejętności i wiedza.  

Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim: 

 poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia 

 indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań plastycznych 

 postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań 

 uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej  

 wiadomości z teorii sztuki 

 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki 

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań , włączanie się w życie artystyczne szkoły 

 i środowiska 

 rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych 

 

Kontrakt z uczniami  

1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy programowej.  

2. Nauczyciel muzyki ocenia: pracę w grupie, wypowiedzi ustne i pisemne. Zgodnie ze specyfiką zajęć 

edukacyjnych stosuje kryteria , które są adekwatne do sytuacji.  

3. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.  

4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nie przygotowania w semestrze, informuje o tym na początku 

lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Każdą pracę plastyczną uczeń wykonuje samodzielnie tylko na lekcji (tzn. nie zabieram, aby skończyć w 

domu) 

6. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek 

pracować na udostępnionych przez nauczyciela materiałach. 

7. Gdy uczeń nie jest obecny na lekcji pracę plastyczną uzupełnia i oddaje do oceny nie 

później niż 2 tygodnie po nieobecności. 

Każda praca plastyczna wykonana na lekcji jest oceniona pozytywnie. 

8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcie, opierające się na gruntownej 

wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce.  

9. Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen 

cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.  

 

Narzędzia pomiaru 

• kartkówki i odpowiedzi ustne  

• indywidualne prace plastyczne 

• prace i projekty wykonane w grupie 

• zeszyt przedmiotowy 

• zadania domowe 

• aktywność ucznia na lekcji 

• uczestnictwo w konkursach plastycznych 

• prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 

 
Kryteria oceny poszczególnych form aktywności 

1. Prace kontrolne – sprawdziany, kartkówki  

Prace wyżej wymienione są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej. Jednocześnie jest omówiony ich 

zakres i kryteria wymagań. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom. Kartkówka nie musi być 

zapowiedziana, podlega poprawie. Obejmuje dany materiał tematyczny. 

2. Prace plastyczne: 

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę: 

 zgodność tematyczną 

 poprawność użytych technik plastycznych 

 zaangażowanie i osobistą ekspresję 

 estetykę wykonani 

3. Wypowiedzi ustne  

Obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

Wypowiedzi ustne podczas lekcji lub inną formę aktywności w czasie lekcji nauczyciel ocenia stopniem. 

4. Artystyczna działalność pozalekcyjna: 

Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi: 

 za udział w konkursach plastycznych 



 za aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań o charakterze 

artystycznym 

 reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym 

5. Zeszyt przedmiotowy: 

W każdym semestrze zeszyt ucznia podlega ocenie, na którą składa się: 

 kompletność i systematyczność prowadzonych notatek 

 kompletność zadań domowych 

 czytelność i estetyka prowadzonych notatek 

 artystyczne prowadzenie zeszytu  

6. Zadanie domowe: 

Przy ocenianiu samodzielnej pracy domowej ucznia bierze się pod uwagę: 

 zawartość rzeczową 

 prawidłowość formy wykonania 

 wkład własnej pracy  
Brak pracy domowej równa się ocenie niedostatecznej. 

 

Kryteria ocen z plastyki w klasach IV-VI 

Na ocenę celującą uczeń: 

przejawia zdolności plastyczne 

jest zaangażowany emocjonalnie w proces twórczy 

prace twórcze cechuje oryginalność rozwiązań formalnych 

potrafi porządkować, analizować, przekształcać i interpretować otaczającą 

rzeczywistość 

jego wiedza o sztukach plastycznych wykracza poza program 

bierze udział w konkursach plastycznych pozaszkolnych w ciągu 

roku szkolnego 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach 

wciąż wzbogaca doświadczenia z zakresu warsztatu plastycznego 

twórczo wykorzystuje wiedzę o formie plastycznej 

zauważa związki plastyki z innymi dziedzinami działalności ludzkiej- nauką, 

literaturą muzyką, techniką 
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zauważa znaczenie symboliczne zawarte w sztuce i potrafi je wykorzystać 

we własnej ekspresji plastycznej 

potrafi scharakteryzować formę dzieła posługując się odpowiednimi 

pojęciami 

Na ocenę dobrą uczeń: 

jest zawsze przygotowany do lekcji 

rozwija umiejętność wyrażania odczuć, chętnie podejmuje trud tworzenia 

zna elementy formy plastycznej i potrafi wykazać ich różnorodność 

świadomie stosuje formy plastyczne 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

stara się być przygotowany 

podejmuje trud przygotowania zadań 

tworzy rysunki, obrazy, kompozycje 

zna niektóre terminy i pojęcia związane z wiedzą o sztuce 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

rzadko przygotowuje się do lekcji 

musi być stymulowany przez nauczyciela 

posiada braki w opanowaniu minimum programowego 

Na ocenę niedostateczną uczeń: 

nie opanował minimum programowego 

nie przygotowywał się do lekcji 

nie wykonał żadnej pracy plastycznej 

 

 


