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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KL. IV-VII  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie 

 
 
 Podstawa programowa z plastyki na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej) określa kryteria, jakimi należy kierować się, oceniając wiedzę  

i umiejętności uczniów. Uzdolnienia plastyczne ucznia nie są podstawowym kryterium 

oceniania. 

 
DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

DLA KLASY IV-VI 

 Program nauczania plastyki w szkole podstawowej został napisany zgodnie  

z celami i treściami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

 Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Plastyka” 

autorstwa: Stanisława Stopczyka,  Barbary Neubart, Joanny Chołasińskiej,   

Katarzyny Janus – Borkowskiej. 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie. 

 
I. Główne założenia PZO 
Ocenianie jest procesem ciągłym i systematycznym, dostarczającym nauczycielowi, 
uczniom, ich rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie wobec 
przedmiotu. Podlegające ocenie osiągnięcia pozwalają nauczycielowi na weryfikację 
metod i form pracy oraz dobór właściwych środków dydaktycznych. 
 
 
OCENIANIE Z PRZEDMIOTU PLASTYKI 

Wymagania edukacyjne: 

 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa 

wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad 

BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem 

przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim 

miejscu pracy– zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie bez znaczenia 

są też dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych  

i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), 

uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie 

ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub 

informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł. 
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Kryteria oceniania: 

 Ocenianie prac plastycznych należy do najbardziej kontrowersyjnych aspektów 

ewaluacji, gdyż nie wszyscy uczniowie wykazują uzdolnienia w dziedzinie działań 

artystycznych. Aby dokonać sprawiedliwej oceny, nauczyciel powinien jawnie  

i w sposób konkretny określić kryteria oceniania, tak aby uczniowie sami mogli oceniać 

pracę zarówno własną, jak i kolegów. Do najczęściej wskazywanych kryteriów 

należą: zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów 

kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność 

posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów 

i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, ory-

ginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie 

dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 

Zasady oceniania ucznia: 

Nauczyciel, dokonując oceny powinien zwrócić uwagę, przede wszystkim na: 

• poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 

• stosunek ucznia do przedmiotu, 

• aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach, 

• zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny udział, 

• podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się 

w życie artystyczne szkoły i regionu, np. udział w imprezach artystycznych, 

wystawach 

• przygotowanie ucznia do zajęć, 

• biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi, 

• znajomość terminologii plastycznej, 

• wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

• znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do 

poszerzania wiedzy i umiejętności z plastyki, 

• podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki,   

W przypadku ucznia z zdefiniowanymi specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, 

głównym kryterium oceny będzie przygotowanie materiałów i zaangażowanie ucznia 

w pracę twórczą na lekcji. Ocenianie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne  

i umotywowane ustnie przez nauczyciela. Dostosowanie wymagań nie może być tylko 

wykładnikiem poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, powinna zachęcać uczniów 

do rozwijania wrażliwości plastycznej i zainteresowań sztuką. 
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Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (szczegóły): 
 
 Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez 
ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki przedmiotu. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim 
na: 
 

 Prace plastyczne są sprawdzane na ocenę. 

 Testy sprawdzające wiedzę z zakresu pojęć plastycznych i historii sztuki, 

zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Każdy uczeń może otrzymać ocenę 

celującą. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisać test w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. Ocenę można poprawić w ciągu 2 tygodni od oddania testu w formie 

pisemnej lub ustnej wypowiedzi ucznia. 

 Jeśli uczeń nie ma materiałów plastycznych, przyborów i podręcznika otrzymuję 

uwagę – trzy uwagi w semestrze dają ocenę niedostateczną. 

 Brak uwag daje na koniec semestru dodatkową ocenę bardzo dobrą. 

 Udział w konkursach plastycznych daje dodatkową oceną celującą. 

 Aktywny udział w zajęciach kółka plastycznego daje dodatkową ocenę celującą 

(cząstkową). Ocena wpisana na koniec danego semestru. 

 Ocena okresowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. 

 Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji. Należy poinformować nauczyciela o tym przed lekcją plastyki. 

 Za aktywność na lekcji lub właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje plusy. Trzy plusy 

dają ocenę bardzo dobrą. 

 Uczeń ma obowiązek wykonywanie poleceń nauczyciela, dbanie o staranność 

wykonania prac plastycznych i notatek. 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracowni plastycznej oraz zasad 

BHP. 

 

1. Obszary aktywności podlegające ocenie: 
-  aktywne uczestniczenie w zajęciach 
-  systematyczne przygotowanie bieżących materiałów 
-  wysiłek ucznia, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy 
-  znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z programem 
-  tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i materiałów   
-  odrabianie prac domowych 
-  indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania 
- przygotowywanie dodatkowych prac plastycznych lub materiałów do ich wykonania 
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2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 
Ocena celująca: 
-  uczeń przejawia zdolności plastyczne 
-  wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV-VII 
-  prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje 
problemy plastyczne 
-  wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje 
-  aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły 
-  jest laureatem konkursów plastycznych lub konkursów wiedzy o sztuce 
-  aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany 
 
Ocena bardzo dobra: 
-  uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych 
-  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastycznych określone programem 
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV-VII 
-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je 
w praktyce 
-  jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 
-  rozwija talent plastyczny 
 
Ocena dobra: 
-  uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem 
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV- VII 
-  poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce 
-  przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany 
 
Ocena dostateczna: 
-  uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego 
programem nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV-VII 
-  jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany 
-  nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem 
-  nie wykazuje chęci do poprawiania ocen 
 
Ocena dopuszczająca: 
-  uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i 
zaplanowane do opanowania na poziomie kl. IV, V, VI, VII 
-  jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace 
-  objawia lekceważący stosunek do przedmiotu 
-  nie wykazuje chęci do poprawiania ocen 
 
Ocena niedostateczna: 
-  uczeń nie opanował wiedzy w zakresie programu nauczania plastyki w klasach IV- 
VII 
-  jest nieprzygotowany do zajęć 
-  nie kończy na zajęciach prac i nie oddaje ich w wyznaczonym terminie. 
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IV. Szczegółowe zasady oceniania uczniów 
 
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed 
rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za: 
-  zgodność z tematem 
-  bogactwo treści 
-  wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystywanie właściwości 
tworzywa, techniki) 
-  trafność obserwacji 
-  pomysłowość 
-  wrażliwość 
-  ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia 
-  ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy, gdy jej nie 
odda do oceny 
-  każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną 
-  jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może 
dokończyć w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia 
tej pracy na lekcji w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 
-  uczeń w semestrze może poprawić tylko dwie oceny niedostateczne otrzymane za 
nieterminowe oddanie pracy plastycznej 
-  uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że 
jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny 
-  uczeń może poprawić jedną ocenę cząstkową z pracy plastycznej w semestrze, 
-  raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć 
bez konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu 
do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, braku materiałów i pomocy 
plastycznych na lekcji, braku zaległej pracy 
-  Jeżeli z powodu ponownego braku materiałów plastycznych uczeń nie może 
wykonać swojej pracy na zajęciach, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może 
poprawić wykonując pracę w domu i dostarczając nauczycielowi w najbliższym 
terminie 
-  Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został zgłoszony jako 
nieprzygotowanie przez ucznia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma 
prawo poprawić tę ocenę przynosząc na najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową. 
 
Nauczyciel na zajęciach plastyki nie ocenia ucznia, lecz jego zaangażowanie i 
wkład w pracę na lekcji. 
V. Zasady poprawiania ocen 
-  nie ma poprawy ocen cząstkowych (4,5) za prace plastyczne, ponieważ uczniowie 
otrzymują oceny za pracę na lekcji. 
-  w przypadku otrzymania cząstkowej oceny niedostatecznej (1) z powodu braku pracy 
na lekcji uczeń może poprawić ocenę jeśli zgłosi chęć poprawy w ciągu tygodnia od 
podania oceny. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel. 
-  ocena poprawiona jest wpisana do dziennika 
 
VI. Zasady wglądu uczniów, rodziców do prac pisemnych 
-  każda praca pisemna po wystawieniu oceny jest udostępniana uczniowi podczas 
zajęć z nauczycielem 
-  uzyskaną ocenę nauczyciel odnotowuje w dzienniku 
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-  wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane na 
pisemną prośbę rodzica lub podczas wywiadówek i indywidualnych spotkań  
z nauczycielem. 
 
 
 
                                                                      Opracowała: Agnieszka Krasowska 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcji plastyki w klasach IV-VII 
 

1. Uczeń słabosłyszący: 

A. Ocenianie za postęp 

B. Motywowanie do samodzielnej pracy 

C. Stosowanie metod pracy polisensorycznych 

D. Uwzględnienie wolniejszego tempa pracy 

E. Ukierunkowywanie pracy ucznia 

2. Uczeń słabowidzący: 

A. Pokazywanie z bliskiej odległości obrazów, prac, nut 

B. Umożliwienie pracy z użyciem sprzętu wspomagającego lupy, laptopa 

C. Ograniczenie ilości materiału do czytania 

D. Ocenianie za postęp 

E. Motywowanie do samodzielnej pracy 

F. Udostępnianie materiałów drukowanych powiększona czcionką 

3. Uczeń z autyzmem: 

A. Ukierunkowywanie pracy ucznia 

B. Przypominanie tematu pracy plastycznej 

C. Ocenianie za postęp, zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonanie 

zadania, niż ostateczny efekt pracy 

D. Indywidualny tok pracy na lekcji 

E. Wydłużenie czasu na wykonywanie zadań 

F. Zachęcanie i motywowanie do samodzielnej pracy 

4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim: 

A. Ocenianie za postęp, zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonywanie 

zadania, niż ostateczny efekt pracy 

B. Zachęcanie do samodzielnej pracy 

C. Ukierunkowywanie pracy dziecka 

D. Przypominanie tematu pracy plastycznej 
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E. Wydłużenie czasu na wykonanie zadania 

5. Uczeń przewlekle chory: 

A. Umożliwienie oddawania prac plastycznych w określonych terminach, 

uzgodnionych z nauczycielem 

B. Zachęcanie do samodzielnej pracy 

C. Stworzenie sytuacji akceptacji i bezpieczeństwa 

D. Ocenianie za postęp, przyrost wiedzy i umiejętności 

6. Uczeń zdolny: 

A. Zachęcanie do brania udziału w konkursach plastycznych, religijnych, 

informatycznych, technicznych 

B. Przygotowanie literatury umożliwiającej poszerzenie wiedzy z 

poszczególnych dziedzin 

C. Umożliwienie dzielenia się wiadomościami na forum klasy 

D. Docenianie samokształcenia 

7. Uczeń w sytuacji kryzysowej/traumatycznej: 

A. Udzielanie wsparcia i pomocy 

B. Ukierunkowywanie pracy samodzielnej 

C. Ocenianie za zaangażowanie i wkład pracy 

D. Wydłużenie czasu pracy 

8. Uczeń z ADHD: 

A. Przygotowywanie dodatkowych zadań 

B. Kontrolowanie pracy ucznia 

C. Zachęcanie do wykonywania prac w wolniejszym tempie i bardziej 

estetycznie 

D. Kierowanie uwagi ucznia na wykonywane zadanie 

9. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym: 

A. Uwzględnienie wolniejszego tempa pracy 

B. Motywowanie do pracy samodzielnej 

C. Wspieranie i ukierunkowywanie podczas wykonywania zadań 
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D. Docenianie postępów 

 

10. Uczeń z dysleksją: 

A. Wydłużenie czasu pracy 

B. Uwzględnianie wysiłku i zaangażowania w wykonanie pracy 

C. Pomoc w rozumieniu poleceń 

11. Uczeń z dysortografią: 

A. Nieocenianie za błędy ortograficzne 

B. Pomoc w rozumieniu poleceń 

C. Ocenianie za wysiłek i wkład włożony w wykonanie pracy 

12. Uczeń z dysgrafią: 

A. Przewaga odpowiedzi ustnych nad pisemnymi 

B. Nieocenianie za poziom graficzny pisma 

 
 

                                                            Opracowała: Agnieszka Krasowska 
 
 
 

 


