
Wymagania, ogólne kryteria oceniania z plastyki : klasy 4-7 

Zajęcia plastyki mają na celu : 

 rozwój artystycznej świadomości ucznia , eksponowanie możliwości 

rozwoju talentu w posługiwaniu się sztukami wizualnymi, 

 poznanie pojęć niezbędnych w rozumieniu sztuk plastycznych ( we własnym 

doświadczaniu i w odbiorze dzieł sztuki), 

 wykorzystanie różnych techniki i narzędzi artystycznych, 

 kształcenie świadomości kulturalnej związanej z plastyką ( poznaje dzieła 

architektury , wie o ważnych eksponatach muzealnych ), 

 uświadomienie wartości piękna i estetyki w naszym życiu, 

 kształcenie umiejętności wypowiadania się o dziele sztuki, jego analizę z 

wykorzystaniem właściwej terminologii, 

 wspólne grupowe doświadczanie podczas procesu twórczego . 

Podczas oceniania uwzględnia się : 

 przede wszystkim zaangażowanie ucznia i chęć poprawnego wykonania 

zadania, 

 zgodność z tematyką podaną przez nauczyciela na początku lekcji ( cyklu 

spotkań na dany temat ), 

 doceniana jest szczególna wrażliwość artystyczna ( ocena celująca ), 

 komentarz ucznia do pracy ( jeśli jest to konieczne i możliwe ), 

 terminowe oddawanie prac, 

 przygotowanie do zajęć, 

 umiejętność posługiwania się terminologią poznaną na spotkaniach, 

 znajomość poznanych , podstawowych pojęć z historii sztuki ze spotkań . 

INNE ZASADY : 

1. 1. Uczeń podczas zajęć powinien zachować względną CISZĘ , aby 

wykonywanie zadań było skuteczne i przyjemne. 

2. 2. Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną, wobec tego nie wolno : biegać 

po sali , w niewłaściwy sposób używać narzędzi ( nożyczek , ostrych kredek 

, pędzli, ołówków itd. ). 

3. 3. Obowiązuje przynoszenie 16- kartkowego zeszytu przedmiotowego ( 

można go zostawiać w sali ). 

4. 4. Wskazane jest przyniesienie do szafki : bloku dużego A 3, bloku małego 

A 4, bloku z kolorowymi kartkami, pasteli olejnych , farb plakatowych. 

5. 5. Na bieżąco będę informowała uczniów lub Państwa o zaplanowanych 

zadaniach ( materiałach). 

6. 6. Jeżeli uczeń zapomni się przygotować, aby uniknąć oceny 

niedostatecznej, wykonuje zadanie zastępcze wskazane przez prowadzącego 

. " Zapomniane " zadanie wykonuje do dwóch tygodni. 

7. 7. Twórczość dodatkowa jest mile widziana. Będzie eksponowana w szkole i 

oceniana dodatkowo . 



8. 8. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za przyniesienie dodatkowych 

materiałów ( plakatów, prezentacji ) na wskazany , związany z przedmiotem 

temat. 

9. 9. Wskazane jest podchodzenie do nauczyciela do oceny we wskazanym 

czasie . 

10. 10. Każdą pracę podpisujemy. Jeśli nie była oceniona na lekcji ( brak czasu 

), ocena będzie po spotkaniu widoczna w e - dzienniku . Na następnym 

spotkaniu można prosić o komentarz ( jeśli uczeń nie jest przekonany o jej 

sprawiedliwości ). 

11. 11. Udział w akcjach, konkursach , wernisażach będzie oceniany dodatkowo. 

12. 12. Każdy uczestnik zajęć sprząta za sobą stanowisko pracy we wskazanym 

przez prowadzącego czasie ( jeśli tego nie uczyni, będę o tym Państwa 

informować przez e- dziennik). Dyżurni dbają o czystość blatów ławek ( 

wycierają je ). 

13. 13. Uczeń może być bez konsekwencji ( pkt. 6) nieprzygotowany trzy razy w 

semestrze, za czwartym niedopatrzeniem z jego strony -otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

14. 14. Ważne jest dobre nastawienie ucznia, UŚMIECH i kultura na zajęciach. 

Stopnie szkolne 

Stopień dopuszczający 

Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności 

wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu plastyka stanowi 

podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno 

rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne 

o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym 

dostępne narzędzia pracy. 

Stopień dostateczny 

Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem 

nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy 

wystawić mu ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie 

rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie 

posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy. 

Stopień dobry 

Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy 

teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w 

dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie 

ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. 

Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, 

odpowiednio posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać 

prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym. 



Stopień bardzo dobry 

Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania 

wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, 

otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na 

temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia 

swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem wiedzę teoretyczną, 

wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką 

plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach 

plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach 

plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy 

do koła zainteresowań) oraz uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi 

lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami. 

Stopień celujący 

Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. 

kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce 

dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i 

umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w 

programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w 

konkursach plastycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę 

we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią. 

Wymagania edukacyjne 

 



 



 



 


