
 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w klasach IV-VII 

 

I Wymogi edukacyjne: 

• wysiłek włożony w zadanie, 

• zaangażowanie, 

• przygotowanie do zajęć, 

• rozumienie – treści, poleceń,  

• kreatywność, 

• opanowanie zaproponowanej techniki wykonania, 

• wykonanie zadania zgodnie ze wskazanym czasie, 

• nauka tworzenia, swobodnego eksperymentowania, krytycznego myślenia, rozumienia 

siebie i innych. 

 

II Sposoby sprawdzania wymogów edukacyjnych: 

• praca plastyczna wykonana na lekcji, 

• aktywność na lekcji, 

• obserwacja pracy ucznia obejmująca: wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności  

w praktyce, praca w grupie, 

• teczka ze wszystkimi pracami ucznia wykonanymi w roku szkolnym, 

• dowolne prace artystyczne, plastyczne, rękodzieło wykonane poza szkołą. 

 

III Sposoby oceniania na plastyce 

Ocenie podlega proces pracy i zaangażowanie w jej wykonanie oraz przygotowanie do lekcji. 

Uzdolnienia plastyczne nie wpływają na ocenę. Talent plastyczny jest przesłanką do zwiększenia 

stawianych wymagań, rozszerzania zadań i rozwijania zdolności.  

Uczeń ma możliwość zaproponowania swojego rozwiązania zadania i uzgodnienia tego  

z nauczycielem.  

Uczeń ma możliwość poprawy każdej ocenianej pracy (warunkiem jest oddanie w wymaganym 

terminie).  

 

IV Oceny bieżące 

Pw 

Prace wytwórcze 5p. 
Praca plastyczna (projekt) wymagający większego nakładu pracy i czasu. 



2 prace w semestrze Praca wykonywana na 2 - 3 lekcjach plastyki. 

Akt 

Aktywność na lekcji 

3p. 

nie więcej niż 4  

w semestrze 

Praca plastyczna wykonana na lekcji plastyki. 

+Pd 

Punkty dodatkowe 

nie więcej niż  

 1p. w semestrze 

 

Punkty dodatkowe można otrzymać za prace wskazane przez nauczyciela.  

Np 

Nieprzygotowanie 

dwie szanse w 

semestrze 

Dwa razy uczeń może zgłosić brak: zeszytu lub potrzebnych materiałów 

plastycznych. Nieprzygotowanie zostaje odnotowane w dzienniku.  

  

 

V Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów 

z dysfunkcjami:  

Wymagania edukacyjne są dostosowywane indywidualnie do potrzeb ucznia zgodnie z zaleceniami 

PPP. 

 

VI Kryteria oceniania: 

OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określony programem nauczania dla danej klasy  

• pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  

• wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;  

• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;  

• wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program;  

• reprezentował klasę, szkołę w konkursach plastycznych. 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości 

i umiejętności określony programem nauczania dla danej klasy.  

• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  

• wykazał się wiedzą i umiejętnościami o znacznym stopniu trudności;  

• wszystkie zadania wykonywał w terminie.  

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w danej klasie 



• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;  

• opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce;  

• poprawnie stosował poznane umiejętności;  

• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 

ewentualne braki. 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla danego poziomu 

nauczania. 

• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;  

• opanował wiadomości i umiejętności z plastyki na poziomie podstawowym;  

• umie zastosować zdobyte umiejętności według poznanego wzorca. 

  

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają 

na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,  

• wykonywał zadania określone przez nauczyciela. 

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

elementarnych; 

• nie wykonywał zadań określonych przez nauczyciela. 

 

Przeliczanie punktów na oceny  

Procenty przeliczeniowe               Ocena semestralna            

0 – 34,49 %        niedostateczny 

34,50 – 54,49 %        dopuszczający 

54,50 – 74,49 %        dostateczny  

74,50 – 89,49 %        dobry  

89,50 – 97,49 %        bardzo dobry  

od 97,50 %        celujący  

 

Przedmiotowe zasady oceniania zaktualizował zespół w składzie: 

Ewa Wawrzyniak 

Marzena Bujkowska 

Warszawa, 1 września 2021  


