
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI I MUZYKI 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są dokumentem uzupełniającym do Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, znajdującego się w Statucie Szkoły 

I PRZEDMIOTEM OCENIANIA SĄ 

1) wiadomości 

2) umiejętności 

3) postawa ucznia i jego aktywność. 

II ZASADY OCENIANIA 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: 

- praca samodzielna  

- praca w grupach 

- aktywność (np. przygotowanie do lekcji, praca na lekcji – czynny udział w zajęciach, 

uczestnictwo w konkursach, działalność na rzecz środowiska np. przynależność do szkolnych 

kół i aktywne w nich uczestnictwo, udział w akcjach, warsztatach) 

- zeszyt przedmiotowy ( systematyczne i estetyczne prowadzenie) 

Prace samodzielne – prace wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem 

nauczyciela w klasie, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Za daną pracę uczeń 

otrzymuje ocenę, w której nauczyciel bierze pod uwagę ( zgodność z tematem, bogactwo treści, 

zastosowanie poznanych wiadomości, pomysłowość, kompozycję i kolorystykę). 

Praca w grupach – ocenę za pracę w grupach może otrzymać cała grupa lub indywidualni 

uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności ( planowania i organizowania pracy grupowej, 

efektywnego współdziałania, zgodności z tematem, pomysłowości, bogactwa treści, 

kompozycji i trafności zastosowanej techniki). 

Aktywność na lekcji – aktywność na lekcji oceniana jest na bieżąco znakiem „+” lub „-„. Trzy 

znaki (+) równają się ocenie bardzo dobrej.  

Przygotowanie do lekcji – uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego 

przychodzenia na zajęcia plastyki i muzyki; po zakończonej lekcji pozostawia ład i porządek. 

Na lekcje uczeń przynosi: potrzebne przybory, zeszyt przedmiotowy, podręcznik i inne pomoce 

wskazane przez nauczyciela. 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji ( brak przyborów plastycznych, brak 

zeszytu, brak podręcznika) bez podania przyczyny raz w semestrze ( o ile zgłosi ten fakt na 

początku lekcji, to nie ponosi żadnych konsekwencji. Kolejne nieprzygotowania skutkują  

oceną niedostateczną. 

Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na 

zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W 

domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. 



Podczas lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie korzysta z telefonu komórkowego 

(chyba, że w celach dydaktycznych). 

Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym do każdej lekcji. 

Zeszyt przedmiotowy – ocenie podlegają: estetyka zeszytu, kompletność notatek, poprawność 

zapisu. 

Formy i częstotliwość oceniania uczniów klas IV-VII 

Plastyka – co najmniej 6 ocen w semestrze, w tym: 

5 ocen za prace plastyczne, 

1 ocena za warsztat pracy, zeszyt 

Muzyka – co najmniej 4 oceny w semestrze, w tym: 

2 oceny za śpiew, 

1 ocena za grę na flecie prostym, 

1 ocena za wiadomości. 

 

III SPOSOBY DOKUMENTOWANIA I ANALIZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

- oceny cząstkowe śródroczne i końcoworoczne odnotowywane są w dzienniku elektronicznym 

 

IV  FORMY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIA I RODZICÓW 

Uczniowie oraz rodzice są informowani o postępach w nauce. W tym celu rodzic jest 

zobowiązany do systematycznego sprawdzania ocen w dzienniku elektronicznym. Ustne 

informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać u nauczycieli w czasie 

indywidualnych spotkań oraz zebrań rodziców organizowanych przez wychowawcę klasy. W 

trakcie trwania przerw międzylekcyjnych oraz w czasie lekcji nauczyciel nie będzie informował 

rodzica o postępach dziecka w nauce. 

 

V ZASADY POPRAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH ORAZ WARUNKI UZYSKANIA 

OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA (ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ) 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej przez dostarczenie poprawionej 

lub zaległej pracy w ciągu dwóch tygodni. 

2. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie poprawi oceny bez usprawiedliwienia przez 

rodzica traci prawo do poprawy. 

3. Uczeń przez cały czas pracuje na ocenę śródroczną i końcoworoczną! 

 

 



Od chwili podania informacji o propozycji oceny śródrocznej lub końcoworocznej uczeń ma 

około 4 tygodnie na poprawę oceny na wyższą o jeden stopień niż proponowaną na zasadach i 

w terminie ustalonym przez nauczyciela – tj. poprawa wskazanych ocen, wykonanie 

dodatkowych prac lub inne uzgodnione wymagania. 

VI PRZEDMIOTWE SYSTEMY OCENIANIA 

Ogólne kryteria ocen cząstkowych 

1. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest 

twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje 

punktowane miejsca na etapie powiatowym i wojewódzkim. 

2. Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował 

wiedzę z danego działu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów i potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji. 

3. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego 

przedmiotu i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału. 

4. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z 

przedmiotu i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu 

trudności. 

5. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który potrafi rozwiązywać proste problemy 

(zadania), pracuje przy pomocy nauczyciela, a wiedza, którą posiada umożliwia 

kontynuowanie nauki przedmiotu. Rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w 

następnym semestrze. 

6. Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości z przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet przy pomocy 

nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy ocen 

niedostatecznych cząstkowych. 

 

Wymagania na poszczególne oceny 

a) poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) obejmuje umiejętności 

potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych i wykonania prostych zadań z 

codziennego życia stosownie do wieku, 

b) poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) obejmuje opanowanie zakresu 

treści ważnych i najbardziej uniwersalnych stanowiących podstawę do zrozumienia treści 

na wyższych poziomach, 

c) poziom wymagań rozszerzających (na ocenę dobrą) obejmuje elementy treści 

trudniejszych, bardziej złożonych, w pewnym stopniu hipotetycznych, ale nie niezbędnych 

na danym etapie kształcenia; pośrednio użytecznych w pozaszkolnej działalności ucznia 



d) poziom wymagań dopełniających (na ocenę bardzo dobrą) zakłada opanowanie pełnego 

zakresu treści kształcenia, zawierającego elementy trudne do opanowania, najbardziej 

złożone i unikatowe, odległe od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym ucznia, 

e )  poziom wymagań wykraczających obejmuje opanowanie wymagań dopełniających 

oraz posiadanie wiadomości wykraczających poza program nauczania. 

W kategorii zachowań i postaw uczeń  spełnia co najmniej 3 z 6 kryteriów na ocenę celującą, 

tzn. 

− wnosi twórczy wkład w wykonanie zadań przydzielonych grupie, 

− prezentuje wyniki pracy grupowej, 

− korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura 

popularnonaukowa, Internet, programy komputerowe, własne 

obserwacje) wnosząc twórczy wkład w przebieg zajęć, 

− bierze udział w pracy kół zainteresowań, programach i projektach 

− odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (szkolnych, powiatowych, 

wojewódzkich) 

 

Na ocenę celującą uczeń musi uzyskać średnią ważoną minimum 5,30. 

Szczegółowe wymagania dostępne u nauczyciela plastyki i muzyki. 

 

VII OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI LUB ORZECZENIAMI PPP 

1. Dostosowuje się wymagania w stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, mającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się bądź posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym., 

zgodnie z zaleceniami w wyżej wymienionych dokumentach. 

 

2. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy 

i doceniania małych sukcesów. 

 

3. Rodzaje dysfunkcji: 

- Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo, niestaranne prace plastyczne.  

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Jeśli 

nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub 

przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Można zachęcać ucznia, aby wykonał prace 

na komputerze. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę bardziej możliwości i wkład 

pracy, niż efekt końcowy. 

 

- Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 

zrozumieniem treści. 

 

- Dysortografia, czyli trudności w stosowaniu zasad ortograficznych, przy jednoczesnej 

ich znajomości. 



 

- Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu. 

 

Dostosowanie wymagań w zakresie formy: 

- Krótkie i proste polecenia, czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych 

poleceń. 

- Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni. 

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej. 

  W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści 

wymagań.  Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową. Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału.  

Wymagania, co do formy mogą obejmować między innymi: 

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

- pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, ilustracji, 

- wolniejsze tempo pracy, 

- odrębne motywowanie dzieci do pracy. 

 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji (nie umie, brak zadania domowego, 

brak przyborów plastycznych, brak zeszytu, brak podręcznika)  bez podania przyczyny 

dwa razy w semestrze ( o ile zgłosi ten fakt na początku  lekcji, to nie ponosi żadnych 

konsekwencji (oprócz znaku „kropki”, która informuje nauczyciela o wykorzystanej 

przez ucznia szansie).  

3. W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, również nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli 

są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją. 



4. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej po dłuższej 

nieobecności w szkole. Uczeń ma prawo do konsultacji i pomocy nauczyciela oraz ma 

obowiązek uzupełnienia wiedzy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela), uczeń może 

otrzymać ocenę niedostateczną i uwagę informacyjną. 

6. Za udział w konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową celującą. 

7. Podpis rodzica i ucznia pod PSO/KONTRAKTEM wklejonym do zeszytu oznacza 

zapoznanie się z dokumentem i jego akceptację. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

KONTRAKT/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓNE OCENY-WERSJA DLA UCZNIA 

DO ZESZYTU (w tym wersja dla ucznia z dostosowaniem wymagań) 

 

 

WAŻNE! 

 

1. Uczeń otrzymujący ocenę celującą, nie może otrzymać jej tylko 

za udział w konkursie lub tylko za wykraczanie poza program 

(nie podstawę). 

 

2. W stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 

mówimy o dostosowaniu a nie obniżaniu wymagań do ich 

możliwości psychofizycznych. 

 

3. Warunkiem ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą 

niż przewidywana musi być brak godzin nieusprawiedliwionych. 

 

 

ANEKS 

1. W razie nauczania hybrydowego lub zdalnego kryteria ocen pozostają bez zmian. 

2. W przypadku gdy prace nie będą wysłane w ustalonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3. Prace muszą być wykonywane samodzielnie przez ucznia. 

 

 

 



Załącznik: Kontrakt 

KONTRAKT – ZASADY PRACY NA LEKCJI PLASTYKI                                                                                                                  
Uczeń powinien:                                                                                                                                                                              
-posiadać na lekcji plastyki: potrzebne przybory plastyczne, zeszyt przedmiotowy podręcznik,                                       
- punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia plastyki, dbać o porządek na ławce,                                              
- wykonać zadane prace plastyczne samodzielnie w klasie,                                                                                                     
- jeżeli z powodu braku przyborów uczeń nie może wykonać swojej pracy  na zajęciach,                                                 
n-l wyznacza inne ćwiczenie dla ucznia na lekcji,  w domu uczeń poprawia pracę w zadanej 
technice,                         
- na ocenę celującą uzyskać średnią ważoną minimum 5,30.                                                                                                   
Uczeń może:                                                                                                                                                                                      
- być nieprzygotowanym do lekcji ( brak przyborów plastycznych, brak zeszytu, brak 
podręcznika)  bez podania przyczyny  raz w semestrze ( o ile zgłosi ten fakt na początku lekcji, 
to nie ponosi żadnych konsekwencji), kolejne nieprzygotowania skutkują  oceną 
niedostateczną,                                                          
 - poprawić ocenę cząstkową przez dostarczenie poprawionej lub zaległej pracy                                                                
w ciągu dwóch tygodni (uczeń, który w wyznaczonym terminie nie poprawi oceny                                                            
bez usprawiedliwienia przez rodzica traci prawo do poprawy),                                                                                               
- za odmowę pracy na lekcji (nie wykonywanie poleceń nauczyciela) otrzymać                                                                
ocenę niedostateczną i uwagę informacyjną,                                                                                                                             
 
                         
                           podpis ucznia                                                            podpis rodzica                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI 

KRYTERIA OCEN - KLASY IV 

Ocena dopuszczająca 
Osiągnięcia uczniów:  
-  proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela;   
-  niechętnie bierze udział w zajęciach, ale słucha, podejmuje próbę wykonania pracy, ale jej nie kończy; 
-  niesystematycznie prowadzi zeszyt; 
-  dokonuje prób klasyfikacji barw;                             
-  dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego podstawą programową, w jego wiadomościach są luki; 
-  próbuje odpowiedzieć na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych; 
Ocena dostateczna 
Osiągnięcia uczniów:  
-  nie zaniedbuje uczestnictwa w zajęciach, do których stara się być przygotowany; 
-  prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji, sposób prowadzenia zeszytu budzi zastrzeżenia; 
-  w swoich pracach stosuje proste techniki plastyczne; 
-  dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału umożliwiającą zdobywanie dalszej wiedzy; 
-  wymienia barwy podstawowe, pochodne, i umie je odróżnić; 
Ocena dobra 
Osiągnięcia uczniów:  
- aktywnie i twórczo wykonuje prace na zajęciach; 
-  posiada uzupełniony zeszyt; 
-  uczeń omawia i wyróżnia barwy podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne; 
-  zna, dostrzega i wskazuje różnego rodzaju kreski w otoczeniu oraz równowagę w kompozycji, a także posługuje się znakiem plastycznym; 
-  wyjaśnia funkcje faktury, rytmu i kształtu w kompozycji plastycznej i wykorzystuje je w przedstawieniach płaskich i przestrzennych; 
-  potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tematem lekcji; 
-  klasyfikuje i rozróżnia dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową; 
-  wymienia i stosuje zasady równowagi w kompozycji; 
-  opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową; 
Ocena bardzo dobra 
Osiągnięcia uczniów:  
-  uczeń wymienia, rozróżnia i uzyskuje barwy zimne, ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i pochodne, kontrasty barwne barwy 
dopełniające oraz stosuje je w działaniach plastycznych; 
-  objaśnia pojęcia; faktura, rytm i kształt kompozycji plastycznej i umie je  wykorzystać w płaskich i przestrzennych przedstawieniach 
plastycznych; 
-  omawia i stosuje w praktyce zasady dobrej kompozycji plastycznej oraz potrafi uzyskać w niej równowagę;  
-  wymienia, charakteryzuje różnego rodzaju linie oraz wykorzystuje ich możliwości w pracach plastycznych; 
-  opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, potrafi je samodzielnie objaśnić i 
powiązać w całość; 
-  zna, omawia i dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata przyrody i przedmiotów oraz uwzględnia je w przedstawionych 
płaskich i przestrzennych; 
Ocena celująca 
Osiągnięcia uczniów:  
-  uczeń realizuje wybitną pracę w ramach ćwiczeń  lekcyjnych; 
-  przygotowuje wartościową pracę na konkursy plastyczne oraz na wystawy szkolne; 
-  wiedza i umiejętności plastyczne przewyższają swoim zakresem wymagania programowe; 
-  proponuje rozwiązanie nietypowe; 
-  samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania; 
-  osiąga sukcesy w konkursach plastycznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRYTERIA OCEN – KLASA V 

 

 

Ocena dopuszczająca - osiągnięcia uczniów: 
-  proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela;   

-  niechętnie bierze udział w zajęciach, ale słucha, podejmuje próbę wykonania pracy plastycznej, ale nie kończy; 

-  niesystematycznie prowadzi zeszyt; 
-  dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego podstawą programową, w jego wiadomościach są luki; 

-  próbuje odpowiedzieć na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych; 

 

Ocena dostateczna - osiągnięcia uczniów: 

-  nie zaniedbuje uczestnictwa w zajęciach, do których stara się być przygotowany; 
-  wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji; 

-  prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji, sposób prowadzenia zeszytu budzi zastrzeżenia; 

-  dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału umożliwiającą zdobywanie dalszej wiedzy; 
 -  zna koło barw; 

-  wyjaśnia pojęcia równowagi w kompozycjach płaskich i przestrzennych; 

 
Ocena dobra - osiągnięcia uczniów: 

- zawsze przynosi potrzebne materiały; 

- wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach; 
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

-  opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową, potrafi je samodzielnie objaśnić i 

powiązać w całość; 
-  dobrze zna koło barw; 

-  wyjaśnia znaczenie określeń: kompozycja otwarta i zamknięta, statyczna i dynamiczna, rzeźba, architektura, sztuka ludowa. 

 

Ocena bardzo dobra - osiągnięcia uczniów: 

-  analizuje dzieła sztuki pod kątem treści i formy; 

-  korzysta z książek o sztuce; 
-  wykonuje prace przestrzenne z użyciem różnych materiałów; 

- podejmuje próby wykonania prac na konkursy plastyczne; 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy; 
-  zna wybrane zagadnienia  z zakresu sztuki starożytnej, średniowiecza, renesansu; 

-  zna zabytki swojego miasta i regionu; 

-  obserwuje i ocenia integrację człowieka z otoczeniem, scalenie się elementów dekoracyjnych z przyrodą i architekturą; 
 

Ocena celująca - osiągnięcia uczniów: 

-  uczeń realizuje wybitną pracę w ramach ćwiczeń  lekcyjnych; 
-  przygotowuje wartościową pracę na konkursy plastyczne i do ekspozycji w szkole; 

-  dąży do samodzielnego rozwoju własnych uzdolnień; 

-  przygotowuje prace dodatkowe według własnej inwencji twórczej. 
-  osiąga sukcesy w konkursach plastycznych; 

-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z postawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRYTERIA OCEN – KLASA VI 

Ocena dopuszczająca - osiągnięcia uczniów: 

-  proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela;   
-  niechętnie bierze udział w zajęciach, ale słucha, podejmuje próbę wykonania pracy plastycznej; 
-  niesystematycznie prowadzi zeszyt; 
-  dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego podstawa programową, w jego wiadomościach są luki; 
-  próbuje odpowiedzieć na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych; 
- wyjaśnia najważniejsze terminy plastyczne. 
 
Ocena dostateczna - osiągnięcia uczniów: 
-  nie zaniedbuje uczestnictwa w zajęciach, do których stara się być przygotowany; 
-  wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji; 
-  prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji, sposób prowadzenia zeszytu budzi zastrzeżenia; 
-  dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału umożliwiającą zdobywanie dalszej wiedzy; 
- zna podstawowe dziedziny plastyki (malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, architekturę, rzemiosło artystyczne); 
 
Ocena dobra - osiągnięcia uczniów: 

- zawsze przynosi potrzebne materiały; 
- wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach; 
- świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne techniki plastyczne; 
- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt; 
- posługuje się perspektywą zbieżną; 
-  opanował pełen zakres wiedzy określony podstawą programową, potrafi go samodzielnie objaśnić i powiązać w całość; 
- prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną. 
 
Ocena bardzo dobra - osiągnięcia uczniów: 

-  wykonuje prace przestrzenne z użyciem różnych materiałów; 
- umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i potrafi dobrać technikę do tematu pracy; 
- objaśnia pojęcia: faktura, walor, przestrzeń i umie je wykorzystać w swoich pracach plastycznych. 
- podejmuje próby wykonania prac na konkursy plastyczne; 
- wzorowo prowadzi zeszyt. 
- opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy określony podstawą programową, potrafi go samodzielnie objaśnić i powiązać w całość; 
-sprawnie posługuje się terminologią plastyczną; 
- zna znaczenie mediów w sztuce,  
- wymienia instytucje kultury ( muzeum, galeria, skansen) 
 
Ocena celująca - osiągnięcia uczniów: 

-  uczeń realizuje wybitną pracę w ramach ćwiczeń  lekcyjnych; 
-  przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne i do ekspozycji w szkole; 
-  przygotowuje prace dodatkowe według własnej inwencji twórczej; 
-  osiąga sukcesy w konkursach plastycznych; 
-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z postawy programowej, 
proponuje rozwiązanie nietypowe; 
-  samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRYTERIA OCEN – KLASA VII 

 Ocena dopuszczająca 

Osiągnięcia uczniów: 

-  proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela;   
-  niechętnie bierze udział w zajęciach, ale słucha, podejmuje próbę wykonania pracy plastycznej, ale jej nie kończy; 
-  niesystematycznie prowadzi zeszyt; 
-  dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego podstawa programową, w jego wiadomościach są luki; 
-  próbuje odpowiedzieć na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych; 
- wyjaśnia najważniejsze terminy plastyczne. 
 
Ocena dostateczna 
Osiągnięcia uczniów: 

-  nie zaniedbuje uczestnictwa w zajęciach, do których stara się być przygotowany; 
-  wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wnioski z lekcji; 
-  prowadzi zeszyt z notatkami z lekcji, sposób prowadzenia zeszytu budzi zastrzeżenia; 
-  dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału umożliwiającą zdobywanie dalszej wiedzy; 
- zna podstawowe dziedziny plastyki (malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek, architekturę, rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, fotografię); 
 
Ocena dobra 

Osiągnięcia uczniów: 
- zawsze przynosi potrzebne materiały; 
- wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach; 
- świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne techniki plastyczne; 
- starannie i systematycznie prowadzi zeszyt; 
- częściowo zna niektóre zagadnienia światowego, narodowego i ludowego dziedzictwa kulturowego; 
- prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną. 
 
Ocena bardzo dobra 

Osiągnięcia uczniów: 
-  korzysta z książek o sztuce; 
-  wykonuje prace przestrzenne z użyciem różnych materiałów; 
- umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i potrafi dobrać technikę do tematu pracy; 
- sprawnie posługuje się terminologią plastyczną: (scenografia, happening, performance, asamblaż, emballage); 
- podejmuje próby wykonania prac na konkursy plastyczne; 
- wzorowo prowadzi zeszyt. 
- opanował w sposób twórczy pełny zakres wiedzy określony podstawą programową, potrafi go samodzielnie objaśnić i powiązać w całość; 
- zna znaczenie mediów w sztuce;  
- wymienia instytucje kultury ( muzeum, galeria, skansen) 
 
Ocena celująca 

Osiągnięcia uczniów: 
-  uczeń realizuje wybitną pracę w ramach ćwiczeń  lekcyjnych; 
- świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego; 
-  przygotowuje oryginalne prace na konkursy plastyczne i ekspozycje w szkolne; 
-  dąży do samodzielnego i twórczego rozwoju własnych uzdolnień; 
-  przygotowuje prace dodatkowe według własnej inwencji twórczej; 
-  osiąga sukcesy w konkursach plastycznych; 
-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, wnikliwie interpretuje dzieła sztuki; 
-  proponuje rozwiązanie nietypowe; 

 

 


