
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki 
w Szkole Podstawowej nr 20 im. Bohaterów Westerplatte 
z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim 

 
 

I.     Założenia ogólne 
 
1.  PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 
2.. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach  
i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z plastyki. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi i jego rodzicom informacji na temat postępów ucznia  
w nauce, jego uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z plastyki. 
6. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców do końca września. 
7. Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami  
oceniania. 
 

II.  Obszary aktywności podlegające ocenianiu 
 
1. Prace plastyczne 
2. Odpowiedź ustna 
3. Kartkówki, sprawdziany 
4. Aktywność na lekcji 
5. Zeszyt 
6. Przygotowanie do lekcji 
7. Przygotowanie prac na konkursy 
8. Praca w grupie 
9. Udział w zajęciach koła plastycznego 
10. Aktywność pozaszkolna 
11.Dodatkowe zadania dla chętnych 
 
 

III.   Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
 
 
Lp. Narzędzie 

pomiaru/obserwacji 
Co badają Częstotliwość 

pomiaru/obserwacji 
1. Prace plastyczne Umiejętność wykonywania prac 

plastycznych  
i wykorzystania wiedzy  
w praktyce. 

3-6 w półroczu 

2. Odpowiedź ustna Znajomość zagadnień i pojęć. 1 raz w półroczu 
3. Kartkówki, sprawdziany Znajomość zagadnień i pojęć. 1 raz w półroczu 
4. 
 
 

Aktywność na lekcji Zaangażowanie i twórczą 
postawę ucznia. 
 

na bieżąco 
 
 

5. Zeszyt Systematyczność uczenia się, 
staranność i dokładność 
sporządzania notatek. 

na bieżąco 



6. Przygotowanie do lekcji  Posiadanie przez ucznia 
niezbędnych materiałów 
i przyborów, jego stosunek do 
przedmiotu. 

na bieżąco 

7. Przygotowanie prac na 
konkursy 

Zaangażowanie i twórczą 
postawę ucznia. 

na bieżąco 

8. Praca w grupie Umiejętność współpracy 
 z innymi. 

2 razy w półroczu 

9. Udział w zajęciach koła 
plastycznego 

Zainteresowanie przedmiotem. na bieżąco 

10. Aktywność pozaszkolna 
związana z życiem 
kulturalnym miasta 

Zainteresowanie sztuką. na bieżąco 

 
IV.  Waga ocen 

 
Praca plastyczna                                    3 
Odpowiedź ustna        3 
Kartkówka        od 1 do 4 
Sprawdzian   5 
Aktywność                od 1 do 3 
Zeszyt     3 
Prace dodatkowe z plastyki     5 
Przygotowanie prac na konkursy   6 
Praca w grupie   3 
Udział w zajęciach koła plastycznego       od 2 do 5 
Aktywność pozaszkolna                              5 
  
Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 
 

Oceny Kryterium procentowe 

celujący 100% - 96% 
bardzo dobry 95% - 85% 

dobry 84% - 71% 
dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 41% 
niedostateczny 40% - 0% 

 
Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na:  
 
1. Indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności plastyczne, znajomość technik 
    i   odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii historii   
    sztuki, trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), wrażliwość. 
2. Jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych. 
3. Zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział.  
4. Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania    
    własnych rozwiązań. 
5. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach    



     plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska.  
6. W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonywania prac, uczeń  
    nie jest zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości. 
8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych. 
9. Sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki nauczyciel udostępnia uczniom na lekcji,  
     a jego rodzicom na życzenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
10. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy.  
      Jest to forma ustnej umowy klasy z nauczycielem. 
 
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela  
na początku zajęć, w szczególności prace ucznia oceniane są za: 
 
a) zgodność z tematem, 
b) bogactwo treści, 
c) pomysłowość, (oryginalność) 
d) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, właściwości tworzywa, techniki plastyczne), 
e) wrażliwość, 
f) estetyka. 
 
Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych 
Ocena semestralna lub rocznajest wystawiana na koniec każdego półrocza z ocen uzyskanych 
w trakcie jego trwania, jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia. 
 
Średnia wyliczana z uwzględnieniem wag w dzienniku elektronicznym Librus: 
a) jest pomocna w wystawieniu oceny semestralnej lub rocznej, 
b) wpływa na wystawienie oceny na półrocze lub rocznej. 
Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen zdobytych w ciągu całego roku. 
 
 

V. Dostosowanie PZO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 
 
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych  
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania  
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
2. Uczeń, który ma słabą koncentrację, wolne tempo pracy może mieć wydłużony czas na   
    wykonanie ćwiczeń, prac plastycznych, niekiedy wykonuje ich mniej. 
3. W ocenie prac plastycznych uczniów z dysfunkcjami nie bierze się pod uwagę estetyki    
    wykonania pracy, liczy się natomiast poprawność techniczna i tematyczna,ważny jest   
    stosunek ucznia do przedmiotu, jego zaangażowanie, wysiłek, przygotowanie do zajęć. 
 
 

VI. Ustalenia dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji 
 
1. Dwa razy w półroczu 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, brak materiałów i pomocy   
plastycznych na lekcji. Trzecie nieprzygotowanie jest równoznacznez otrzymaniem 
niedostatecznej oceny cząstkowej. 
 

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



na zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. 
W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. 

 
3. Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiały 

i przybory należy przygotować na kolejną lekcję, np. blok, kredki, zeszyty… itp. 
 
4. W przypadku, gdy uczeń nie odda pracy plastycznej w podanym terminieotrzymuje 

nieprzygotowanie - "np" i jest zobowiązany do nadrobienia zaległości na następnej lekcji. 
Niewywiązanie się z tego zadania skutkuje oceną niedostateczną. 

 
5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę, ale w porozumieniu i terminie ustalonym przez   

nauczyciela. Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika obok oceny poprzedniej 
(przyjmuje się zapis:1/2) 

 
6. Nie ma możliwości poprawiania ocen na jeden tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym. 

 
 
 

VII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 
 
1. Ocena celująca  

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował w wysokim stopniu wiedzę i umiejętności   
z plastyka określone programem nauczania, a ponadto: 

- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 
- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, 
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, 

      -    prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje 
problemy plastyczne, 
      -   wykonuje dodatkowe zadania, prace,  
      -   zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to, 
      -   aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany. 
 
2. Ocena bardzo dobra  
       - uczeń bardzo dobrze opanował materiał programowy przewidziany 
 dla danej klasy, 
- poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych, 
       - charakteryzuje się dużą wiedzą z dziedziny sztuki,  
       - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi,  
wykorzystując je w   praktyce, 
       - jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 
       - rozwija talent plastyczny. 

 
3. Ocena dobra  
- uczeń opanował wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, 
- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce, 
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany, 
- wykonuje wszystkie zaplanowane zadania przy niewielkiej pomocy kolegów czy   
  nauczyciela, 
 
4. Ocena dostateczna  



    - opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, przydatne do  
życia codziennego 
    - zaplanowane zadania wykonuje korzystając z pomocy nauczyciela i kolegów, 
    - jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany, 
    - nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem. 

 
5. Ocena dopuszczająca  
- uczeń, ztrudem wykonuje zaplanowane wczasie lekcji prace, ale podejmuje w tym    
  kierunku starania, 
- pracuje niesystematycznie, jest często nieprzygotowany do zajęć,  
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen. 
 
6. Ocena niedostateczna  
-  uczeń posiada braki w umiejętnościach i wiadomościach, które uniemożliwiają mu 
 dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 
 - nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu 
trudności. 
-  pracuje niesystematycznie nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać    
 prostych zadań. 
 

PZO opracowała Beata Peszko 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


