
Przedmiotowy system oceniania dla plastyki szkoły podstawowej  

 
1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstaw programowych 

oraz określony kryteriami ocen sposób ewaluacji. 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawiera przedmiotowy system oceniania 

zajęć plastycznych. 

3. Nauczyciel stosuje następujące kryteria ocen: praca w grupie, wypowiedź artystyczna 

(plastyczna) i wypowiedź ustna. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych stosuje 

odpowiednie kryteria, wybierając ze wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, 

które uzna za adekwatne do sytuacji. 

4. Nauczyciel ma prawo wyznaczania dodatkowego kryterium dla określonej pracy 

szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. 

Jest to forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. Każdy uczeń ma prawo do poprawy 

oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa oceny przez ucznia ma 

charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych. 

5. „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia 

kryteriów wyznaczonych dla danej oceny. 

6. „Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, nie mających 

merytorycznego znaczenia uchybień. 

7. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów 

oceny pozytywnej. 

8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, 

opierając się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz 

umiejętność zastosowania tych osiągnięć w praktyce. 

9. Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy 

przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym 

semestrze. 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 

I. Wypowiedź artystyczna (prace plastyczne). 

 

1. Ocenie podlegać będą prace plastyczne (ćwiczenia) wykonywane wyłącznie podczas zajęć 

artystycznych. W zależności od stopnia trudności przeznaczone będą na nie dwie lub trzy 

jednostki lekcyjne. Tylko w sytuacjach wyjątkowych (np. usprawiedliwiona nieobecność na 

jednej z lekcji) uczeń będzie mógł dokończyć ćwiczenie w domu. 

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który biernie uczestniczył w zajęciach i nie 

wykonał ćwiczenia. 

3. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej na następujących warunkach: 

* jeśli uzupełni brak w ustalonym terminie (tj. na następnej lekcji) otrzymana wcześniej ocena 

niedostateczna nie będzie wliczana do ocen cząstkowych. 

* w przypadku znacznego przekroczenia tego terminu oceny – zarówno poprawiona jak  

i wcześniej otrzymana (niedostateczny) – będą wliczone do ocen cząstkowych. 

 



II. Aktywność podczas zajęć (przygotowanie i zaangażowanie). 

Pod koniec każdej lekcji uczeń otrzyma: 

„plus” za należyte przygotowanie i aktywny udział w zajęciach lub „minus” za 

nieprzygotowanie i bierny udział w zajęciach.  

Po pięciu tygodniach zostanie wystawiona ocena (każdy plus to stopień wyżej tj. pięć plusów 

równa się ocenie bardzo dobrej).  

W przypadku nieobecności ocena wystawiona będzie dopiero po piątym uczestnictwie ucznia  

w zajęciach. Nieobecność nie będzie oceniana lecz nagminne opuszczanie lekcji będzie 

skutkowało nieklasyfikacją (ponad 50% absencji) i brakiem możliwości uzupełnienia 

zaległości w danym semestrze. 

 

III. Udział w konkursach plastycznych. 

 

Jeden konkurs w semestrze będzie obowiązkowy. 

Udział i osiągnięcia w konkursach nagradzane będą każdorazowo oceną celującą wpływając 

tym samym znacznie na podwyższenie oceny semestralnej i końcoworocznej. 

 

IV. Udział w zajęciach szkolnego koła plastycznego. 

 

- aktywne uczestnictwo oraz osiągnięcia (np. wystawy, konkursy) nagradzane będą oceną 

celującą wpływając tym samym na podwyższenie oceny semestralnej i końcoworocznej. 

KRYTERIA INDYWIDUALNEJ WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ  

(DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA) 

                 OCENA 

      

 

KRYTERIUM    

BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

kompozycja zachowana logika, 

twórcze wykonanie 

zachowana logika, 

typowe rozwiązanie 

zachowana logika 

kompozycji 

brak logiki, 

nieprawidłowy 

dobór kompozycji 

dobór środków 

wyrazu 

wyczerpujący  

i twórczy dobór 

środków 

2-3 usterki lub 

braki w zakresie 

wykorzystania 

środków 

50% środków 

wyrazu 

wykorzystanych 

prawidłowo 

pojedyncze środki 

wyrazu 

zastosowane 

przypadkowo 

działalność oryginalne 

pomysły, własna 

interpretacja 

poprawny przekaz bierny sposób 

odtwarzania 

przekaz 

nieuporządkowany, 

chaotyczna 

wypowiedź 

kreatywność twórczy sposób 

przedstawiania 

tematu, zastoso-

wanie wiedzy  

w sytuacjach 

problemowych 

wypowiedź typowa, 

inwencja własna 

ograniczona 

wypowiedź 

odtwórcza, 

minimalny sposób 

kreatywności 

brak kreatywności 

własnej, brak 

pomysłu i własnych 

rozwiązań 

 

 

 



KRYTERIA PRACY W GRUPIE 

                 OCENA 

      

 

KRYTERIUM    

BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

organizacja pracy właściwy plan  

i wykonanie 

typowe wzorce  

w nowym układzie, 

według typowych 

rozwiązań 

według typowych 

wzorców 

niepełne wykonanie 

zadania 

podział zadań, 

podział ról 

twórcze wypełnia-

nie swojej roli 

praca zgodna  

z przydziałem 

praca z instruktaż-

żem i pomocą 

zmieniane funkcje, 

brak odpowie-

dzialności 

komunikacja aktywne słuchanie czynne 

uczestniczenie 

rozumienie tego, co 

się słyszy 

słuchanie 

wiedza  

i umiejętności 

twórcze wykorzy-

stanie wiedzy  

i umiejętności 

poprawne przekazy-

wanie typowej 

wiedzy i praktyczne 

zastosowanie  

w sytuacjach 

typowych 

wiedza bez 

umiejętności, 

umiejętności bez 

wiedzy 

wiedza 

wyrywkowa, proste 

umiejętności 

praktyczne 

prezentacja umiejętność 

przekazu swoich 

racji i oryginalnych 

pomysłów 

typowe wzorce  

w nowym układzie 

(najbardziej 

dostępne) 

według typowych 

wzorców 

niepełne wykonanie 

zadania 

KRYTERIA WYPOWIEDZI USTNEJ 

                 OCENA 

      

 

KRYTERIUM    

BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY 

zgodność 

wypowiedzi  

z tematem 

pełna zgodność 2-3 błędy lub 

niezgodność, 

niewłaściwy dobór 

treści do tematu 

fragmentaryczna, 

30-40% zgodność  

z tematem 

minimalny, 25-30% 

zakres zgodności 

wypowiedzi  

z tematem 

zakres 

merytoryczny 

(wiedza) 

wyczerpujący 2-3 usterki lub 

braki w zakresie 

wyczerpania tematu 

50% wiadomości 

wykorzystanych  

w odpowiedzi 

pojedyncze 

elementy wiedzy 

dobrane 

chaotycznie  

i przypadkowo 

kompozycja 

wypowiedzi 

 zachowana 

równowaga między 

poszczególnymi 

częściami 

wypowiedzi lub 

brak wniosków  

i uogólnień 

wypowiedź 

nieuporządkowana 

wypowiedź 

chaotyczna, brak 

spójności 

stosowanie 

terminologii 

przedmiotu 

stosowanie 

terminów i pojęć 

specjalistycznych 

niewłaściwe 

stosowanie 

niektórych pojęć 

fragmentaryczne 

wykorzystanie 

terminologii lub jej 

niewłaściwe 

stosowanie 

niestosowanie 

terminologii 

specjalistycznej lub 

stosowanie 

niewłaściwe 

 

 


