
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

  PLASTYKA KL. IV-VI  

 
         Podstawę oceny ucznia z plastyki stanowi przede wszystkim jego wysiłek wkładany 
 w uzyskane wyniki i rozwój własnych możliwości. Ocena nie powinna być obniżana z 
powodu niewielkich postępów dziecka w nauce, jeśli źródłem tych niepowodzeń jest 
brak uzdolnień plastycznych 

Znajomość elementów teorii i historii sztuki oceniana jest według jednakowych 
kryteriów dla całej klasy. 

Procedura oceniania; 

Na ocenę końcową (roczną) i semestralną ucznia z plastyki składają się oceny 
cząstkowe, które uzyskał w trakcie roku szkolnego. Oceny są podawane do wiadomości 
uczniom i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

W trakcie jednego semestru uczeń otrzymuje oceny z następujących obszarów działalności 
plastycznej : 
 
1. aktywność na lekcji (3 plusy = ocena 5)  

2. opanowanie wiedzy - znajomość terminów i wiedza plastyczna  podczas zapowiedzianych 
sprawdzianów lub kartkówek (oceniane wg kryteriów zawartych w WSO) 

3. uczeń jest zobowiązany do pisania prac klasowych i testów, w przypadku nieobecności ma 

obowiązek napisać je w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności 

5. prace plastyczne (nieskończone prace uczeń może dokończyć w domu), na przyniesienie 
zaległej pracy uczeń ma 2 tygodnie, potem ocena nie ulega zmianie 

6. zadania domowe, ćwiczenia 

7. dodatkową aktywność , działania twórcze, udział w konkursach plastycznych 

8. uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze, każde kolejne zaznaczane jest 
minusami (2 minusy = ocena ndst) 

9. każdy uczeń otrzyma minimum 3 oceny w semestrze. 

 
 

 

 



Szczegółowe wymagania edukacyjne z plastyki: 
 

Ocena celująca – 6 

Wykazywanie zainteresowania sztuką.                                                                                                
Aktywny udział w lekcjach.                                                                                                           
Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych i zaangażowanie w ich realizację.                 
Oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń.                                                                                                           
Wykazywanie się ponadprogramową wiedzą z zakresu terminologii plastycznej, a także 
z historii sztuki.                                                                                                                                                    
Biegłe posługiwanie się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi. 
Umiejętność analizy dzieła sztuki wraz z elementami własnej interpretacji.                                                                                      
Wykonywanie zadań i ćwiczeń ponadprogramowych.                                                         
Uczestnictwo w konkursach plastycznych o różnym zasięgu: szkolne, regionalne, 
ogólnopolskie, międzynarodowe.                                                                                          
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Prezentowanie swojej twórczości w klasie, szkole, np. w formie wystaw, prezentacji. 

 
Ocena bardzo dobra – 5                                                                                                                             
Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                                                                                        
Przyswojenie wiadomości objętych programem.                                                              
Zaangażowany udział w lekcji.                                                                                                             
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Umiejętność analizy dzieła sztuki.                                                                                                     
Wykonywanie zadań dodatkowych po zachęceniu przez nauczyciela.                       
 
Ocena dobra – 4                                                                                                                                
Poprawne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                                                                            
Przyswojenie wiadomości objętych programem.                                                                                 
Skupiony udział w lekcjach.                                                                                                                                
Sprawne posługiwanie się technikami plastycznymi.                                                                   
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Podstawowa umiejętność analizy dzieła sztuki. 
 
Ocena dostateczna – 3                                                                                                                                
Zgodne z tematem, ale mało staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                               
Podstawowe opanowanie materiału objętego programem.                                                            
Posługiwanie się technikami plastycznymi w zakresie podstawowym.                                                 
Bierny udział w lekcji.                                                                                                                        
Podstawowe działania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
 
Ocena dopuszczająca – 2                                                                                                                           
Zgodne z tematem, ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                              
Posługiwanie się podstawowymi technikami plastycznymi.                                                       
Częściowe opanowanie wiadomości objętych programem.                                                                
Bierny udział w lekcji.                                                                                                                                



 
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo 
usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo 
duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i 
umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce 
wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również 
Zeszytu Ucznia. 
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