
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. 24 Lutego 1864 Roku w Małogoszczu 

Dla klas IV – VII 

Rok szkolny 2017/2018 
I. Dokumenty określające PSO:  

- Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007  

roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 87, poz.562)  

- Statut Szkoły 

- Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”, Jadwiga Lukas, 

Krystyna Onak wyd. Nowa Era.  

II. Zasady oceniania  

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,  

- uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności 

plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki          

(elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),  

- 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.  

III. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:  

1. Przygotowanie ucznia do zajęć:  

- przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych;  

- opanowanie wiedzy;  

- wyszukiwanie informacji;  

- wykonywanie ćwiczeń i zadań wstępnych.  

2. Postawa i zachowanie na zajęciach, podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków i 

skansenów:  

- kultura osobista w trakcie zajęć;  

- wykonywanie poleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania odpowiednich 

materiałów i narzędzi plastycznych;  

- właściwa współpraca w grupie.  

 



3. Działalność plastyczna:  

- jakość pracy – zaangażowanie w działanie plastyczne;  

- pomysłowość;  

- zgodność pracy z tematem, zagadnieniem plastycznym; 

- celowość zastosowania środków artystycznych, wyrazu, techniki plastycznej;  

- prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów;  

- ćwiczenia praktyczne.  

4. Wiedza przedmiotowa:   

- sprawdziany;  

- kartkówki;  

- karty pracy.  

5. Aktywność artystyczna jako twórcza postawa:  

- odwaga i oryginalność myślenia;  

- planowanie i realizacja happeningów i akcji plastycznych.  

6. Gotowość do uczestniczenia w kulturze:  

- udział w wydarzeniach kulturalnych;  

- oglądanie wystaw, analizowanie i interpretowanie ich formy oraz treści;  

- zwiedzanie zabytków, obserwowanie różnorodnych istotnych elementów dotyczących np.  

stylu i formy.  

7. Quizy i krzyżówki plastyczne  

8. Prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat)  

9. Prace dodatkowe (np. własna aktywność plastyczna,  referaty, prezentacje).  

10.Udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych  

Ocenie podlega także:  

- indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania plastyczne, aktywne uczestnictwo                         

w zajęciach;  

- przygotowanie ucznia do zajęć; 

-aktywność.  

 

IV. Zasady ustalania oceny bieżącej:  

Prace plastyczne - oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela 

przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:  

a) zgodność z tematem;  

b) bogactwo treści;  

c) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki);  

d) trafność obserwacji;  

e) pomysłowość (oryginalność);  

f) wrażliwość;  

g) samodzielność, 

h) estetyka.  



Prace pisemne – oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela 

przed sprawdzianem. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności  

z danego działu lub semestralne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

Ocena prac pisemnych:  

0 – 30 %   – ocena niedostateczna  

31 – 50 %  – ocena dopuszczająca  

51 – 68 %  – ocena dostateczna  

69 - 85 %   – ocena dobra  

86 - 97 %   – ocena bardzo dobra  

98% -100% - ocena celująca  

Aktywność  

- Aktywność i zaangażowanie na lekcji  

- Wykonanie zadań dodatkowych  

- Wykonanie zadań nadobowiązkowych  

- Udział w konkursach  

- Udział w zajęciach pozalekcyjnych  

- Inne formy aktywności – opracowanie pomocy dydaktycznych, plakatów, albumów, projektów, 

aranżacji plastycznych  

 

Aktywność pozalekcyjna  

 Udział w konkursach: wyniki najwyższe i na poziomie wyższym niż przeciętny .  

 

V. Kryterium oceniania:  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

- przejawia zdolności plastyczne;  

- jego wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. IV, V, VI,VII;  

- prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy 

plastyczne;  

- z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje;  

- zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to;  

- jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce;  

- ma osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;  

- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany.  

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

- poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych;  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 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;  

- efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne;  

- rozwija talent plastyczny.  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

- 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;  

- prace plastyczne są zgodne z tematem i estetyczne.  



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

- wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału określonego programem nauczania dla kl. IV, V, 

VI,VII;  

- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany;  

- poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem;  

- nie dba o estetykę pracy;  

- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

- minimalnie opanował wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania plastyki na poziomie kl. 

IV, V,VI, VII;  

- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace;  

- prace plastyczne wykonuje niestarannie lub nie zgodnie z tematem;  

- objawia lekceważący stosunek do przedmiotu;  

- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.  

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu 

nauczania w danej klasie;  

- ma braki w umiejętnościach i wiadomościach, uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu;  

- nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu trudności;  

- nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich;  

- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża bezpieczeństwu;  

- nie wykazuje woli poprawy oceny.  

 

VI. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla uczniów z dysfunkcjami:  

- uwzględnianie trudności ucznia;  

- cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania;  

- 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.  

 

VII. Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej.  

Na ocenę śródroczną i roczną ucznia z plastyki składają się oceny cząstkowe, które uzyskał                         

w trakcie dwóch semestrów roku szkolnego. Przy ocenianiu każdorazowo bierze się pod uwagę 

wysiłek ucznia oraz efekty artystyczno – estetyczne. Jeden raz w ciągu każdego semestru uczeń 

może zgłosić nauczycielowi „nieprzygotowanie”. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę                            

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, który może być oceniany raz w ciągu semestru. Przewiduje się także 

podwyższenie oceny z przedmiotu za rozwijanie swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo 

w zajęciach kół zainteresowań. 

 

 



W klasach IV – VII ustala się oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne: 

a) stopień celujący - 6 - cel 

b) stopień bardzo dobry - 5 - bdb 

c) stopień dobry - 4 - db 

d) stopień dostateczny - 3 - dst 

e) stopień dopuszczający - 2 - dop 

f) stopień niedostateczny - 1 - ndst 

Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu. 

 

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny rocznej z plastyki jest średnia ważona 

obliczona w następujący sposób:  

1. Każdej ocenie śródsemestralnej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w 

hierarchii ocen.  

2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  

3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

 

Celująca: 5,3 i powyżej 

Bardzo dobra: 4,7 – 5,29 

Dobra: 3,7 – 4,69 

Dostateczna: 2,7 – 3,69 

Dopuszczająca: 1,7 – 2,69 

Niedostateczna:  poniżej 1,7 

 

4. Formy aktywności i ich waga:  

 

Ekspresja plastyczna, działalność twórcza                                                                           -waga 6       

Sprawdzian wiadomości                                                                                                       -waga 6 

Praca na lekcji (ćwiczenia, quizy, karty pracy)                                                                    -waga 4 

Zadanie domowe                                                                                                                   -waga 4 

Aktywność                                                                                                                        -waga 4 

Inna działalność artystyczna  ( konkursy plastyczne i fotograficzne, koło plastyczne itp.)  -waga 6 

 

Uczeń ma prawo wnioskować o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna           

z zajęć plastycznych pod warunkiem, że spełni wymagania zawarte w WSO.  

VIII. Postępowanie w sprawie nieobecności ucznia.  

W przypadku nieobecności:  

- nieusprawiedliwionej – uczeń zobowiązany jest natychmiast zaliczyć zaległe prace  

- usprawiedliwionej – uczeń zobowiązany jest w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły zaliczyć 

zaległe prace ( plastyczne i pisemne)  

 

X. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o osiągnięciach edukacyjnych  

 

- bieżące informowanie ucznia o każdej ocenie;  

- bieżące wpisy ocen do dziennika librus; 

- rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według har- monogramu 

opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji    z nimi, dni otwartych 

szkoły. 

 

Umowy i uzgodnienia  

- Duża aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć może zostać nagrodzone oceną - bardzo dobry lub 

„+”. Trzykrotne uzyskany „+” powoduje wpisanie oceny bardzo dobry.  



- Udział w konkursach plastycznych, reprezentowanie szkoły, udokumentowane osiągnięcia 

plastyczne nauczyciel nagradza oceną celującą.  

- Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń: brak zadania domowego, nieprzygotowanie do 

lekcji, brak niezbędnych materiałów - uczeń otrzymuje ,,-”. Trzykrotne otrzymanie ,,-” powoduje 

wpisanie oceny niedostatecznej.  

- Oceny za prace plastyczne otrzymuje uczeń po zakończeniu ćwiczenia na tej samej lub następnej 

lekcji.  

- Uczeń może poprawić pracę plastyczną, kartkówkę po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.  

 

Opracowała Dorota Kosik 
 


