
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI W
KLASACH 4 -7 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH PLASTYKI

– Uczeń jest zobowiązany być obecny na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.
– Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak:

podręcznik, zeszyt (klasa 7 ), materiały i przybory plastyczne.
– Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową

(jeżeli takowa została zadana).
– W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia

braków wiedzy, do wykonania zadawanych w tamtym czasie prac plastycznych
oraz  do uzupełnienia  zaległości  w zeszycie  przedmiotowym (klasa  7)  do  2
tygodni po powrocie do szkoły.

– Uczeń otrzymuje „-” za brak pracy domowej, a po miesiącu, w przypadku nie
oddania jej, jest on zmieniany na ocenę niedostateczną (1).

– Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co
najmniej dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

– Uczeń  ma  prawo  być  nieprzygotowany  do  zajęć  dwa  razy  w  semestrze.
Nieprzygotowanie  uczeń  zgłasza  na  początku  lekcji.  Każde  kolejne
nieprzygotowanie  w  rezultacie  oznacza  ocenę  niedostateczną.  Zgłoszone
nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia ucznia od czynnego udziału w lekcji
oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.

– Każdy  uczeń  ma  prawo  poprawy  oceny  po  uprzednim  poinformowaniu
nauczyciela  o  tym  i  umówieniu  się  z  nim  na  poprawę  w  terminie  nie
przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można poprawić tylko raz.

– Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego obejmującego materiał
trzech  ostatnich  lekcji  lub  materiał  obejmujący  więcej  niż  trzy  lekcje
(sprawdzian  kompleksowy)  informując  wcześniej  uczniów  o  terminie
i  zakresie  materiału  objętego  sprawdzianem,  z  co  najmniej  tygodniowym
wyprzedzeniem.  W  przypadku,  gdy  sprawdzian  obejmuje  wiadomości
z  ostatniej  lekcji  nauczyciel  nie  ma  obowiązku  informowania  uczniów
o zaplanowanym sprawdzianie.

– Nauczyciel  ma  obowiązek  podać  oceny  ze  sprawdzianu  do  wiadomości
uczniów w terminie do dwóch tygodni od dnia jego napisania.

– Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum pięć ocen.  W
uzasadnionych  przypadkach  (długotrwała  usprawiedliwiona  nieobecność
ucznia) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu.

– Na ocenę końcową (roczną) składają się oceny jakie uczeń uzyskał w I i II
semestrze.

– Ustala się oceny bieżące w skali: 1, 1+, 2-, 2,  2+,  3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+,
6-,  6,  gdzie  „+”  oznacza  osiągnięcia  ucznia  bliższe  wyższej  kategorii



wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 
– Stopnie  bieżące  zapisuje  się  w  dokumentacji  pedagogicznej  w  postaci

cyfrowej.
– Oceny semestralne, końcowe wpisuje się w pełnym brzmieniu (bez „+”, „-”.

2. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA:

– Prace plastyczne (kryteria: treść zgodna z tematem pracy, kompozycja, dobór
techniki  i  palety  barw,  inwencja  twórcza  i  oryginalność  zastosowanych
środków plastycznych, estetyka i staranność wykonania).

– Znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z programem.
– Aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji.
– Postawa i zachowanie na zajęciach.
– Systematyczne przygotowanie do lekcji.
– Ćwiczenia  z  zakresu  realizowanego  programu:  kartkówka,  jako  forma

odpowiedzi,  zadanie  domowe,  prace  kontrolne  (np.  test  wiedzy,  praca
klasowa), prowadzenie i estetyka zeszytu (klasa 7).

– Uzgodnione  wcześniej  samodzielne  oraz  zespołowe  prace  dodatkowe
powiązane z  realizowanym programem nauczania  – wykonywane w trakcie
lekcji  lub  w warunkach pozalekcyjnych (np.  prace  konkursowe,  wykonanie
pomocy dydaktycznych, przygotowanie na lekcje materiałów wizualnych na
określony temat, elementów dekoracji na przedstawienia szkolne).

– Gotowość do uczestniczenia w kulturze (udział w wydarzeniach kulturalnych,
zajęciach dotyczących tradycji regionalnych, uroczystościach szkolnych).

3. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE:

Ocena niedostateczna (1)
1).Uczeń nie opanował wiedzy w zakresie programu nauczania plastyki w klasach IV,
V, VI, VII.

Ocena dopuszczająca (2) 
1).Uczeń w stopniu minimalnym opanował wiedzę w zakresie programu nauczania 
plastyki na poziomie klasy IV, V, VI, VII;
2). jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace, 
objawia lekceważący stosunek do przedmiotu;
3). nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.
Ocena dostateczna (3)
1). Przyswojenie przez ucznia podstawowych treści materiału przewidzianego 
programem nauczania na poziomie klasy IV, V, VI, VII;
2). uczeń jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany;
3).nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem;
4). nie wykazuje chęci do poprawienia ocen.



Ocena dobra (4)
1). Uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i wiedzę teoretyczną określoną 
programem nauczania na poziomie klasy IV, V, VI, VII;
2). Przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i 
teoretycznych ćwiczeń plastycznych;
2). duża aktywność twórcza;
3). systematyczne przygotowanie do lekcji.

Ocena bardzo dobra (5)
1). Bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych;
2). wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji plastycznych;
3). bardzo duża aktywność twórcza;
4). dobre posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w wykonywanych 
pracach;
5). rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów;
6). bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze.

Ocena celująca (6)
1). Uczeń przejawia zdolności plastyczne;
2).Wiedza i umiejętności plastyczne przewyższają swoim zakresem wymagania 
programowe przewidziane dla klasy IV, V, VI, VII;
3). uczeń przejawia postawę twórczą, poszukującą, jest samodzielny;
4). twórczość plastyczna jest oryginalna, niepowtarzalna;
5) uczeń świadomie posługuje się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych 
pracach, a także analizuje różnorodne treści zawarte w dziełach sztuki;
6). uczeń bardzo aktywnie uczestniczy w kulturze, interesuje się zjawiskami w sztuce i
wydarzeniami artystycznymi;
7). bierze udział w konkursach plastycznych i zdobywa osiągnięcia.


