
 

 

 

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach plastyki 

 

 

 
Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku  w sprawie oceniania,    

   klasyfikowanie i promowania uczniów i słuchaczy w  szkołach publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) 
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej  

    wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w  

    tym dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia      

    ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do  

    pracy oraz kształcenia  ogólnego dla szkoły policealnej  

    (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017r., poz. 356). 

 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 11 stycznia 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681). 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI W KLASACH IV-VII 

 

Lp. 

 

Komponenty podlegające ocenie 

 

 

Szczegółowe wymagania / Zasady oceniania 

 

1.  

 

Przygotowanie ucznia do zajęć 

 

Przygotowany do lekcji plastyki uczeń posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik  

i w dniu ćwiczeń praktycznych potrzebne na zajęcia materiały. 

 O rodzaju potrzebnych materiałów, narzędzi informowany jest ustnie na lekcji 

poprzedzającej działalność plastyczną oraz poprzez umieszczoną w dzienniku 

elektronicznym informację. 

 Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do 

zajęć i nie ponosi za to konsekwencji. Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, braku 

materiałów i pomocy plastycznych, braku zaległej pracy. 

 Trzecie nieprzygotowanie do zajęć skutkuje wpisaniem do dziennika „np.” Kolejne 

nieprzygotowanie oznacza, że w miejsce „np.” nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. 

 Dodatkowe prace, wykonane przez dziecko z własnej inicjatywy, a odzwierciedlające 

omawiane na lekcjach techniki plastyczne, dzielenie się wiedzą w formie pokazu, 

prezentacji, plakatu podlegają ocenie. Uczeń może za te prace dostać ocenę bardzo dobrą 

lub celującą, w zależności od złożoności pracy i wkładu pracy niezbędnego do jej 

wykonania. 

 Uczeń, który nie był obecny na zajęciach ma obowiązek dowiedzieć się, jakie materiały 

będą potrzebne na kolejne zajęcia i je przynieść. W ciągu dwóch tygodni dostarcza do 

oceny pracę, którą z uwagi na nieobecność nie wykonywał, a wciągu tygodnia uzupełnia 

zaległości w zeszycie przedmiotowym. 

 

2.  

 

Praca na lekcji, zaangażowanie ucznia 

 

 Uczeń oceniany jest na koniec każdego miesiąca pod kątem jakości pracy na lekcjach  

w określonym miesiącu.  Ocenie podlega czynne lub bierne uczestnictwo ucznia  

w zajęciach, jego uwaga w poznawaniu wiadomości o sztuce, aktywność, czynna 

działalność artystyczna lub jej brak. Wykonanie pracy dodatkowej lub zadania 

dodatkowego wpływa na wystawienie uczniowi za miniony miesiąc oceny celującej. 

 

3. 

 

Wiadomości z zakresu treści przewidzianych  

w rozkładach nauczania dla danych klas 

 

 Kontroli podlegać będzie istotna, z punktu widzenia omawianego materiału, znajomość 

podstawowych terminów plastycznych, epok i stylów w plastyce, wybitnych 



przedstawicieli świata artystycznego. 

 W tym celu przewidziane są kartkówki i sprawdziany. O kartkówce uczniowie będą 

powiadamiani lekcję wcześniej oraz w dzienniku elektronicznym. Informację o 

sprawdzianie nauczyciel przekazuje co najmniej tydzień wcześniej po powtórzeniu  

z uczniami wymaganych wiadomości i w dniu, w którym ich o tym informuje zapisuje też 

informację o sprawdzianie w dzienniku. 

 Sprawdzeniu wiedzy będą służyły także prace domowe zadawane do zrobienia  

w zeszycie lub na kartach pracy. 

 W przypadku braku pracy domowej uczeń, po wykorzystaniu dwóch nieprzygotowań, 

otrzymuje do dziennika „np.”. Ma obowiązek na kolejną lekcję uzupełnić brak. Jeśli tego 

nie zrobi otrzymuje do dziennika ocenę niedostateczną. 

 Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z kartkówki na kolejnej lekcji, a ze sprawdzianu  

w przeciągu dwóch tygodni od dnia jego przeprowadzenia. 

 Uczeń ma możliwość poprawy kartkówki i sprawdzianu, jeśli jego oceny są równe lub 

niższe ocenie dostatecznej. Robi to w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Poprawiać ocenę może tylko raz. 

 Jeśli poprawia ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, najwyższą oceną, jaką może 

otrzymać z poprawy jest ocena dobra. 

 Z kartkówek i sprawdzianów uczeń otrzymuje ocenę adekwatną do stosunku ilości 

uzyskanych punktów względem maksymalnej ilości punktów do uzyskania, co wyraża się 

przedziałami procentowymi dla poszczególnych ocen. 

OCENA PRZEDZIAŁY % 

celujący od 96% 

bardzo dobry od 85% 

dobry od 70% 

dostateczny od 50% 

dopuszczający od 31% 

niedostateczny poniżej 30% 
 

 

4.  

 

Działalność plastyczna 

 

 Prace plastyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad, podanych przez 

nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. 



 W szczególności prace oceniane są za:  

• zgodność z tematem 

• bogactwo treści 

• wartości formalne (kompozycja, kolorystyka,  wykorzystanie właściwości tworzywa,  

   techniki) 

• trafność obserwacji 

• wrażliwość 

•samodzielność 

•staranność wykonania 

 

 Niebagatelne znaczenie w ocenie pracy plastycznej ma zaangażowanie dziecka, jego 

aktywność twórcza w trakcie zajęć. 

 Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia. 

 Jeśli uczeń nie zdąży wykonać pracę w czasie przewidzianym na lekcji, pracę plastyczną 

kończy w domu lub w szkole i w przeciągu  tygodnia oddaje ją nauczycielowi do oceny. 

 W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach twórczych z plastyki, uczeń ma 

obowiązek wykonać pracę w domu lub w porozumieniem z nauczycielem w szkole i oddać 

ją do oceny w terminie dwóch tygodni.  

 Jeśli po okresie dwóch tygodni uczeń nie przyniesie pracy do oceny otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wówczas, 

gdy jej nie odda do oceny. 

 Każda działalność plastyczna uczniów jest oceniana oceną pozytywną. 

 Uczeń w semestrze może poprawić tylko dwie oceny niedostateczne otrzymane za 

nieterminowe oddanie pracy plastycznej, a ocena poprawkowa nie jest wyższa niż dobry. 

 Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy 

na zajęciach, nauczyciel wyznacza mu inne, podobne ćwiczenie do wykonania na lekcji.  

W domu natomiast uczeń wykonuje pracę lub ją poprawia w zadanej technice. 

 Uczeń nieobecny w szkole dłużej niż trzy tygodnie wykonuje w terminie ustalonym  

z nauczycielem przynajmniej połowę zaległych prac plastycznych. 

 

 

5.  

 

Inne aktywności: udział w konkursach, zaangażowanie 

w projekty artystyczne, w prace dekoratorskie w szkole 

 

 Uczeń oceniany jest dodatkowymi ocenami za udział w konkursach plastycznych. 

  Za reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu gminnym i wyższym, za zajęte 



miejsca w tych konkursach uczeń uzyskuje oceny celujące. 

 Za samodzielnie wykonane, z własnej inicjatywy, prace plastyczne wynikające  

z kalendarza uroczystości szkolnych uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre lub celujące, 

 w zależności od stopnia złożoności pracy, włożonego w jej wykonanie wysiłku. 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

1.  

 

CELUJĄCY 
 

Uczeń: 

– posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania, 

– jego prace cechuje wyczerpujący i twórczy dobór środków wyrazu, interesujący  

   sposób przedstawienia tematu oraz oryginalność pomysłów tak, że wyróżniają się na tle  

   prac innych uczniów 

– wykazuje się wysokim poziomem umiejętności plastycznych, 

– bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną, analizuje i interpretuje dowolne dzieła  

  sztuki, umie podać nazwiska wybitnych twórców i przykłady ich dzieł 

– wykazuje zainteresowanie sztuką, dzieli się swoją wiedzą na lekcjach 

– pracuje systematycznie, zawsze oddaje prace w terminie 

– jest zawsze przygotowany i aktywny na lekcjach, 

– współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań 

   zespołowych, 

– wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy w czasie pozalekcyjnym, prace ucznia    

   kwalifikują się na konkursy plastyczne 

– uczestniczy w konkursach plastycznych, nie raz z sukcesami 

– sprawnie i twórczo posługuje się narzędziami nowych mediów (fotografią,  

   komputerowymi programami graficznymi) we własnych działaniach artystycznych 

– prowadzi estetycznie i w sposób oryginalny zeszyt przedmiotowy, ma w nim wszystkie  

   obowiązkowe tematy z teorii sztuki oraz własne notatki 

 

2.  

 

BARDZO DOBRY 
 

Uczeń: 

– opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie określonym programem, 

– posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej, jego prace są zawsze  

  zgodne z założonym tematem i techniką, cechuje je wyczerpujący dobór środków wyrazu 

– starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 

– biegle posługuje się technikami plastycznymi, 

– umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną, 

– używa graficznych programów komputerowych i fotografii we własnych działaniach 



   plastycznych, 

– wykonuje opis dzieła sztuki, wyraża o nim swoją opinię 

– organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych, 

– wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela, 

– samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów, 

– aktywnie pracuje podczas lekcji, 

– przygotowuje się do zajęć 

– prowadzi estetycznie i ciekawie zeszyt przedmiotowy, czasami umieszcza w nim  

   dodatkowe prace z teorii sztuki 

 

3.  

 

DOBRY 
 

Uczeń: 

– przyswoił wiadomości objęte programem, 

– w skupieniu uczestniczy w zajęciach, pracuje sumiennie na miarę swoich możliwości,  

   rzadko zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć 

– zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi, jego prace wykonane są poprawnie,  

   estetycznie, chociaż nie zawsze cechuje je oryginalność pomysłu 

– czasami wykazuje braki w zakresie wykorzystania środków wyrazu 

– próbuje analizować i porównywać dzieła sztuki, umie opisać dzieło sztuki 

– zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, 

– potrafi wykorzystać graficzne programy komputerowe i fotografie we własnych  

   działaniach plastycznych, 

– potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych 

– prowadzi estetycznie zeszyt przedmiotowy, ma w nim prawie wszystkie tematy,  

   sporadycznie odrabia zadania po terminie 

 

4.  

 

DOSTATECZNY 
 

Uczeń: 

– ma ograniczone wiadomości z teorii sztuki obowiązujące na danym poziomie nauczania 

– posługuje się terminologią plastyczną na poziomie podstawowym, 

– przy pomocy nauczyciela umie podać nazwiska kilku najwybitniejszych twórców 

– próbuje z pomocą nauczyciela analizować wybrane dzieła sztuki 

– wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji, 

– nie zawsze wykonuje prace z założonym tematem i techniką, w połowie wykorzystuje  

   prawidłowo środki wyrazu,  

– jego prace są mało staranne, odtwórcze, a uczeń nie zawsze pracuje na miarę swoich  

   możliwości 

– pracuje niesystematycznie, czasami nie kończy prac nawet w domu, bywa  

   nieprzygotowany do zajęć, nie zawsze odrabia zadania domowe lub odrabia je  

   niestarannie 



– posługuje się technikami plastycznymi, w tym graficznymi programami komputerowymi 

   i fotografią we własnych działaniach plastycznych w zakresie podstawowym, 

– wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych, 

– prowadzi nieestetycznie zeszyt przedmiotowy, nie posiada wszystkich tematów z teorii  

   sztuki 

– swoim stosunkiem do przedmiotu czasami dezorganizuje pracę innym 

 

5.  

 

DOPUSZCZAJĄCY 
 

Uczeń: 

– spełnia podstawowe wymagania programowe w stopniu niepełnym 

– wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie, ma duże braki w  

   wiadomościach z zakresu teorii sztuki 

– bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, często korzysta z materiałów  

   organizowanych przez nauczyciela lub innych uczniów 

– nie kończy prac na lekcji ani w domu 

– prace wykonuje niestarannie, bardzo często niezgodnie z założonym tematem i techniką,  

   w których pojedyncze środki wyrazu stosowane są przypadkowo i chaotycznie 

– wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, prawie zawsze poniżej  

   poziomu swoich możliwości 

– pomimo pomocy ze strony nauczyciela z trudem dokonuje analizy wybranego dzieła  

   sztuki 

– nie potrafi współpracować w zespole, 

– swoim stosunkiem do przedmiotu dezorganizuje pracę innym 

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prac domowych 

 

6.  

 

NIEDOSTATECZNY 

Uczeń: 

– nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności programowych 

– nagminnie jest nieprzygotowany do lekcji 

– odmawia wykonywania zadań praktycznych  

– nie posiada zeszytu przedmiotowego 

– wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, dezorganizuje pracę na lekcji 

OCENIANIE UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH I SPECJANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

Uczniom posiadającym odpowiednie opinie lub orzeczenia z poradni PP dostosowywane są warunki pracy na lekcjach i wymagania edukacyjne zgodnie  

z zaleceniami poradni. Ocena z przedmiotu w stosunku do tych uczniów uwzględnia obniżenie wymagań edukacyjnych, bazuje na zaangażowaniu dziecka 

w pracę, na docenieniu prób podejmowania artystycznej działalności. 

 

                                                                                                                                                                      Opracowanie: Iwona Sankowska 


