
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki 

I. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel informuje uczniów a za pośrednictwem strony internetowej szkoły  ich 

rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

2. Ocenie podlegają aspekty wymienione w punkcie III. 

3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jaki jego rodziców. 

5. Uczeń jest oceniany systematycznie. 

6. Sprawdzone i ocenione prace  i sprawdziany nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji, a 

jego rodzicom na życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

7. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

 

II. OBNIŻANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii upoważnionej do tego poradni 

psychologiczno-pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

2. W przypadku przedmiotów artystycznych, do których zalicza się plastykę, podstawowym 

kryterium oceny ucznia jest jego zaangażowanie, aktywność podczas zajęć. 

 

III. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: 

1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach. 

2. Systematyczne przygotowanie bieżących materiałów. 

3. Wysiłek ucznia, wyraźna chęć do pracy na zajęciach. 

4. Znajomość tematów zgodnie z programem. 

5. Tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów. 

6. Indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania. 

7. Projekty 

Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brane są pod uwagę indywidualne 

predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, indywidualne podejście do wykonania 

pracy, znajomość technik i odpowiednie przygotowanie. 

 

IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

1. Ocena celująca ( 6 ) - wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do 

opanowania w danej klasie; prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i 

samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne; wykonuje dodatkowe zadania, prace, 

dekoracje; zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to; jest laureatem konkursów 

plastycznych na szczeblu przynajmniej powiatowym lub bierze aktywny udział w 80% 

konkursów zapowiedzianych przez nauczyciela; aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do 

nich zawsze przygotowany,  

2. Ocena bardzo dobra ( 5 ) - uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych; 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określonych programem 

nauczania na poziomie danej klasy; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce; jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w 

nich uczestniczy; rozwija talent plastyczny, zdarza mu się brać udział w konkursach. 

3. 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 na zajęciach i jest do nich przygotowany. 

4. Ocena dostateczna ( 3 ) - uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału 

przewidzianego programem nauczania na poziome danej klasy; jest mało aktywny na 



zajęciach i słabo do nich przygotowany; nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało 

zainteresowany przedmiotem; nie wykazuje chęci do poprawienia ocen. 

5. Ocena dopuszczająca ( 2 ) - uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu 

nauczania plastyki i zaplanowane do opanowania na poziomie danej klasy; jest notorycznie 

nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace, objawia lekceważący 

stosunek do przedmiotu; nie wykazuje chęci do poprawiania ocen. 

 

V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA  

1. Kryteria oceny prac plastycznych uczniów (oceny cząstkowe):  

1 – brak pracy lub praca niezgodna z tematem i techniką, 

2 – praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem lub techniką, 

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, 

2. Przygotowanie do zajęć:  

W ciągu okresu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania do zajęć (brak materiałów, 

podręcznika, nieprzygotowanie do odpowiedzi) - przygotowanie jest sprawdzane na początku 

każdej lekcji.  

3. Zasady poprawiania ocen:  

- uczeń ma prawo poprawić ocenę w porozumieniu i terminie ustalonym przez nauczyciela, 

- ocena poprawiona jest wpisana do dziennika jako kolejna ocena cząstkowa, 

 - uczeń poprawia ocenę na lekcji plastyki lub na wyznaczonych zajęciach świetlicowych, 

4. Projekty - do projektów zalicza się wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu lub w 

klasie, wykonaniu materiałów lub prac plastycznych na lekcję, udział ucznia w konkursie. 

5. Uczeń w semestrze otrzyma ocenę za:  

- wykonanie prac plastycznych, 

- projekty, 

- odpowiedź, 

- pisemne sprawdziany wiadomości, 

6. Projekty 

- nauczyciel przewiduje organizację 5-8 konkursów w ciąg całego roku szkolnego. Udział 

uczniów w konkursach jest całkowicie dobrowolny. Prace konkursowe każdy uczeń wykonuje 

samodzielnie w domu korzystając ze wskazówek nauczyciela (dotyczących regulaminu i 

wytycznych organizatora).  

- nauczyciel przewiduje udział uczniów tylko w konkursach umożliwiających bezpośrednie 

otrzymanie oceny celującej z plastyki na koniec roku szkolnego zgodnie z rozporządzeniem o 

ocenianiu i Statutem szkoły oraz dodatkowych punktów za świadectwo ukończenia szkoły.  

- jeżeli uczeń ma proponowaną bardzo dobrą ocenę na koniec roku szkolnego oraz wziął 

udział w 80% konkursów zaproponowanych przez nauczyciela może uzyskać ocenę celującą 

z plastyki, choć nie został laureatem w żadnym z konkursów, lub jest laureatem jednego 

konkursu plastycznego na szczeblu przynajmniej powiatowym. 

7. Klasyfikacja śródroczna i końcowo roczna 

- nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną w terminach i trybie określonym w statucie 

szkoły, 

- ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych, 

- ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wystawiana jest z uwzględnieniem wymagań 

edukacyjnych w danej klasie. 


