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SPOSOBY OCENIANIA 

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę będę zwracać na wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności 

równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w 

zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP 

podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na 

ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas 

zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie bez znaczenia są też dobre wyniki osiągane w konkursach 

plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy 

plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie 

ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji 

wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł. 

Ocenianie prac plastycznych należy do najbardziej kontrowersyjnych aspektów ewaluacji, gdyż nie 

wszyscy uczniowie wykazują uzdolnienia w dziedzinie działań artystycznych. Aby dokonać 

sprawiedliwej oceny, nauczyciel będę jawnie i w sposób konkretny określać kryteria oceniania, tak aby 

uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno własną, jak i kolegów. Do najczęściej wskazywanych 

kryteriów należą: zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność wykorzystanych układów 

kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną 

techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, 

twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie 

dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 

Wymagania  
• niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 

przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć. Nie odrabia zadanych 

prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.  

• dopuszczający – uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić 

potrzebne materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w 

zabawach, wyjaśniać najważniejsze terminy. Potrafi również wy-mienić kilku wybitnych 

polskich artystów.  

• dostateczny – uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze 

umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w 

miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi 

środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie 

wykonywać łatwe ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i 

podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich 

twórców.  

• dobry – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze 

przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto 

prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. 

Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w 

wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki 

plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też na-zwiska kilku 

twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować                     i porównywać 

wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.  



• bardzo dobry – uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone 

w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk 

plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w 

przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych 

na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie 

posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska 

wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża 

własne opinie na ich temat.  

• celujący – uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi 

oraz talent,                  a także wykazywać dużą znajomość treści nadprogramowych oraz 

zaangażowanie i twórczą inicjatywę                    w działaniach grupowych. Ponadto bierze 

udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie 

uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami 

plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych 

twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i 

interpretuje dowolne dzieła sztuki. 

⚫ NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI – uczeń zgłasza nauczycielowi, bezpośrednio po 

przywitaniu i sprawdzeniu listy obecności – 1 nieprzygotowanie w semestrze. 

⚫ Uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 6 o wadze 5 za uczestniczenie w zajęciach poza 

szkolnych rozwijających uzdolnienia plastyczne . 

⚫          Udzielanie się poza szkołą nie gwarantuje uczniowi wystawienia oceny celującej 

końcowo rocznej. 
 

⚫ Uczeń który otrzymał ocenę niezadawalającą bądź ma zaległość w postaci (-) może ją 

poprawić          w ciągu dwóch tygodni od daty wystawienia. 

⚫ (X) oznacza zwolnienie z zaliczania braku pracy 

⚫ Oceniana jest praca ucznia na lekcji nawet w pełni nieukończona 

 

 

*Zasady oceniania odnoszą się również do pracy zdalnej.     

Uczeń uczestniczy w zajęciach, aktywnie pracuje i przesyła zdjęcia prac do zadania w terminie 

wpisanym przez nauczyciela. Uzupełnia quizy, karty pracy, opis obrazów, stylu architektury 

systematycznie.   

Każdy brak należy uzupełnić w terminie dwóch tygodni 


