
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI – ETAP II  ( klasy IV – VI ) 

Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, uczniom, ich rodzicom 
informacji o wiedzy, umiejętności i postawie wobec przedmiotu. 

Podlegające ocenie osiągnięcia pozwalają nauczycielowi na weryfikację metod i form pracy oraz dobór 

właściwych środków dydaktycznych. 

Zasady oceniania uczniów 
1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa 

jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w 

podstawie programowej. 
2. Na pierwszych zajęciach uczniowie zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcji 

plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości 
twórczych każdego ucznia. 

4. Nauczyciel dokonując oceny zwraca uwagę przede wszystkim na : 

 poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 

 indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych, 
 zaangażowanie ucznia w działania plastyczne oraz ich efekty, 

 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

 aktywność i zaangażowanie w czasie lekcji, 
 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie 

artystyczne szkoły i środowiska, 

 przygotowanie ucznia do lekcji np. przynoszenie potrzebnych przyborów, narzędzi pracy, 
 prowadzenie zeszytów, 

 odpowiedzi ustne  i pisemne (kartkówki z ostatniej lekcji), 

 prace domowe, 

 wykonywanie prac dodatkowych potrzebnych na lekcję, np. prezentacje, referaty, 
 udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych 

  Zasady  ustalania oceny bieżącej: 

 przygotowanie do lekcji, odpowiedzi ustne oraz prace domowe 
 kartkówki z ostatniej lekcji (bez zapowiedzi) 

 sprawdziany 2 razy w roku (zapowiedziane), obejmujące wiadomości i umiejętności z danego 

działu. 
     Uczniowi przysługuje trzykrotne nieprzygotowanie się w semestrze, które zostaje odnotowane w 

dzienniku. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje cząstkową oceną niedostateczną. Uczeń na 

poprawienie oceny ma tydzień czasu, czyli na następnych zajęciach. Uczniowie z plastyki oceniani są 

według skali określonej w przepisach WSO. 

    Rodzice o postępach w nauce są informowani na comiesięcznych spotkaniach z nauczycielem. 

 

KRYTERIA OCEN: 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności przewyższają zakresem wymagania 

programowe . Zawsze jest przygotowany do zajęć oraz bardzo zaangażowany w trakcie wykonywania 

prac plastycznych. Prace te są oryginalnie wykonywane. Bierze udział w konkursach plastycznych.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych 
programem na bardzo wysokim poziomie. Zawsze jest przygotowany do zajęć oraz bardzo 

zaangażowany w trakcie wykonywania prac plastycznych. Prace te są bardzo starannie wykonywane. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych programem na 
poziomie dobrym. Pracuje zwykle systematycznie i efektywnie. Poprawnie formułuje wnioski. Prace 

są estetycznie  i poprawnie wykonane. Stara się być zawsze przygotowany do zajęć plastycznych. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych 
programem na poziomie dostatecznym. Pracuje nie zawsze systematycznie i efektywnie. Prace są 

mało estetycznie  wykonane. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych 

programem na poziomie elementarnym. Nie pracuje systematycznie, prace są nieestetyczne, 
schematyczne. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował elementarnych wiadomości i 

umiejętności z zakresu podstawy programowej. Rzadko jest przygotowany do zajęć, nie wykonuje 
prac plastycznych, lub wykonuje je bardzo niestarannie. Nie prowadzi zeszytu do przedmiotu.   
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