
      Przedmiotowy System Oceniania klas IV – VII
                   z przedmiotu plastyka 
       w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie
                 w roku szkolnym 2020/2021

ZASADY OCENIANIA 
1.Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców 
(opiekunów prawnych).
Oceny za prace plastyczne wykonane na lekcji są wystawiane na lekcji i 
wpisane do dziennika elektronicznego. W przypadku kończenia prac w 
domu – na kolejnej lekcji. 
  

2. Zasada częstotliwości 
– uczeń oceniany jest na bieżąco. Ocena nie jest średnią ocen cząstkowych.
Wszystkie oceny są równoważne.
3. Zasada jawności kryteriów
– uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 
podlegające ocenie.
4. Zasada różnicowania wymagań
– zadania stawiane uczniom mają zróżnicowany
poziom trudności i dają możliwość uzyskania wszystkich ocen.
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
-prace plastyczne ( kryteria: treść zgodna z tematem pracy, kompozycja, 
dobór techniki i palety barw, inwencja twórcza i oryginalność 
zastosowanych środków plastycznych, estetyka i staranność wykonania) 
-aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji
-przygotowanie do lekcji
-ćwiczenia z zakresu realizowanego programu:
-kartkówka, jako forma odpowiedzi, 
- zadanie domowe,
- pisemne sprawdzenie wiadomości,
-prowadzenie i estetyka zeszytu( ocena raz w semestrze).

Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe 
powiązane zrealizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie 
lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prace konkursowe, wykonanie



pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów 
wizualnych na określony temat, elementów dekoracji na uroczystości 
szkolne), 
-udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego 
zaangażowania ( koło plastyczne, wykonanie prac plastycznych na 
konkursy, udział w konkursach plastycznych na terenie szkoły, miasta i 
województwa)
-na ocenę końcowa (roczną) składają się oceny jakie otrzymał uczeń na 
okres I i II. 
Ustala się oceny bieżące w skali : 1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4 , 4+, 5-, 5, 5+,6 , 
które wpisuje się do dziennika  elektronicznego. Ocena śródroczna i roczna
ocena klasyfikacyjna jest podsumowaniem pracy i wynika z ocen 
cząstkowych. 
Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej z plastyki 
są otrzymane oceny.
W przypadku prac i umiejętności  poprawianych – obie oceny (np. ocena z 
pracy plastycznej i ocena z poprawy ). 
Podczas oceniania na lekcjach plastyki będzie brane pod uwagę:
Stosunek ucznia do przedmiotu i przygotowanie do zajęć,
chęć do działania, zaangażowanie w realizację zajęć plastycznych, biegłe 
posługiwanie się technikami plastycznymi, wykorzystanie wiedzy w 
praktycznym działaniu, aktywność ucznia podczas zajęć.
Zróżnicowane możliwości, zdolności plastyczne wpływające na ogólny 
efekt plastyczny prac.
Uczniowie mniej zdolni, a starający się o estetykę wykonania swoich prac 
plastycznych mogą otrzymywać za nie dobre oceny.
Osobowość ucznia, odwaga wypowiedzi artystycznej, cechy 
temperamentu wpływające na sposób realizacji i formę wykonania zadań 
plastycznych.

Ocenianie poziomu opanowania treści programowych:
Ocena niedostateczna:
poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnym 
etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze.

Ocena dopuszczająca ( treści konieczne):
przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności 
umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących 



posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym 
się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywania schematycznych, 
znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem 
codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe 
wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze.

 Ocena dostateczna ( treści podstawowe):
przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo 
prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, 
uproszczone wypowiedzi o sztuce, świadomość potrzeby estetyki 
otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało 
aktywne uczestnictwo w kulturze.

Ocena dobra (treści rozszerzone):
przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i 
teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, 
analizowanie niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, 
przenoszenie wiedzy oplastyce na inne dziedziny życia, m.in. 
kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze.

Ocena bardzo dobra (treści dopełniające,pełna realizacja wymagań 
programowych i podstawy programowej):
bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych umiejętności 
praktycznych, wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji 
plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre posługiwanie się 
środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, wnikliwe 
analizowanie treści dzieł, znajdowanie licznych powiązań między plastyką 
a innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, 
rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, 
mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze.

Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizację podstawy 
programowej)
wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem 
wymagania programowe, postawa twórcza, poszukująca, samodzielna, 
oryginalna twórczość plastyczna, świadome posługiwanie się 
środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, analizowanie 
różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, zauważanie 
różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia, 



kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie 
wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, 
wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, 
żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi, 
udział w konkursach.

Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania 
programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 


