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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
Z PLASTYKI dla klas IV-VII 

 
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. 
 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 
Uczeń w semestrze otrzyma ocenę za: 
-  prace plastyczne 
-  pisemne sprawdzenie wiadomości 
-  odpowiedź 
-  aktywność (zaangażowanie, przygotowanie do zajęć, udział w konkursach) 
-  zadania domowe 
-  prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
 

III. Zasady oceniania uczniów 
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: 
-  poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 
-  jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych, 
- zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział, 
-  podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie 
artystyczne szkoły i środowiska, 
-  przygotowanie ucznia do zajęć, 
- umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania 
własnych rozwiązań. 
 
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 
 
2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
Ocena celująca 
-  uczeń przejawia zdolności plastyczne 
-  wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI, 
VII 
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- 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, V, VI, 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, V, VI, 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, V, VI, 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, V, 
VI, VII 
-  jest nieprzygotowany do zajęć 
-  nie kończy na zajęciach prac i nie oddaje ich w wyznaczonym terminie 
 

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 
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-  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 to 
zrobić 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 (2,3,4,5) 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 
-  wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela i udostępniane na 
pisemną prośbę rodzica lub podczas wywiadówek i indywidualnych spotkań  
z nauczycielem 
 

VII. Zasady pracy na lekcjach plastyki w związku z epidemią COVID-19 
(obowiązuje od 1 września 2020 roku) 
1. Każdy uczeń posiada wyznaczone na stałe lub doraźnie miejsce pracy, którego bez 
zgody nauczyciela zmieniać nie wolno. 
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2. Opuszczenie miejsca pracy następuje wyłącznie za zgodą nauczyciela i przy 
zachowaniu dystansu społecznego. 

3. Uczeń musi posiadać własne przybory szkolne i podręczniki, uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi, materiałami czy narzędziami między sobą. 

4. W czasie zajęć się na stoliku szkolnym powinny znajdować się tylko niezbędne 
przedmioty. 

5. Podczas wykonywania prac wytwórczych należy obowiązkowo używać własnych 
podkładek. 

6. Każdy uczeń ma obowiązek przygotowania i przyniesienia na zajęcia swoich 
materiałów, przyborów i narzędzi wskazanych przez nauczyciela. W związku  
z wprowadzonymi obostrzeniami nauczyciel do odwołania nie zapewnia materiałów 
zastępczych. 

7. Nie wypożycza się narzędzi i przyborów w przypadku, gdy lekcja odbywa się w sali nie 
będącej pracownią plastyczną. 

8. Narzędzia i przybory będące wyposażeniem pracowni plastycznej uczniowie pobierają 
wyłącznie z pudełka oznakowanego „zdezynfekowane”. Używane narzędzia i przybory są 
odkładane do pudełka opisanego jako „używane”. Nie należy przekazywać innej osobie 
nie zdezynfekowanych narzędzi i przyborów. 

9. Uczeń odpowiada za ład i porządek na swoim stanowisku pracy. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie śmieci, resztek materiałów, zabrudzeń. 

10. Wyrzucanie śmieci i resztek do kosza zbiorczego odbywa się z zachowaniem 
dystansu społecznego i w kolejności wskazanej przez nauczyciela. 

11. Każde zaistniałe zagrożenie, wypadek lub sytuację nietypową należy natychmiast 
zgłosić nauczycielowi. Niezwłocznie zostaje uruchomiona procedura postępowania z 
uczniem, u którego występują objawy, które mogą wskazywać na zakażenie COVID-19 

 
 

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych z plastyki  
do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 

Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o dysfunkcjach, jest oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.  

         Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 

 indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 

 wysiłek wkładany przez ucznia w pracę, 

 zainteresowanie przedmiotem, 

 zaangażowanie ucznia na zajęciach. 

 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od 

dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie.  
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Ogólne zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb  
i możliwości uczniów 

Specyficzne trudności w uczeniu się  

- zawsze uwzględniać trudności ucznia; 

- w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, 
pokazywać na przykładzie; 

- dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami; 

- nie zmuszać na siłę do wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność; 

- dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu; 

- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy; 

- podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, 
jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp. 

- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse; 

Dysleksja 

- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń; 

- ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszenie liczby zadań (poleceń) 
do 

wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu pracy; 

- preferowanie wypowiedzi ustnych; 

- unikanie wyrywania do odpowiedzi - umożliwienie przypomnienia wiadomości, 

opanowania napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź; 

- dawanie  więcej czasu wykonywanie prac plastycznych szczególnie podczas 
samodzielnej pracy; 

- sprawdzanie, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość 
notatek;  

- upewnianie się, że uczeń zrozumiał polecenia i instrukcje; 

- zachęcanie ucznia by przedstawiał swój tok myślenia; 

- umożliwianie dziecku ustne komentowanie wykonywanych działań; 

Dysgrafia: 

- jeśli nauczyciel nie może przeczytać, zinterpretować pracy ucznia, może go poprosić, 
aby uczynił to sam; 
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- dać uczniowi możliwość pisania drukowanymi literami lub na komputerze; 

- strona graficzna pisma, pracy plastycznej nie wpływa na uzyskiwaną przez ucznia 
ocenę; 

Dysortografia: 

- oceniając prace pisemne, plastyczne, brać pod uwagę ich treść, kompozycję, stronę 
stylistyczno-językową; 

 

Nadpobudliwość psychoruchowa: 

- poświęcanie uczniowi dużo uwagi, uczenie współdziałania, pracy w grupie; 

- ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł; 

- stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar ( życzliwa konsekwencja); 

- wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania; 

- wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami; 

- przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zadania powinny być krótkie, ale 

urozmaicone); 

- pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia przedmiotów, 
które mogą go rozpraszać; w miarę możliwości podejmowanie działań według wcześniej 
ustalonego planu); 

- wyznaczanie konkretnego celu; 

- pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności; 

- pobudzanie zainteresowań ucznia; 

- angażowanie ucznia w konkretne działania; 

- akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowanie się; 

- przypominanie o regułach; 

- zapewnianie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, w towarzystwie spokojnego kolegi; 

- skupianie uwagi dziecka na tym co najważniejsze;  

- wskazywanie sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w trakcie zajęć; 

- aktywizowanie uwagi ucznia do czynnego udziału w lekcji; 
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Problemy emocjonalne: 

- stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej 
wartości, 

samooceny, odpowiedzialności za własne działania; 

- pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami; 

- wskazywanie sukcesów (nawet drobnych); 

- kształtowanie motywacji do pracy; 

- unikanie uwag krytycznych (zwłaszcza na forum klasy); 

- nagradzanie wkładu pracy, nie tylko efektów; 

- dostrzeganie mocnych stron ucznia; 

- minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy, umiejętności; 

 

Inteligencja niższa niż przeciętna: 

- zapewnienie większej liczby ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność; 

- podpowiadanie tematu pracy plastycznej, częste podchodzenie do ucznia, 
ukierunkowywanie w działaniu; 

- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia; 

- w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, 

niż ostateczny efekt pracy; 

- w miarę możliwości pomaganie, wspieranie, podpowiadanie, dodatkowe instruowanie, 
naprowadzanie, 

pokazywanie na przykładzie; 

- dzielenie zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania pracy; 

- dawanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwe udzielanie 

instruktażu, uwzględnianie wolniejszego tempa pracy; 

- stosowanie wzmocnienia pozytywnego i motywowanie dziecko do pracy; 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla uczniów z 
dysfunkcjami:  

– uwzględnianie trudności ucznia,  

– cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania,  
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– podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej,  

– wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach,  

– częste podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań 

– dzielenie ćwiczenia/zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku,  

– poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności,  

– nieocenianie negatywnie wobec klasy,  

– w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, 
aniżeli estetykę wykonania pracy plastycznej,  

– ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowania 
do zajęć.  

 Należy wyzwalać w uczniu pozytywną motywację oraz wskazywać różnorodne 
metody zdobywania i doskonalenia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien 
wspierać i motywować do podejmowania dodatkowej pracy, tak aby uczeń miał 
świadomość,  że może poprawić swoje osiągnięcia.  

 

Opracowała:  Agnieszka Krasowska 

nauczyciel plastyki  

 


