
Kryteria ocen z plastyki

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 spełnia wymagania konieczne do uzyskania stopnia bardzo dobrego, a ponadto:
 opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w stu 

procentach, 
 samodzielnie rozwija wiedzę i umiejętności korzystając z różnych źródeł
 charakteryzuje się postawą twórczą, poszukującą, samodzielną, 
 jego prace plastyczne są oryginalne, nowatorskie, kreatywne, świadomie 

posługuje się rożnorodnymi środkami wyrazu artystycznego,
 kształtuje estetykę otoczenia (np. przygotowuje gabloty szkolne, dekoracje sal 

szkolnych itp)
 aktywnie uczestniczy w kulturze, 
 interesuje się zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi
 ponadto chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych, szkolnych i 

pozaszkolnych

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 

realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności 
potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

 wykonuje oryginalne, staranne, ciekawe kompozycje plastyczne,
 jest aktywny, systematyczny, twórczy, samodzielny, dobrze posługuje się 

środkami wyrazu artystycznego w swoich pracach
 zauważa różnorodne powiązania plastyki z innymi dziedzinami życia
 kształtuje estetykę otoczenia w rożnych formach
 aktywnie uczestniczy w kulturze, 
 zawsze jest przygotowany do zajęć,
 uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który
 opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie w pełni (75%) i nie 
prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;



 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, w rozwiązywaniu zadań 
teoretycznych i praktycznych,

 jest aktywny i systematyczny, samodzielny, przygotowany do zajęć,
 wykonuje poprawne, staranne, ciekawe prace plastyczne,
 poprawnie stosuje wiadomości do realizacji zadań teoretycznych i praktycznych, 

plastycznych
 uzyskuje w większości dobre oceny cząstkowe

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który
 opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, ( ok. 50%)
co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści
kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

 wykonuje schematyczne, stereotypowe, odtwórcze prace plastyczne
 mało aktywnie uczestniczy w kulturze, ma bierny stosunek do kształtowania 

estetycznego otoczenia
 jest mało systematyczny,mało samodzielny, niechętnie pracuje na lekcji
 uzyskuje w większości dostateczne oceny cząstkowe, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który
 wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela 

treściach programowych są tak niewielkie, że bardzo utrudniają dalsze 
przyswojenie materiału nauczania;

  jest niesamodzielny, większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy 
pomocy nauczyciela;

 biernie uczestniczy w kulturze, 
 jest niesystematyczny, niechętnie pracuje na lekcji, często jest do niej 

nieprzygotowany,
 wykonuje niestaranne, mało pomysłowe i niesamodzielne prace plastyczne, ale są 

zgodne z tematem lekcji,

6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który
 ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż 

uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań
edukacyjnych.

 nie korzysta z pomocy nauczyciela, nie wykorzystuje szans na uzupełnienie 
wiedzy i umiejętności

 nie pracuje podczas lekcji, najczęściej jest do niej nieprzygotowany, 



 ocena ta nie wynika z braku możliwości czy uzdolnień, lecz z całkowitej niechęci 
do przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

 Na lekcji plastyki nauczyciel stosuje oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne 
oceny klasyfikacyjne w stopniach według następującej skali, używając 
następujących skrótów:

stopień celujący - 6    -  cel;
stopień bardzo dobry - 5          - bdb;
stopień dobry - 4          - db;
stopień dostateczn           - 3          - dst;
stopień dopuszczający - 2         -  dop;
stopień niedostateczny - 1         -  ndst.

 Stosowane oceny bieżące i śródroczne są według wagi:

1)  aktywność,  zadanie domowe,  ćwiczenie plastyczne

3) odpowiedź, kartkówka, prowadzenie lekcji, referat,  praca plastyczna, udział w 
konkursach plastycznych 

5), osiągnięcia w konkursie plastycznym, projekt, sprawdzian

 Ocenie  podlegają  następujące  zadania  i  czynności:   wykonywanie
malarskich  prac  plastycznych,  rysunkowych,  rzeźbiarskich,  graficznych,
projektów, rożnorodnych konstrukcji, instalacji oraz innych działań artystycznych,
wypowiedzi ustne,  wypowiedzi pisemne, np.:  kartkówki, sprawdziany, referaty,
projekty, ponadto prace domowe, aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji,
sposób  uczestnictwa  podczas  lekcji  (aktywne,  bierne,  zgodne  z  ustalonymi
wcześnie zasadami zachowania się na lekcji, korzystania z narzędzi plastycznych,
współpracy w grupie, itp)

 Przy ustalaniu oceny z plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w 
szczególności wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy plastycznej lub
wywiązanie się z innych obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie 
efekt końcowy  i wynik. Ważna jest również umiejętność wykorzystania 
zdobywanej wiedzy plastycznej w praktyce, w wykonywaniu prac plastycznych. 
Liczy się przygotowanie do zajęć, systematyczność. 

Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
podane są w tzw. Kryteriach Oceniania

 Aktywność  na  zajęciach  rozumiana  jest  jako  bardzo  częste  wypowiedzi  lub
działania  ucznia  na  lekcji,  przyniesienie  dodatkowych  materiałów,  wykonywanie



pomocy,  każdą  aktywność  oceniamy  znakiem  „+”-  za  pięć  „+”  uczeń  otrzymuje
ocenę bardzo dobrą

 Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, musi 
zrobić to na początku lekcji. Nauczyciel zapisuje to w formie ” Np” w dzienniku. 
Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić
wiadomości z przedmiotu.

 W przypadku dłuższej lub wielokrotnej nieobecności ucznia(4 lub ponad 
4godziny w semestrze) uczeń jest zobowiązany wykonać niektóre, zaległe prace 
plastyczne w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 Obowiązkowe wyposażenie ucznia do zajęć plastycznych: blok techniczny biały 
A3, rysunkowy białyA3, blok techniczny kolorowy A3, papier kolorowy, farby 
plakatowe, farby akwarelowe, pędzle (gruby i cienki), pastele olejne, plastelina, 
ołówki np. B, B2, B4 , nożyczki, klej, kubek na wodę. 
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