
Przedmiotowy system oceniania uczniów z plastyki w klasach 4-7 

 

Zasady oceniania uczniów: 

Ocenianiu podlegają: 

 prace plastyczne, 

 przygotowanie do lekcji, 

 aktywność na lekcjach. 

 

Prace plastyczne oceniane są podczas lekcji. Każdy uczeń dostaje ustną informację 
uzasadniającą ocenę. 

Ocenione prace nauczyciel przechowuje przez cały cały okres nauki. Pozostają one do 
wglądu uczniów i rodziców. 

Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na: 

 samodzielność wykonania, 

 zgodność z tematem, 

 estetykę wykonania, 

 pomysłowość, 

 wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, umiejętność wykorzystania środków 
ekspresji plastycznej i opanowanie techniki). 

Kryteria oceny prac plastycznych uczniów (oceny cząstkowe): 

1 – brak pracy 

2 – praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem 

3 – praca dokończona, ale nieestetyczna, pognieciona, uboga w szczegóły, wykonana 

pospiesznie i bez zaangażowania 

4 – praca ukończona lecz uboga w elementy i szczegóły, mało wyrazista 

5 – praca estetyczna, dokładna, ciekawa, świetnie wykorzystana technika plastyczna 

6 – praca estetyczna, oryginalna, ciekawa, wykonana na wybrany konkurs plastyczny.* 

* Tematy konkursów plastycznych podawane będą na stronie szkoły w zakładce „Dla 

uczniów - konkursy”. Uczeń przygotowujący pracę na konkurs powinien skonsultować swój 

projekt z nauczycielem. 



 

Przygotowanie ucznia do zajęć. 

 Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję zeszyt, w którym będzie zapisywał 
listę materiałów wymaganych na kolejną lekcję. 

  Uczeń może dwa razy w ciągu jednego okresu nauki zgłosić brak materiałów i dwa 
razy brak pracy kończonej w domu.  Zgłoszone nieprzygotowania zapisywane będą w 
dzienniku jako minusy. Zgłoszenie po raz trzeci braku materiałów lub pracy kończonej 
w domu skutkuje wpisanie m do dziennika oceny niedostatecznej. 

 Nieobecność na lekcji nie jest usprawiedliwieniem braku wymaganych materiałów. 

Uzupełnianie zaległych prac z powodu nieobecności. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległy temat i ma na to 2 tygodnie. 

Poprawianie ocen 

 Uczeń ma prawo poprawić wyłącznie ocenę niedostateczną w terminie 2 tygodni od 
jej wpisania. 

Kryteria wystawiania ocen semestralnych: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria podane przy ocenie bardzo dobrej, a ponad 
to: 

 W ciągu semestru weźmie udział, w co najmniej dwóch konkursach plastycznych*wskazanych 
przez nauczyciela, wykonując prace plastyczne na wysokim poziomie artystycznym. 

  Uzyska nagrodę lub wyróżnienie w konkursie plastycznym na etapie wojewódzkim lub 
ogólnopolskim. 

 Prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych oraz pozaszkolnych. 
 Uczestniczy twórczo w różnych działaniach plastycznych na terenie szkoły (np. koło 

plastyczne, sekcja dekoracyjna SU). 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Zachowuje logikę kompozycji i twórczo wykonuje prace. 

  Środki wyrazu dobiera w wyczerpujący i twórczy sposób. 

 W pracach przedstawia oryginalne pomysły i własną interpretację. 

 Temat przedstawia w sposób twórczy, w sytuacjach problemowych potrafi zastosować 
wiedzę. 

 Zna i stosuje terminy i pojęcia specjalistyczne. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

 Zachowuje logikę kompozycji i stosuje typowe rozwiązania. 

 W zakresie wykorzystania środków wyrazu wykazuje niewielkie braki. 

 Stosuje w pracach poprawny przekaz. 

 Wypowiada się w pracach typowo a inwencja własna ograniczona. 



 Niewłaściwie stosuje niektóre pojęcia 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 Zachowuje logikę kompozycji. 

 Prawidłowo wykorzystuje 50% środków wyrazu. 

 W pracach stosuje bierne odtwarzanie. 

 Wykazuje minimalny stopień kreatywności. 

 Fragmentarycznie wykorzystuje terminologię lub niewłaściwie ją stosuje. 
 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 W pracach nie zachowuje logiki i kompozycji, nieprawidłowo dobiera elementy kompozycji. 

 Stosuje pojedyncze, przypadkowe środki wyrazu. 

 Wypowiada się w pracach chaotycznie, nie porządkując przekazu. 

 Nie wykazuje się kreatywnością, nie szuka własnych pomysłów i rozwiązań. 

 Nie stosuje lub niewłaściwie używa terminologię specjalistyczną. 
 

Ocenę niedostateczną nauczyciel wystawia w wyjątkowych przypadkach – jeśli uczeń nagminnie 
wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu, pomimo pomocy nauczyciela (ale wówczas, gdy nie ma 
zaświadczenia z poradni wychowawczo – zawodowej o zaniżeniu wymagań) 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji  

 Nie bierze udziału (pomimo starań nauczyciela) w zajęciach lekcyjnych. 

 Nie wykonuje prac domowych (przygotowanie do lekcji teoretycznej, praktycznej). 

 Nie posiada wiadomości i umiejętności plastycznych wymaganych na ocenę dostateczną. 

 Nie posiada zeszytu przedmiotowego 
 


