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I. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

 

1. Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2. Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych. 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie III aspekty. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

5. Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel oddaje uczniom na lekcji, 

6. Uczeń zobowiązany jest sprawdziany pokazać rodzicom.  

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

8. Uczniowie otrzymują na bieżąco informacje (w czasie wykonywania pracy) co robią 

dobrze, a co i w jaki sposób powinni poprawić. 

9. Uczniowie są informowani o każdej ocenie wpisywanej do dziennika lekcyjnego. 

 

II. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 

 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii upoważnionej do tego 

poradni   psychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

 W przypadku przedmiotów artystycznych, do których zalicza się plastykę 

podstawowym kryterium oceny ucznia jest jego zaangażowanie i aktywność podczas zajęć. 



 

III.   NA OCENĘ Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH WPŁYWA : 

 

1. aktywne uczestniczenie ucznia w zajęciach; 

2. systematyczne przygotowanie bieżących materiałów, niezbędnych do 

wykonywania pracy w czasie zajęć; 

3. zaangażowanie i wysiłek ucznia, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy i 

umiejętności; 

4. systematyczne oddawanie prac plastycznych do oceny nauczycielowi; 

5. znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z programem; 

6. tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów; 

7. prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych; 

8. indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania; 

9. efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne; 

10. zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i 

po ich zakończeniu; 

 

IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

 

 Ocena celująca ( 6 ) 

 uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem 

nauczania i zaplanowane do opanowania na konkretnym poziomie; 

 jest bardzo zaangażowany w działania artystyczne na terenie szkoły; 

 z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje (otrzymuje 

cząstkową ocenę celującą), 

 uczeń przejawia zdolności plastyczne, 

 prace artystyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie 

rozwiązuje problemy plastyczne, 

 swobodnie wypowiada się na temat kierunków artystycznych, 

 zna reprezentantów poszczególnych kierunków artystycznych, wymienia ich 

nazwiska i tytuły dzieł; 

 analizuje i interpretuje dzieła plastyczne i wyraża własne opinie. 



 aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany, 

 chętnie reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych; 

 

 Ocena bardzo dobra ( 5 ) 

 uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych, 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem 

nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie poszczególnych klas, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je 

w praktyce, 

 potrafi zastosować różnorodne techniki plastyczne adekwatnie do tematu pracy; 

 stosuje terminologie plastyczną i wyraża własną opinię na temat dzieł artystów 

polskich i zagranicznych; 

 wykonuje prace plastyczne z dużym zaangażowaniem; 

 jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, zachęcając innych 

uczniów do pracy; 

 wykorzystuje zdobyte umiejętności do rozwijania talentu plastycznego. 

 

 Ocena dobra ( 4 ) 

 uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem 

nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie każdej klasy, 

 poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce, 

 przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany; 

 jest zaangażowany w wykonywanie działań artystycznych, pracuje systematycznie; 

 potrafi zastosować różnorodne techniki plastyczne; 

 stosuje terminologię plastyczną w przypadku analizy obrazów; 

 wymienia nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. 

 

 Ocena dostateczna ( 3 ) 

 uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego 

programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziome każdej klasy, 

 stosuje proste techniki plastyczne w pracach plastycznych; 

 potrafi wymienić kilka pojęć plastycznych omawianych na zajęciach; 



 bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji,  

 utrzymuje porządek w miejscu pracy; 

 oddaje większość zadanych prac praktycznych. 

 

 Ocena dopuszczająca ( 2 ) 

 uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania danej klasy; 

 jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,  

 niechętnie wykonuje zalecane prace, 

 objawia lekceważący stosunek do przedmiotu, 

 nie wykazuje chęci do poprawienia ocen. 

 

Ocena niedostateczna ( 1 ) 

 uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu; 

 nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć; 

 Nie wykonuje prac plastycznych. 

 Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

 

V.   SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Kryteria oceniania prac plastycznych: 

- zgodność pracy z tematem lekcji, 

- poprawność zastosowanej kompozycji pracy plastycznej, 

- trafność doboru środków artystycznego wyrazu,  

- umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, 

- oryginalność w doborze materiałów i narzędzi - w przypadku prac plastycznych, do 

których wykonania uczeń zobowiązany jest indywidualnie wybrać technikę 

plastyczną; 

- estetyka pracy (nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).  

 

2. Zasady oceniania i poprawiania ocen: 

 



– uczniowie w terminie oddają prace plastyczne i otrzymują za nie oceny w skali od  

1 do 6;  

– ocena pełni funkcję wspierającą dla ucznia; 

– przy ocenach cząstkowych dopuszcza się znak „+”; plus (+) w przypadku uzyskania 

przez ucznia górnej granicy punktacji na daną ocenę; 

– wagi i kategorie ocen z plastyki i zajęć artystycznych przedstawia następująca tabela: 

Kategoria oceny Waga oceny 

Oceny ze sprawdzianów - kartkówki, 

klasówki 

Reprezentowanie szkoły w konkursach 

(wykonanie pracy plastycznej na konkurs) 

Prace plastyczne będące formą sprawdzianu 

umiejętności  

 

4 

Prace plastyczne na lekcji 

Referaty 

Prezentacje multimedialne 

Prace domowe 

Zeszyt 

 

2 

Praca na lekcji 

Praca w grupach 

Przygotowanie lub nieprzygotowanie do lekcji 

 

1 

 

– uczeń nieobecny na zajęciach ma tydzień na nadrobienie zaległości; 

–  jest zobowiązany do wykonania zaległej pracy i przedstawienia jej nauczycielowi do 

oceny; 

– w przypadku długiej nieobecności dziecka w szkole (2 tygodnie) zaległe prace uczeń 

może przedstawić do oceny w przeciągu 2 tygodni od daty jego powrotu do szkoły. 

Po upływie tego terminu brak pracy równa się ocenie niedostatecznej. Ocenę tę 

można poprawić w terminie 1 tygodnia od daty jej otrzymania, po upływie tego 

terminu ocena niedostateczna nie podlega poprawie; 

– nauczyciel przestrzega zasady jawności w wystawianiu ocen; 

– na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, nauczyciel uzasadnia 



wystawioną ocenę; 

– uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w terminie tygodnia od daty jej 

otrzymania; 

– uczeń poprawia ocenę na lekcji plastyki; 

– ocena poprawiona jest wpisana do dziennika i brana pod uwagę zamiast oceny 

poprawianej; 

– jeżeli praca plastyczna na poprawę oceny niedostatecznej zostanie przyniesiona po 

upłynięciu terminu poprawy, nauczyciel nie przyjmuje pracy ucznia, a ocena 

niedostateczna nie podlega poprawie; 

– jeżeli uczeń nie dokończy pracy plastycznej w czasie lekcji, ma możliwość 

dokończenia tej pracy w domu, następnie jest zobowiązany do przyniesienia i 

oddania pracy do oceny nauczycielowi na kolejnej lekcji; 

– uczeń zobowiązany jest do przynoszenia potrzebnych materiałów i przyborów (brak 

przygotowania za każdym razem skutkuje odnotowaniem nieprzygotowania w 

dzienniku lekcyjnym); 

– w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania do zajęć (brak 

materiałów, zeszytu i podręcznika, brak pracy plastycznej), bez podania przyczyny z 

wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i 

sprawdziany; 

– uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak pracy domowej na początku lekcji;  

– jeżeli uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania na początku lekcji, to 

nauczyciel który zauważy jego nieprzygotowanie w czasie lekcji, wstawia do 

dziennika ocenę niedostateczną; 

– po zgłoszeniu 3 i każdego kolejnego nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, 

– jeżeli uczeń nie posiada na lekcji niezbędnych materiałów, prace plastyczną na 

zadany temat wykonuje kredkami, a w domu zobowiązany jest do wykonania tej 

samej pracy techniką właściwą; (np. jeżeli na lekcji niezbędne są farby plakatowe, a 

uczeń ich nie posiada, to wykonuje pracę kredkami, w domu zaś wykonuje pracę na 

zadany temat farbami plakatowymi i oddaje nauczycielowi do oceny na następnych 

zajęciach);  

– brak przygotowania będzie miał wpływ na ocenę semestralną i roczną. 



 

!  Każda zadana praca powinna być przez nauczyciela sprawdzona, choć nie musi być 

oceniona. 

 

• Uczeń, który otrzymał półroczną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych, 

powinien przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

• Nauczyciel ma obowiązek opracować zakres wymagań koniecznych (na ocenę 

dopuszczającą) dla ucznia. 

• Ze sprawdzianu poprawkowego uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę 

dopuszczającą. 

• Uczeń nieklasyfikowany w pierwszym półroczu roku szkolnego powinien zaliczyć 

materiał z I półrocza w terminie ustalonym z nauczycielem. 

• Ocena z zaliczenia I semestru jest wpisywana jako ocena cząstkowa na II półrocze i 

ma wpływ na ocenę roczną. 

• Ocena śródroczna i roczna nie wynika ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.  

• Oceny semestralne mogą być wystawiane na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych wg następującego schematu: 

 

Średnia ważona Ocena 

5,75 - 6,00 celujący 

4,75 - 5,74 bardzo dobry 

3,75 - 4,74 dobry 

2,75 - 3,74 dostateczny 

1,75 - 2,74 dopuszczający 

0 - 1,74 niedostateczny 

 

• Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są kontrole uczniów 

prowadzone systematycznie i rozłożone równomiernie na cały okres nauki. 

• Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr. 

• Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z plastyki i zajęć artystycznych jeśli: 

- wyrazi taką chęć i zgłosi się do nauczyciela w celu poprawy oceny rocznej; 

- wykona dodatkową pracę artystyczną (prace plastyczne, prezentacje multimedialne, 



plakaty itp.) zgodną z tematem i w terminie podanym przez nauczyciela. 

 

3.  Zadania dodatkowe 

– do zadań dodatkowych zalicza się wykonanie gazetki tematycznej, prezentacji 

multimedialnej, plakatu lub wyznaczonych przez nauczyciela materiałów i prac 

plastycznych na lekcję. 

 

4. Uczeń w semestrze otrzyma ocenę cząstkową za: 

– prace plastyczne, 

– aktywność (zaangażowanie, przygotowanie do zajęć), 

– prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

– zadania domowe, 

– odpowiedź, 

– pisemne sprawdzenie wiadomości. 

 

STRATEGIA OCENIANIA 

 

Podstawowym celem PSO jest: 

-  pomoc uczniom w zdobywaniu wiadomości i umiejętności wynikających z programu 

nauczania; 

- wspieranie ucznia poprzez rozpoznanie odpowiedniego poziomu wymagań oraz wskazanie 

możliwości opanowania kolejnego wyższego poziomu. 

 Ocena wyników nauczania w przedmiocie plastyka jest szczególnie utrudniona ze 

względu na duże różnice uzdolnień uczniów i poziom ich rozwoju. Ocena oparta jest na 

obserwacji aktywności uczniów na lekcjach, oraz uwzględnia ich samodzielną pracę, np. 

przygotowanie materiałów do określonego tematu lekcji. 

 Działania nauczyciela powinny zachęcać wszystkich uczniów do aktywnego udziału 

w zajęciach – w miarę ich indywidualnych możliwości i chęci. Szczególną troską należy 

otoczyć uczniów nieśmiałych oraz uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Nauczyciel plastyki:   Ewa Trusiewicz 


