
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  PLASTYKI  DLA KLAS  4 SP 

 

 
I.  Zasady oceniania 

 

  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w 

podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki. 

  2. Ustalając ocenę z plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany 

przez ucznia i jego zaangażowanie, indywidualne predyspozycje ucznia, jego zdolności plastyczne,  

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.  

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

 -  przygotowanie do zajęć, 

 Systematyczne przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych, przyborów, 

narzędzi 

 Opanowanie wiedzy 

 Wyszukiwanie informacji 

-  pracę na lekcji, 

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach,  

 Wykonywanie ćwiczeń i zadań plastycznych wg wskazanych technik i tematów 

 Odpowiedzi  ustne  lub pisemne ( umiejętność opisu dzieła sztuki, zastosowanie 

terminologii   plastycznej w wypowiedziach) 

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych   

 Samodzielne i estetyczne wykonywanie prac 

 Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce 

 Indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania, 

 Znajomość terminów plastycznych oraz tematów z historii sztuki zgodnie z programem 

-  postawę i zachowanie na zajęciach 

 Wykonywanie poleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania 

odpowiednich materiałów i narzędzi plastycznych 

 Podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków, skansenów 

 Umiejętność współpracy w grupie                 

-  uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, środowiska, regionu np. udział w konkursach, imprezach 

   artystycznych, wystawach na rzecz szkoły 

-  prace dodatkowe 

 Własna aktywność plastyczna, 

 Recenzje z wystaw, referaty, prezentacje, 

 Udział w zajęciach dodatkowych z plastyki w szkole lub poza szkołą 

 

 

 

II.  Kryteria oceniania prac plastycznych 

 

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

rozpoczęciem pracy. 

Prace ucznia oceniane są  głównie 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 wykonywania pracy, 

-  samodzielność wykonania pracy, 

 

 

  2. Prace plastyczne ucznia ocenia się według następujących ogólnych kryteriów:  

 

-  ocena  6  (celujący) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, 

estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez oceniającego (lub) większość rówieśników 

(wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową; twórcze wykonanie, wyczerpujący i twórczy 

dobór środków wyrazu, 

 

-  ocena  5  (bardzo dobry) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, 

estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie; własna, twórcza interpretacja, 

 

-  ocena  4  (dobra) – praca zgodna z tematem, w miarę staranna, poprawna, i estetyczna, niezbyt 

bogata w szczegóły; poprawny przekaz, inwencja własna ograniczona, 

 

-  ocena  3  ( dostateczna) – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w 

szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat, wypowiedź odtwórcza, minimalny 

stopień kreatywności, 50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo, 

 

-  ocena  2  (dopuszczający) – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w 

szczegóły, niedokończona ( z powodu braku chęci do jej wykończenia),nieprawidłowy dobór 

kompozycji, przekaz chaotyczny, brak kreatywności, 

 

-  ocena  1  (niedostateczny) – praca nie oddana do oceny lub zniszczona przez ucznia 

 

 

 

  3.  W przypadku braku predyspozycji plastycznych nauczyciel ocenia wkład pracy i zaangażowanie 

ucznia. Uczeń nie jest zwolniony z oceny, jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości. 

 

  4.  Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki do możliwości uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi: 

 

-  uwzględnienie zasad oceniania zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu, 

-  uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, 

-  podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej,  

-  wspieranie, pokazywanie  na przykładach, 

-  ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowanie do zajęć, 

-  w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia niż na estetykę 

wykonania pracy, 

-  dzielenie ćwiczenia, zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku, 

-  poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, 

 

 

 

Zakres materiału: 

1.  Środki wyrazu plastycznego: 

   - linia (kreska), kontur, plama, walor, światłocień, barwa, podział barw, gama barwna, kontrast, 

kompozycja, 

2.  Techniki plastyczne: 



   - podłoża, narzędzia, technika rysunkowa, akwarelowa, temperowa, pastelowa, techniki mieszane 

(kolaż, fotokolaż, sgrafitto), 

   - techniki rysunkowe: kredki, ołówki, węgiel, tusz, 

 

 ocena celująca (6)  

-  uczeń przejawia zdolności plastyczne 

-  wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany w danej klasie 

-  prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy  

-  jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia plastyczne poprzez 

   uczęszczanie na dodatkowe zajęcia plastyczne w szkole (koło plastyczne) bądź poza nią 

-  wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje 

-  aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych i jest do nich zawsze przygotowany, 

-  przygotowuje wartościowe, ciekawe prace na konkursy plastyczne 

-  jego prace wyróżniają się na tle klasy 

-  wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych 

 

 ocena bardzo dobry (5) 

-  uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych 

-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określone programem nauczania 

-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce 

-  jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

-  rozwija talent plastyczny 

-  systematycznie oddaje prace plastyczne do oceny 

-  uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły 

-  umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy 

-  zapoznaje się z twórczością  artystów w obrębie „Małej Ojczyzny” 

-  podejmuje działania twórcze z wyobraźni uwzględniając problematykę barwy oraz stosując w nich    

   środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura 

-  odróżnia dyscypliny plastyczne takie jak malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, architektura, sztuka  

   użytkowa, film, fotografia 

 

 ocena dobra  (4) 

-  uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania na 

poziomie danej klasy 

-  poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce 

-  przejawia aktywność  w działaniach indywidualnych i grupowych  

-  poprawnie posługuje się terminami plastycznymi 

-  jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi na lekcję potrzebne materiały 

-  prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną 

-  wkłada dużo wysiłku w wykonanie zadania 

-  systematycznie pracuje na lekcjach 

-  dba o estetykę wykonania swoich prac 

-  w pracach plastycznych wykorzystuje poznane środki plastyczne ( farby, pastele, kredki, ołówek) 

   oraz stosuje różnorodne techniki plastyczne (kolaż, fotokolaż) 

 

 ocena dostateczna  (3) 

-  uczeń wykazuje niepełną wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania   

-  jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany 

-  poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i  zaangażowaniem   

   na lekcjach plastyki 

-  nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem 

-  bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji 

-  w sposób oszczędny posługuje się wybranymi środkami wyrazu (linia, plama, barwa) oraz stosuje 

   typowe, proste techniki plastyczne 

-  stara się samodzielnie wykonywać łatwe ćwiczenia plastyczne 



-  słabo angażuje się w działania w grupie 

-  podejmuje działania twórcze  z wyobraźni na miarę własnych możliwości 

-  prace plastyczne są ubogie w szczegóły, nie zawsze zgodne z zadanym tematem 

 

 ocena dopuszczająca  (2) 

-  uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki  

-  jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych i niechętnie wykonuje zadane prace 

-  nie wykazuje chęci do poprawiania ocen 

-  objawia lekceważący stosunek do przedmiotu, 

-  z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania plastyczne 

-  umie wyjaśnić podstawowe terminy plastyczne  

-  w pracach plastycznych w sposób bardzo oszczędny posługuje się wybranymi środkami wyrazu 

   ( linia, plama, faktura, kreska) 

-  nie dba o estetykę prac plastycznych 

-  mało angażuje się w pracach grupowych  

  

 ocena niedostateczna  (1) 

-  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na ocenę dopuszczającą, otrzymuje oceny    

niedostateczne za brak prac plastycznych, 

-  nie uczęszcza na zajęcia plastyczne 

-  otrzymuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy 

-  nie wykonuje poleceń nauczyciela 

-  jest zawsze nieprzygotowany do zajęć 

-  nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych  

-  prace plastyczne są niestaranne, zniszczone, niedokończone, niezgodne z tematem 

-  nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy plastycznej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


