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Przedmiotowy system oceniania z plastyki
Ocena celująca
Uczeń: posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania, twórczo wykorzystuje wiedzę
o sztuce w praktycznych działaniach, bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną, wykazuje
zainteresowanie sztuką, wykazuje się wysokim poziom umiejętności plastycznych, pracuje systematycznie,
zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach, współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas
wykonywania zadań zespołowych, wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy, uczestniczy w konkursach
plastycznych, wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie
szkoły oraz poza nią, aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.
Ocena bardzo dobra
Uczeń: opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym programem, posiada umiejętność
zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej, starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, biegle posługuje się
technikami plastycznymi, umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną, organizuje pracę poszczególnych
osób w zadaniach zespołowych, wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela, aktywnie
pracuje podczas lekcji, przygotowuje się do zajęć.
Ocena dobra
Uczeń: przyswoił wiadomości objęte programem, w skupieniu uczestniczy w zajęciach, zadawalająco posługuje
się technikami plastycznymi, poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadawalająco posługuje się
terminologią plastyczną, potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.
Ocena dostateczna
Uczeń: opanował treści programu na poziomie podstawowym, wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,
czasami jest nieprzygotowany do zajęć, wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne,
posługuje się technikami plastycznymi, w tym graficznymi programami komputerowymi i fotografią we
własnych działaniach plastycznych w zakresie podstawowym, posługuje się terminologią plastyczną na poziomie
podstawowym, wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych, opanował umiejętności opisu
dzieła sztuki w stopniu podstawowym.
Ocena dopuszczająca
Uczeń: wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie, wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym
zaangażowaniem, nie potrafi współpracować w zespole, posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i
technikami plastycznymi, przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
Ocena niedostateczna
Uczeń: nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, odmawia
wykonywania zadań, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, wykazuje lekceważące podejście do przedmiotu.

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia,
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz pozytywna postawa wobec
przedmiotu. Składają się na nią:
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-aktywne uczestnictwo w zajęciach,
-przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów (przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na
początku lekcji )
-przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
-efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,
-zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,
-udział w konkursach plastycznych,
-wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
-zeszyt przedmiotowy,
(za realizację powyższych punktów uczeń otrzymuje ocenę albo „+”, za brak „-”. Minusy przeliczane są na
ocenę niedostateczną, plusy na ocenę celującą )

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria:
-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
-estetyka pracy
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