
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – PLASTYKA – KLASY IV- VII 

                

 

I Ogólne kryteria i zasady oceniania: 

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu; 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia; 

3. Materiały do wykonywania prac wytwórczych organizują uczniowie we własnym zakresie. 

4. Prace wytwórcze powinny być wykonywane samodzielnie i w określonym terminie. 

5. Uczniom z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowuje się ćwiczenia   do ich możliwości.  

6. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej, przy czym: 

 liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego okresu jest ustalona przez nauczyciela 

 temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem 

7. Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który nie wykonuje prac lub wykazuje  brak zainteresowania 

przedmiotem. 

8.  Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, a ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen 

bieżących z drugiego okresu. 

 

II Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 

 

Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6  (+1,1,+2,2,+3,3,-3,+4,4,-4,-5,5+5,6, -6, )  

 prace  plastyczne  wykonane   za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych; 

Każda praca plastyczna oceniana jest pod względem merytorycznym i estetycznym: 

 czy jest zgodna z celami i wymogami wskazanymi przez  nauczyciela? 

 jest wykonana  techniką właściwą danej lekcji, 

 jest staranna i estetyczna, 

  prezentacje, 

 prace  dodatkowe. 

 

III Ocenianie podczas nauki zdalnej: 

 W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego uczniowie wykonują  zdalnie zadania praktyczne i teoretyczne                     

( podręcznik,  karty pracy, ) zlecone przez nauczyciela. Prace plastyczne i  inne zadania przeznaczone do oceny 

przesyłają nauczycielowi ustaloną drogą, w sposób zgodny  z jego poleceniem, przez dziennik elektroniczny Librus. 

 Ocenie mogą podlegać: pliki- w tym zdjęcia lub skany prac plastycznych, zadań, notatek  oraz kart pracy . 

 

IV Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program plastyki danej  klasy, 

 samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne poprzez:  wykonywanie prac dodatkowych 

 biegle posługuje się wiadomościami z plastyki i wiedzy o sztuce w rozwiązywaniu problemów teoretycznych               

i praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

 proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, 



Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej  

klasy, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu treści, formy i ekspresji w pracach plastycznych, 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę z  zakresu plastyki do rozwiązywania zadań i problemów  w różnych sytuacjach, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej  

klasy, 

 poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na realizację 

postawionych zadań, 

 jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe  umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy 

umożliwiające mu rozwiązywanie zadań plastycznych o średnim stopniu trudności,  

 wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonania. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy plastyczne o minimalnym stopniu trudności i najczęściej przy pomocy 

nauczyciela, 

 często nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 pomimo pomocy  i działań terapeutycznych nauczyciela nie nabył umiejętności i wiedzy  o minimalnym stopniu 

trudności, 

 nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań. 

 nie wykonuje żadnej pracy plastycznej , mimo częstych  różnorodnych działań motywujących ze strony nauczyciela. 

 

Uczeń może otrzymać niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeżeli                

po wystawieniu oceny przewidywanej, uczeń otrzyma oceny bieżące, które obniżą ocenę przewidywaną. 
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