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Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i 

osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę 

programową oraz Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej "Do dzieła" 

autorstwa J. Lukas i K. Onak, wyd. Nowa Era 

 

 

1. Kryteria oceniania z plastyki 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

 poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 

 indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań  

plastycznych, 

 zaangażowanie w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział, 

 poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności  

plastycznej i wiadomości z teorii plastyki,  

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie  

się w życie artystyczne szkoły i środowiska, 

 przygotowanie do zajęć, 

 wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków  

wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

 

2. Główne kryteria wypowiedzi artystycznej stanowią: 

 zgodność tematyczna, 

 kompozycja, 

 dobór środków wyrazu, 

 estetyka, 

 kreatywność. 

 

3. Kryteria pracy grupowej stanowią: 

 organizacja pracy, 

 podział zadań i ról, 

 komunikacja, 

 prezentacja. 

 

4. Aktywność na lekcji: 

Na bieżąco ocenie podlega aktywność uczniów na lekcji, zaangażowanie w treść zajęć 

lekcyjnych i wykonywanie prac plastycznych, udział w dyskusjach, stosowanie poznanej 

terminologii dotyczącej analizy i interpretacji tekstów kultury (pochwały oraz plusy i minusy 

– trzy plusy = 5, trzy minusy = 1). 

 



5. Procedura wystawiania ocen cząstkowych:  

Prace plastyczne: 

Praca wykonywana podczas lekcji stanowi podstawę oceny cząstkowej. Uczeń ma prawo 

dokończyć pracę w domu (różne tempo pracy uczniów) i na najbliższych zajęciach musi 

przedstawić ją do oceny. Jeżeli nie odda pracy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Ma prawo ją poprawić w dodatkowym terminie (2 tygodnie). Każdą pracę 

można poprawiać tylko jeden raz.  

*za pracę dokończoną w domu uczeń nie ma możliwości otrzymania oceny celującej 

 

Sprawdziany: 

Sprawdziany (krótkie testy) będą zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę:  

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny;  

4) 75% - 87% - dobry;  

5) 88% - 97% - bardzo dobry;  

6) 98%- 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący.  

 

Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić tylko jeden raz, do dwóch tygodni, w dniu 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń był nieobecny, jest zwolniony z oceny wiadomości i umiejętności nabytych 

podczas jego nieobecności, i również zobowiązuje się do uzupełnienia notatek oraz 

przyswojenia sobie wiadomości i umiejętności z okresu absencji (2 tyg.) 

 

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego: 

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, który będzie sprawdzany minimum raz w 

semestrze. O zbiorze zeszytów uczniowie zostaną poinformowani przynajmniej tydzień 

wcześniej.  

Kryteria oceny: 

 Kompletność notatek, 

 Estetyka, 

 Systematyczność. 

 

„Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów 

wyznaczonych dla danej oceny. 

„Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, nie mających 

merytorycznego znaczenia uchybień. 

 

 

 

 



6. Kryteria dla sześciostopniowej skali ocen: 

 

celujący – ogólne, zauważalne zainteresowania sztuką (np. kolekcjonowanie książek o sztuce, 

reprodukcji, pocztówek); pełne przyswojenie wiadomości objętych programem uzupełnianych 

informacjami z innych źródeł; czynny udział w zajęciach lekcyjnych, dociekliwość podczas 

wspólnej interpretacji prezentowanych obiektów pod kątem ich formy, znaczeń i 

emocjonalnego oddziaływania; kompletne, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych, 

żywe zainteresowanie twórczością swobodną,  uczestnictwo w konkursach plastycznych dla 

dzieci, wykonywanie prac dodatkowych (minimum dwie prace w semestrze) np.: dekoracje 

szkoły, scenografia do przedstawień teatralnych. 

 

bardzo dobry – pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnianych 

samodzielnie dobranymi lub wskazanymi lekturami na temat stanowiący przedmiot 

nauczania; aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami 

pod kątem ich formy, znaczeń i emocjonalnego oddziaływania; umiejętność współpracy w 

grupie; wywiązywanie się z przyjętych ról; staranne i terminowe wykonywanie prac 

obligatoryjnych (dopuszczalne dwukrotne oddanie prac w terminach dodatkowych). 

 

dobry – pełne przyswojenie wiadomości objętych programem; skupiony udział w lekcjach; 

gotowość i zdolność do zabierania głosów w dyskusjach o prezentowanych obiektach, 

ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela, staranne wykonywanie ćwiczeń 

obligatoryjnych (dopuszczalne czterokrotne oddanie prac w terminach dodatkowych). 

 

dostateczny – średnie opanowanie materiału objętego programu (luki w wiadomościach); 

gotowość zabierania głosu w dyskusjach po zachęcie ze strony nauczyciela; poprawne 

wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych (dopuszczalne oddawanie prac w terminach 

dodatkowych). 

 

dopuszczający – spore luki w wiadomościach objętych programem, z szansą ich 

wypełnienia; bierność w dyskusji o prezentowanych obiektach; zgodne z tematem, ale 

niestaranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych (nieoddawanie niektórych prac 

obowiązkowych). 

 

niedostateczny – luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia; 

bierność w zajęciach lekcyjnych; brak zainteresowania przedmiotem; niestaranne 

wykonywanie prac obligatoryjnych (ponad połowa ćwiczeń nieoddanych). 
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