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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI  

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 STO W KRAKOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

1. Uczeń powinien przynosić na lekcje: 

* podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy; 

* materiały i przybory potrzebne do wykonania zadania plastycznego. 

 

2. Ocenie podlegają: 

* indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych zadań; 

* zaangażowanie ucznia w działania plastyczne; 

* 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; 

* uczestnictwo ucznia w plastycznych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych; 

* przygotowanie ucznia do zajęć praktycznych i teoretycznych. 

 

3. Ile razy w semestrze można być nieprzygotowanym? 

➢ 1 raz w  semestrze (każde nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji); 

➢ w przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania (np. braku potrzebnych materiałów do wykonania zadania 

na lekcji), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak pracy na zajęciach. 

 

4. Uczeń może poprawiać ocenę z każdej pracy pisemnej lub manualnej w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania wcześniejszej niezadowalającej oceny. 

 

5. Ogólne kryteria ocen z plastyki. 

 

Podstawowymi kryteriami w ocenianiu na lekcjach plastyki są: 

            - aktywny udział ucznia zajęciach; 

            - zaangażowanie w wykonywaniu zadań; 

            - przygotowanie się do zajęć; 

            - jakość wykonania zadania, estetyka pracy, zgodność z tematem. 

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych z przedmiotu brany jest pod uwagę przede wszystkim 

wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie prac manualnych oraz jego przygotowanie do zajęć – 

przyniesienie potrzebnych materiałów do wykonania ćwiczeń praktycznych i zadań teoretycznych 

wynikających ze specyfiki przedmiotu.  

 

6. Szczegółowe kryteria ocen: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem  

w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 

* jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji,  

* posiada wszystkie wymagane materiały, książkę, zeszyt i ćwiczenia, 

* czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

* wykazuje zainteresowanie sztuką, 

* podejmuje dodatkowe zadania, 
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* bierze udział w szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach plastycznych  

i fotograficznych, których jest laureatem. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu,  

a ponadto: 

* jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji, posiada wszystkie wymagane materiały plastyczne, książkę, 

zeszyt i ćwiczenia, 

* wykazuje zainteresowanie sztuką, 

* wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań, 

* uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

* starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 

* bierze udział w szkolnych, międzyszkolnych lub ogólnopolskich konkursach plastycznych. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu 

średnim, a także: 

* jest przygotowany do lekcji, 

* zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, 

* odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról, 

* najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym 

oraz: 

* bywa nieprzygotowany do lekcji, 

* nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

* najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie 

elementarnym, a także: 

* często bywa nieprzygotowany do lekcji, 

* nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

* biernie uczestniczy w zajęciach, 

* niestarannie wykonuje ćwiczenia. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału  

i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 

* w większości jest nieprzygotowany do zajęć, 

* nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

* nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

* nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

* nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci  

do przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

 

7. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z ostatnich trzech lekcji  

lub sprawdzianu kompleksowego znajomości materiału obejmującego więcej niż trzy lekcje, zrealizowanego 

w czasie całego semestru, informując uczniów o terminie i zakresie materiału objętego sprawdzianem,  

z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
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8. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu lub odpowiedzi 

ustnej w terminie do dwóch tygodni, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej – w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 

9. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej w szkole. 

 

10. O materiałach na zajęcia z odpowiednim wyprzedzeniem informuje nauczyciel w formie ustnej bądź 

pisemnej. Uczniowie mają obowiązek zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne przybory. 

 

 

Kryteria ocen oraz wymagania zaczerpnięte z Przedmiotowego Systemu Oceniania z plastyki autorstwa 

Dariusza Stępnia, dostosowane do wykorzystywanych na lekcjach podręczników, Copyright by MAC 

EDUKACJA S.A. 


