
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI – rok szkolny 2020/2021 
 
 
I.  PODSTAWA PRAWNA  

• Statut Szkoły Podstawowej nr 168,  

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół.  

 
II. OCENIE PODLEGAJĄ: 
 

• Wiedza i umiejętności oraz ich wykorzystywanie do rozwiazywania problemów 

twórczych oraz prac plastycznych, 

• zaangażowanie ucznia w proces uczenia się oraz tworzenia prac plastycznych, 

• dodatkowa aktywność związana z pomocą koleżeńską, konkursami, 

reprezentowaniem szkoły. 

• przygotowanie do lekcji, 

• aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

• zdolność analizy i syntezy problemów, 

• umiejętność współpracy w grupie, 

• rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, 

• postawa ucznia wobec wytworów sztuki i dóbr kultury. 

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 

WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ (6): 
Uczeń: 

• posiada umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania podstawowe z 
plastyki na danym poziomie, 

• bierze udział w konkursach i osiąga w nich sukcesy, 

• samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy plastyczne, 

• podejmuje się dodatkowych prac i prezentuje ich efekty, 

• jest aktywnym uczestnikiem zajęć, 

• w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem, uzupełnione 
informacjami z innych źródeł, 

• wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką, kolekcjonuje albumy i 
reprodukcje, artykuły o sztuce, uczestniczy w wystawach, 

• dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami, 

• wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania ćwiczeń 
praktycznych, posiada własny, charakterystyczny styl, 

• rozszerza swoje zainteresowania plastyczne na dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych, 

• wzorowo organizuje swój warsztat pracy, 



• stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy, 

• jest systematyczny, obowiązkowy, pomysłowy i nowatorski w operowaniu 
technikami plastycznymi i środkami wyrazu artystycznego. 

 
WYMAGANIA NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ (5): 
Uczeń: 

• sprawnie i bezbłędnie posługuje się zdobytymi wiadomościami plastycznymi, 

• samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy, 

•  potrafi wiązać wiadomości zdobyte wcześniej i zastosować tę wiedzę w nowej 
sytuacji, 

• potrafi samodzielnie zdobywać informacje, 

• jest aktywnym uczestnikiem zajęć, 

• pamięta nazwiska twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, umiejętnie 
posługuje się terminologią w interpretowaniu dzieł, 

• potrafi podporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych 
zjawisk, procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym 
obiektem, właściwie określić problematykę, 

• wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy, dzieli się zdobytymi informacjami 
z innymi uczniami, 

• odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania zadanych 
ćwiczeń praktycznych, 

•  uczestniczy w działaniach grupowych i podejmuje własne rozwiązania, 

• śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać własne 
opinie na temat analizowanych dzieł. 

 
WYMAGANIA NA OCENĘ DOBRĄ (4): 
Uczeń: 

• samodzielnie rozwiązuje typowe problemy plastyczne o średnim stopniu 

trudności, 

•  posiada wiedzę usystematyzowaną, przyswojoną w dobrym stopniu, 

• potrafi wykonać analizę problemu po przeczytaniu tekstu, 

• potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości 

artystycznej, 

• rozumie terminy plastyczne i potrafi używać do opisu dzieł i faktów 

artystycznych, 

• poprawnie i starannie realizuje zadane ćwiczenia plastyczne; uczestniczy w 

działaniach grupowych i dyskusjach, 

• jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach sztuki. 

 
WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ (3): 
Uczeń: 

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

• samodzielnie rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności, 

•  posiada wiedzę niepełną, nieusystematyzowaną, przyswojoną w różnym 
stopniu, 



• czyta tekst ze zrozumieniem, 

•  pamięta najważniejsze fakty dotyczące sztuki danego regionu, epoki i stylu, 

• rozumie związki i powiązania między różnymi faktami artystycznymi, 

• poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i 
ćwiczeń praktycznych, 

• realizuje podane ćwiczenia praktyczne, 

• wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

• relacjonuje opinie innych na temat dzieł, twórców i wydarzeń artystycznych. 
 
WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2): 
Uczeń: 

• w niewystarczającym stopniu zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

• przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu 
trudności, 

• ma braki w wiedzy i umiejętnościach niewykluczające przyswajania nowych 
treści, 

• pamięta tylko najważniejsze elementy, charakteryzujące zjawisko, epokę, styl, 

• wykazuje bierność podczas dyskusji, 

• rozumie podstawowe terminy plastyczne, 

• realizuje podane ćwiczenia plastyczne niestarannie, nie stosuje elementów 
teorii, 

• nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych, 

• w minimalnym stopniu wykorzystuje czas pracy i udostępnione materiały. 
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ (1) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

• nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć plastycznych, 

• nie potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązywać prostych problemów, 

• ma braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiające przyswajanie kolejnych 
treści, 

• wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, 

• nie opanował żadnych wiadomości teoretycznych, 

• pomimo zachęty nie wyraża chęci do pracy. 
 

IV. METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

• aktywność, zaangażowanie na lekcjach, kreatywność ucznia, 

• postawa wobec stawianych zadań, wysiłek wkładany w wykonanie prac i 

przygotowanie do zajęć (przynoszenie materiałów plastycznych), 
• krótkie sprawdziany, 

• umiejętność posługiwania się technikami plastycznymi, 

• odpowiedź ustna, 

• praca na lekcji, 

• praca w grupie 



Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanych treści programowych oraz 
liczby godzin w danej klasie. 
 

OCENIANIE PRAC PLASTYCZNYCH: 
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez 
nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:  

• zgodność z tematem, 

• bogactwo treści,  

• wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, 
techniki),  

• trafność obserwacji,  

• pomysłowość (oryginalność),  

• wrażliwość, 

• samodzielność. 
 

V. TRYBY OCENIANIA 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Każdy uczeń wykonuje prace plastyczne na lekcji. 
3. W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek wykonać pracę plastyczną 

obejmującą ten sam zakres tematyczny w ciągu dwóch najbliższych lekcji po 
zakończeniu okresu na uzupełnienie braków lub w terminie ustalonym z 
nauczycielem, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

4. Niewykonanie zaległej pracy jest jednoznaczne z wystawieniem oceny 
niedostatecznej. 

5. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 
6. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Muszą być poprzedzone lekcją 
powtórzeniową. 

7. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane. 
8. Uczeń nieobecny z przyczyn losowych na pracy klasowej lub sprawdzianie musi go 

napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
9. Uczeń ma prawo do jednego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, 
brak materiałów plastycznych potrzebnych do lekcji. 

10. Po wykorzystani limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje z każde 
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

11. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 
12. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 
96% - 100% – celujący 
89% - 95% – bardzo dobry 
74% - 88% – dobry 
51% - 73% – dostateczny 
31% - 50% – dopuszczający 
0% - 30% – niedostateczny 



13. Na koniec półrocza/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 
zaliczeniowych. 

14. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz wychowawcę 
klasy na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 

15. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku. 
16. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem 

Szkoły oraz rozporządzeniem MEN. 
 
 
 


