
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VII 

 
 

I. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności.  

Podczas ustalania oceny z plastyki  szczególna uwaga będzie zwracana na wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

zajęć. 

 Waga ocen: 

• prace plastyczne (samodzielne) (3) 

 • prace plastyczne dodatkowe (3) 

• analiza dzieła sztuki (praca pisemna) (3) 

 • sprawdziany/testy (3) 

• aktywność, zaangażowanie ucznia na lekcji (2) 

 • przygotowanie warsztatu twórczego  (1) 

• szczególne osiągnięcia (3) 

• mini- projekt  (1) 

• projekt  (2) 

1. Prace plastyczne (samodzielne lub grupowe): 

 Przy ocenianiu jest brane pod uwagę:  

• zgodność efektu końcowego z założeniami i tematem pracy  

• rozwiązywanie problemów z zakresu treści, formy, ekspresji  

• inwencja twórcza  

• estetyka i staranność wykonanej pracy plastycznej  

2. Prace plastyczne dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych 

uczniów, prace na konkursy plastyczne, prace projektowe wykonane indywidualnie lub 

zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m. in.: 

 a) wartość merytoryczną pracy, 

 b) estetykę wykonania,  

c) wkład pracy ucznia, 

 d) sposób prezentacji,  

e) oryginalność i pomysłowość pracy. 

 3. Analiza dzieła sztuki praca pisemna: 

 a) obowiązkowa praca w formie pisemnej, 



 b) uczeń jest informowany o planowanej analizie z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

 c) praca ta polega na opisie i interpretacji dzieła sztuki, porządkowaniu własnej wiedzy, 

kojarzeniu faktów i dostrzeganiu analogii. 

 4. Sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu: 

 a) Przed każdym sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.  

b) Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich 

poziomach wymagań edukacyjnych. 

 c) Sprawdziany są obowiązkowe. 

 6. Przygotowanie warsztatu twórczego:  

a) Obowiązkiem ucznia jest przygotowanie potrzebnych na zajęcia materiałów 

plastycznych.  

b) Brak potrzebnych przyborów i materiałów odnotowywany jest przez nauczyciela.  

 Powtarzający się brak przygotowania zapowiedzianych materiałów plastycznych będzie 

odnotowywany jako minus, czwarte nieprzygotowanie się do zajęć oznacza ocenę 

niedostateczną. 

d) Sposób przeliczania plusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem i 

uczniami, sześć plusów oznacza ocenę celującą. 

 II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY 

 Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

• nie wykazuje minimalnego zaangażowania w działania plastyczne na lekcji,  

• nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne z 

pisemnych form sprawdzania wiedzy, 

 • nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych,  

• nie wykazuje woli poprawy oceny.  

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

• wykazuje minimalne zaangażowanie w działania plastyczne na lekcji,  

• posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,  

• ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie czy niezgodnie z 

tematem,  

• nie wykazuje woli poprawy oceny.  



 

 

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

• często jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały plastyczne, zeszyt  

• posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania z szansą jej 

uzupełnienia,  

• rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych 

wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii,  

• poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale nie wykazuje się systematycznością i 

zaangażowaniem,  

• nie zawsze dba o staranność i estetykę pracy plastycznej,  

• nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością plastyczną 

Ocena dobra 

 Uczeń: 

 • zawsze jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały plastyczne, zeszyt,  

• posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki w wiadomościach 

mają charakter szczegółowy,  

• bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawne wnioski, kojarzy fakty i 

dostrzega analogie, 

 • wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie 

wykonuje prace i ćwiczenia plastyczne,  

Ocena bardzo dobra 

 Uczeń:  

• wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem,  

• aktywnie i z zaangażowaniem rozwiązuje problemy plastyczne, wykonuje ćwiczenia i 

polecenia,  

• zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski,  

• potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie,  

• estetycznie i starannie wykonuje prace, poszukuje oryginalnych rozwiązań 

plastycznych,  

• efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem 

 • wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe.  

 



Ocena celująca  

Uczeń: 

 • wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, 

 • jest zainteresowany sztuką w wysokim stopniu – zawsze bierze udział w dyskusjach, 

wyraża poglądy i formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień,  

• jest w sposób zauważalny zainteresowany działalnością plastyczną,  

• prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, jego rozwiązania plastyczne cechuje 

oryginalność,  

• celowo wykorzystuje wiedzę o środkach formalnych do ekspresji własnej,  

• wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe. 
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