
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI 

  

Dla klas 4-7 w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

  

  Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 

oraz zaangażowanie ucznia wkładane w realizację poszczególnych zadań. Oprócz wiedzy 

i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią 

(podlegają ocenie):  

-aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie w działania plastyczne, 

-przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów,  

-przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,  

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

zakończeniu.  

 

Podstawowe wyposażenie ucznia na zajęciach plastycznych to: 

- kartonowa teczka, w której będą gromadzone i przechowywane prace oraz karty ćwiczeń,   

-zeszyt w kratkę do zapisywania tego co należy przynieść na następną lekcję, 

-blok rysunkowy, ołówek, gumka, kredki, klej, nożyczki, papier kolorowy (pozostałe 

materiały przynoszone  stosownie do tematu następnych zajęć). 

  

Przygotowanie do zajęć, praca na lekcji:  

Za nieprzygotowanie uznaje się brak wymaganych na zajęciach materiałów. Nieobecność na 

poprzedniej lekcji nie zwalnia od obowiązku posiadania danych materiałów. Przygotowanie 

do zajęć jest sprawdzane (zgłaszane przez ucznia), podczas odczytywania listy i zanotowane.  

Uczeń obecny na zajęciach jest zobowiązany do oddania pracy. Dotyczy to zarówno pracy 

plastycznej, zadania rysunkowego, karty pracy. Brak oddania pracy skutkuje wstawieniem 

oceny niedostatecznej. W przypadku kończenia pracy w domu, uczeń oddaje ją na kolejnych 

zajęciach. 

 

Każdorazowo uczeń może otrzymać (+) za: 

 - przygotowanie do zajęć 

 - aktywny udział w lekcji: zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi 

 - zaangażowanie podczas wykonywania pracy 

Za 3 (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 

Każdorazowo uczeń może otrzymać (-) za: 

 - niewykonywanie poleceń nauczyciela 

 - brak zdyscyplinowania i unikanie pracy na lekcjach 

 - nieprzygotowanie do zajęć 

 - nie zachowanie porządku w miejscu pracy 

Za 3 (-) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Ocena jest informacją dla ucznia, rodzica oraz nauczycieli innych przedmiotów o 

osiągnięciach, trudnościach a także uzdolnieniach dziecka. Stanowi wskazówkę do dalszej 

pracy. Jest jawna, oparta na zrozumiałych kryteriach z możliwością poprawy, jeśli dziecko 

wyrazi taką chęć i potrzebę. Przyjmuje się, iż w danym semestrze uczeń powinien otrzymać 



trzy lub więcej ocen z wykonywanych prac. Ocenie podlega również zawartość teczki z 

gromadzonymi ćwiczeniami. 

 

Kryteria oceniania:  

 - zgodność pracy z tematem lekcji,  

 - umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,  

 - pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,  

 - stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,  

 - oryginalność realizacji danego tematu, 

 - kreatywność i chęć rozwijania swych umiejętności plastycznych, 

 - umiejętność pracy w zespole, 

 - estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów z dysfunkcjami). 

 

Kryteria oceny prac: 

 - 1 brak pracy 

 - 2 praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem 

 - 3 praca dokończona ale nieestetyczna, pognieciona, uboga w szczegóły, wykonana 

pospiesznie i bez zaangażowania 

 - 4 praca ukończona lecz uboga w elementy i szczegóły, mało wyrazista 

 - 5 praca estetyczna dokładna, ciekawa, świetnie wykorzystana technika plastyczna 

 - 6 praca estetyczna, oryginalna, wyróżniająca się 

 

Oceny cząstkowe z punktowych prac pisemnych są przeliczane według następującej skali: 

 -  celujący (6)    95% - 100%  

 -  bardzo dobry(5)  90% - 94% 

 -  dobry(4)   70% - 89% 

 -  dostateczny(3)   50% - 69% 

 -  dopuszczający(2)   30% - 49% 

 -  niedostateczny(1)   0% - 29% 

 

Oceniane będą (formy aktywności): 

 - prace rysunkowe, malarskie, wyklejanki, grafika, kolaż, rzeźby z plasteliny ,papieru… 

 - prace wykonywane w związku z konkursami i dekoracjami, 

 - aktywność, odpowiedzi ustne dotyczące podstawowych środków wyrazu plastycznego, 

dzieł, dziedzin sztuki, zjawisk artystycznych  

 - zadania rysunkowe, karty pracy, mapy myśli… 

 - pisemne sprawdzenie wiadomości 

 - przygotowanie do zajęć 

 

Powyższe formy aktywności oceniane są według kryteriów poszczególnych ocen. Na 

ocenę śródroczną i końcoworoczną wpływ mają również dodatkowe prace plastyczne 

wykonane z inicjatywy ucznia lub inne formy aktywności związanej z przedmiotem, takie jak 

udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych, uroczystościach 

(przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych.  

Udział ucznia w konkursach artystycznych, na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, 

wojewódzkim, centralnym, nagradzany jest oceną celującą z aktywności artystycznej i może 

być podstawą do uzyskania oceny celującej na semestr, jeżeli oceny cząstkowe z przedmiotu 

stanowią podstawę do wystawienia oceny bardzo dobrej. Gdy uczeń ma ocenę przewidzianą 

niższą niż bardzo dobry, to wówczas otrzymuje ocenę o 1 stopień wyższą. 



Finaliści, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich, międzynarodowych 

otrzymują na koniec semestru ocenę celującą.  

 

 

KRYTERIA OCEN 

  

 O c e n ę   n i e d o s t a t e c z n ą otrzymuje uczeń, który nawet na poziomie elementarnym 

 nie opanował wiadomości i umiejętności oraz: 

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

-nie bierze udziału w działaniach twórczych 

-nie prowadzi teczki przedmiotowej 

-nie oddaje prac plastycznych 

-nie wykazuje chęci poprawy swojej oceny 

-nie zachowuje porządku w miejscu pracy 

 

O c e n ę   d o p u s z c z j a c ą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności na poziomie elementarnym, a także: 

-nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania twórcze 

-prace są bardzo niestaranne, nieskończone  

-często jest nieprzygotowany do zajęć 

- nie prowadzi teczki przedmiotowej 

-nie oddaje prac plastycznych w wyznaczonym terminie 

- nie zawsze zachowuje porządek w miejscu pracy 

 

O c e n ę  d o s t a t e c z n ą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności w stopniu poprawnym oraz: 

-ma  zanotowanych kilka(3) nieprzygotowania do lekcji 

-najczęściej uzyskuje oceny dostateczne z prac 

-prace są niestaranne, nie zawsze skończone 

-niechętnie podejmuje samodzielnie działania twórcze 

- teczkę przedmiotową prowadzi niesystematycznie 

-nie zawsze oddaje prace plastyczne w wyznaczonym terminie 

- na ogół zachowuje porządek w miejscu pracy 

 

O c e n ę  d o b r ą otrzymuje uczeń, który opanował na dobrym poziomie zakres wiadomości 

i umiejętności oraz: 

-zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w zespole 

-dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, potrafi dobrze zorganizować stanowisko pracy 

-zawsze przygotowany do zajęć 

-prace staranne, poprawne, na ogół skończone  

-najczęściej otrzymuje oceny dobre cząstkowe 

-posiada  teczkę przedmiotową 

-większość prac plastycznych oddaje w wyznaczonym terminie 

-zachowuje porządek w miejscu pracy 

 

O c e n ę   b a r d z o  d o b r ą  otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto: 

-wykazuje aktywną postawę twórczą i w pracach indywidualnych i zespołowych 

-zawsze dobrze przygotowany do zajęć i zorganizowany 

-prace skończone, wyróżniające się starannością, oryginalnością 



-większość ocen to oceny bardzo dobre 

-posiada kompletną teczkę przedmiotową 

-prace plastyczne oddaje w wyznaczonym terminie 

-prace plastyczne często kwalifikują się na wystawy szkolne 

-chętnie pomaga słabiej radzącym sobie na zajęciach kolegom 

-zawsze zachowuje porządek w miejscu pracy 

 

O c e n ę   c e l u j a c ą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

w stopniu bardzo wysokim, a ponadto: 

-wykazuje zawsze aktywną postawę twórczą i w pracach zespołowych i indywidualnych 

-zawsze dobrze przygotowany i zorganizowany  

-wykazuje duże zainteresowanie sztuką, wystawami, opracowaniami z zakresu twórczości 

sławnych artystów        

-posiada kompletną teczkę przedmiotową 

-wszystkie prace plastyczne oddaje w wyznaczonym terminie 

-bierze udział w  konkursach plastycznych 

-angażuje się w różne formy działalności artystycznej w swojej klasie i w szkole 

-prace są bardzo staranne, ciekawe, oryginalne, wyróżniające się 

-prace plastyczne ucznia są prezentowane na wystawach w szkole 

-zawsze chętnie pomaga słabiej radzącym sobie na zajęciach kolegom 

- zawsze zachowuje porządek w miejscu pracy. 

 

 Ocenianie uczniów zez szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosowuje  wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, dostosowuje się do zaleceń zawartych w 

orzeczeniu. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo nauczania indywidualnego nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, 

do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie tego orzeczenia. W przypadku ucznia 

nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Uczniowie 

ci otrzymują mniejszą ilość prac do wykonania lub o mniejszym stopniu trudności. Przy 

wystawianiu oceny nauczyciel zwraca większą uwagę na wkład pracy włożony w wykonanie 

prac plastycznych, zadań. Istotną rolę odgrywa mobilizowanie i wzmacnianie pozytywnie 

ucznia.  

W stosunku do całego ogółu uczniów, ważne jest indywidualne podejście, możliwość 

kończenia pracy w domu, zwrócenie szczególnej uwagi na samodzielność podczas 

wykonywania prac. 
 


