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 I.  DOKUMENTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ PO 

 

Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej   analizie i 

uwzględnieniu następujących dokumentów: 

 Opracowane na podstawie: 

 USTAWY z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dz.U.2017 poz. 59 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. poz. 977, z póż. Zm.) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego2017r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

DZ.U Warszawa, 16 sierpnia2017 r. Poz. 1534 

  Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, z późn. zm.2))  

 Statutu Szkoły. 

 Wewnątrzszkolnego  Oceniania. 

 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie określa  szczegółowe  warunki i 

sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujący  

w Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy. 

2. Ocenianiu w szkole podlegają: 

osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych 

w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

II. CELE OCENIANIA 

 

 Do najważniejszych celów oceniania przedmiotowego z plastyki należą: 

 bieżące , okresowe i roczne informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych, postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach plastycznych, 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej 

pracy,  

 diagnozowanie osiągnięć uczniów, 

 dostarczanie informacji o skuteczności procesu nauczania, 

 umożliwienie dokonania samooceny, 

Ponadto: 

 Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 

 Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i trudności. 

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy. 

 Wdrożenie uczniów do samooceny i umiejętność planowania własnej nauki. 

 Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci. 
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Ocenianie prac plastycznych należy do najbardziej kontrowersyjnych aspektów ewaluacji, 

gdyż nie wszyscy uczniowie wykazują uzdolnienia w dziedzinie działań artystycznych. Aby 

dokonać sprawiedliwej oceny, nauczyciel powinien jawnie i w sposób konkretny określić 

kryteria oceniania, tak aby uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno własną, jak i 

kolegów. 

Do kryteriów tych należą: 

 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 oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy 

uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 
 

 

 

PODCZAS  OCENIANIA UCZNIÓW NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ: 

 

 aktywność na lekcji, 

 indywidualne predyspozycje dziecka 

 pomysłowość, 

 właściwy dobór materiałów, 

 estetyka wykonania, 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

 zaangażowanie w wykonywane zadania, 

 umiejętność pracy w grupie, 

 obowiązkowość i systematyczność, 

 udział w pracach na rzecz szkoły, 

 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH  IV-VII  

 

W przedmiocie plastyka ocena osiągnięć uczniów opiera się głównie na obserwacji pracy 

uczniów i dotyczy właściwego korzystania ze środków wyrazu: 

    rozumienia zjawisk kulturalnych 

    wykorzystania wiedzy w praktyce 

    oryginalnych i twórczych rozwiązań 

    porządku na stanowisku pracy 

    stopnia samodzielności ucznia przy pracy 

    estetyki wykonania pracy 

    bezpieczeństwa pracy 

    stopnia zaangażowanie ucznia 

    poziomu uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia 

 pozytywnej  postawy wobec przedmiotu 

 umiejętności organizacji pracy ( przygotowanie się do lekcji, współpraca w grupie ) 

 stosowania  zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych  (wykorzystywanie znajomości     

elementarnych środków plastycznych w rozwiązywaniu zadań ); 
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 podejmowania przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych  (szczególnie przez tych  

uczniów, którzy pracowali na ocenę celującą) 

 dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych 

uroczystościach wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie 

gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych 

źródeł. 

 przy ustalaniu oceny z  plastyki  należy przede wszystkim brać pod  

 uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

      ze specyfiki tych zajęć. 

 

IV.  KRYTERIUM WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 

 

Nauczyciel przy każdym realizowanym temacie podaje – zagadnienie plastyczne – które              

dokładnie określa co uczeń musi zrealizować w zadaniu. Ponadto można przyjąć ogólne 

kryteria pracy plastycznej: 

 oceniana jest kompozycja pracy, 

 dobór środków wyrazu, 

 działalność 

 

V. NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

 

 dookreśla wiedzę plastyczną z zakresu struktury dzieła plastycznego, eksponuje język plastyki 

na   podstawowym poziomie,  

 eksponuje znajomość dzieł sztuki rodzimej; 

 eksponuje cele wychowawcze, tworzenie pozytywnych postaw wobec rodzimego dziedzictwa 

kulturowego w kontekście dziedzictwa ogólnoludzkiego oraz wobec prac plastycznych 

własnych i kolegów, a także kładzie nacisk na znajomość praw autorskich; 

 podkreśla rangę znajomości sztuki ludowej oraz instytucji i kolekcji sztuki w Polsce, a także 

dba o kształtowanie tożsamości kulturowej;  

 podkreśla wartość działań podejmowanych w grupach oraz działań twórczych opartych 

zarówno na obserwacji natury, jak i czerpiących inspirację z wyobraźni oraz działań 

kształtujących otoczenie ucznia; 

 eksponuje konieczność znajomości współczesnych, nowatorskich form wypowiedzi 

artystycznych, wykorzystywania możliwości mediów oraz podejmowania prób integracji 

sztuk; 

 wysuwa na pierwszy plan kształtowanie postawy kreatywnej (eksponowanie działań, 

nabywanie wiedzy o dziejach sztuki wydaje się drugoplanowe).  

 

VI. ZASADY BIEŻĄCEGO  OCENIANIA 

 

       Na lekcje uczeń jest zobowiązany przynosić podręcznik oraz odpowiednie materiały, 

przybory w wyznaczonym terminie.  

       Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy.  

Prace ucznia oceniane są za:  

 zgodność z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, 

zastosowane materiały oraz technika), 

 trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), 

Na lekcjach zajęć plastycznych są oceniane następujące obszary: 

 aktywność na lekcjach, wkład pracy i możliwości ucznia, 
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 prace praktyczne/wytwórcze wykonane na lekcjach, 

 odpowiedzi ustne, 

 zadania domowe, 

 przygotowanie uczniów do zajęć; 

 prace pozalekcyjne (np. konkursy, projekty) 

Oceny śródroczne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe, ale nie są ich średnią 

arytmetyczną. O ocenie śródrocznej i rocznej decyduje hierarchia ważności ocen, terminowe 

wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w półroczu oraz 

przygotowanie do lekcji.  

 Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność 

pracy oraz możliwości intelektualne ucznia.   

 Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu jednego półrocza 

bez podawania powodu. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej, brak pracy domowej, brak 

pracy plastycznej. Każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji po wyczerpaniu limitu wiąże 

się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej. 

 Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, przed 

rozpoczęciem sprawdzania pracy domowej. Nie dotyczy to zapowiedzianych testów.  

 Oceniając ucznia nauczyciel informuje go, co uczeń robi dobrze, co i jak powinien poprawić 

oraz jak powinien dalej się uczyć.  

 Testy, sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, a ich termin 

zapisywany ołówkiem w dzienniku; 

 oceniane w ciągu dwóch tygodni,  natomiast kartkówki będą oddane w ciągu tygodnia,  

 wszystkie prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok 

szkolny – do 31sierpnia; 

 czas trwania testu/sprawdzianu wynosi 45 min., a kartkówki- 10-15 min.; 

 

 100- 96%                     ocena celująca 

 95 – 88%                     ocena bardzo dobra 

 87 – 72%                     ocena dobra 

 71 – 50%                     ocena dostateczna 

 49 – 30%                     ocena dopuszczająca 

 29 – 0%                       ocena niedostateczna 

 

 uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonanie dodatkowych zadań domowych, udział 

w konkursach, prezentacji multimedialnej lub własny projekt pracy; 

 nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku zrobienia zadania domowego oraz 

opanowania wiadomości i umiejętności, które były tematem lekcji; 

 na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom wymagania na stopnie szkolne; 

 uczeń informowany jest na bieżąco ocenach; 

 wszystkie oceny z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych są motywowane przez nauczyciela; 

 oceny z testów nauczyciel wystawia w dzienniku kolorem czerwonym, ze sprawdzianów – 

zielonym, natomiast z kartkówek kolorem czarnym. Pozostałe oceny kolorem niebieskim; 

 

VII. ZASADY OCENIANIA AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH 

 

 dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych, 

 zasady stosowania ww. znaków obowiązują w przedziale ocen 2-5, 
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 uczeń otrzymuje „-„ na lekcji gdy: 

 nie ma podręcznika, 

 zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z tematem, 

 niszczy prace swoje i kolegów, 

Uczeń za 3 plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą,  

Za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 

VIII. WATOŚCIOWANIE OCEN Z PLASTYKI 

 

Kryteria oceny prac plastycznych uczniów : 

 1 – brak pracy 

  2 – praca niedokończona, niestaranna, niezgodna z tematem 

  3 – praca dokończona, ale nieestetyczna, pognieciona, uboga w szczegóły, 

        wykonana   pospiesznie i bez zaangażowania 

  4 – praca ukończona lecz uboga w elementy i szczegóły, mało wyrazista  

  5 – praca estetyczna, dokładna, ciekawa, świetnie wykorzystana technika plastyczna  

  6 – praca estetyczna, oryginalna, wyróżniająca się 

 

 

 

VIII. ZASADA SYSTEMATYCZNOŚCI 

 

Plastyka: 

 min. 3 oceny za prace plastyczne,  

 1 ocena umiejętności pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc, 

 inne wynikające z planu wynikowego klasy, 

 nauczyciel  ma  prawo  indywidualnie  ocenić  ucznia  biorąc  pod  uwagę  

jego predyspozycje plastyczne, 

Ilość ocen cząstkowych uzależnia się od układu treści programowych. Jeżeli uczeń nie zdąży 

skończyć pracy plastycznej w wyznaczonym terminie, za zgodą nauczyciela może ją oddać w 

ciągu dwóch tygodni. 

 

 

IX. ZAPIS OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OBOWIĄZUJĄ  

 W   NASTĘPUJĄCEJ   SKALI: 

 stopień celujący - 6 (cel) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

 stopień bardzo dobry - 5 (bdb) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

 stopień dobry - 4 (db) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

 stopień dostateczny - 3 (dst) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

 stopień dopuszczający - 2 (dop) -  pozytywna ocena klasyfikacyjna  

 stopień niedostateczny - 1 (ndst) -  negatywna ocena klasyfikacyjna   

 Średnią śródroczną wlicza się tylko na podstawie pełnych ocen. 

 Oceny cząstkowe oraz śródroczne nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego, 

elektronicznego  zaś oceny roczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.  

 Oceny śródroczne i roczne ustala się na podstawie ocen bieżących, przy czym oceny z  testów 

i prac praktycznych mają decydujący wpływ na ocenę końcową; 

 Uczniowie i rodzice na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej są 

informowani przez nauczyciela o przewidywanych  dla niego śródrocznych i rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z plastyki; 
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 przewidywana ocena zostaje zapisana ołówkiem w dzienniku; 

 w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen   

z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz rocznych ocen zachowania, które 

należy wpisywać pełnymi nazwami.  

 

X. ZASADY I MOŻLIWOŚCI POPRAWIANIA OCEN 

 

 uczeń ma obowiązek wykonania i poddania ocenie każdej pracy wykonywanej na lekcjach 

podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później niż dwa 

tygodnie po powrocie do szkoły; 

 uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu 

ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności; 

 uczeń może uzupełnić braki poprzez ustalenie terminu zaliczenia materiału i zaległych prac 

plastycznych. 

 

XI. DOSTOSOWANIE  PO DO POTRZEB UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

  

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

Uczniowie z orzeczonym upośledzeniem w stopniu lekkim realizują program szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej, przy czym za opanowanie 50% wymaganej wiedzy  

i umiejętności, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Pozostałe oceny otrzymuje 

proporcjonalnie z ogólnymi zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.  

 

XII. DZIENNIK ELEKTRONICZNY I WAGA STOPNI 

 

 W dzienniku elektronicznym nauczyciele odnotowują postępy uczniów w formie cyfrowej. 

 Oceny mają swoją wagę, ale jest to jedynie wskazówka dla nauczyciela, który zgodnie z 

rozporządzeniem wystawia ocenę śródroczną,  końcoworoczną . 

Waga ocen w kolejności od najwyższej: 

 

 prace plastyczne – waga 4 

 odpowiedzi ustne  - waga 2 

 aktywność – waga 2 

 prace domowe – waga 1 

 projekty – waga 2 

 konkursy – waga 1-4 (w zależności od szczebla i charakteru konkursu) 

 konkurs szkolny – waga 1; konkurs miedzyszkolny –waga 2; konkurs powiatowy – waga 3; 

konkurs wojewódzki- waga 4 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim oraz laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  

z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  
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XIII. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:   

pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i 

poprawnie pod względem merytorycznym. w wysokim stopniu opanował wiedzę i 

umiejętności z danego przedmiotu  określone programem nauczania; 

 przejawia szczególne zainteresowania plastyką, wykazuje zaangażowanie i twórczą 

inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią. 

 Bierze udział w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, 

problemów w nowych sytuacjach; 

 opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz 

wykorzystuje je w działaniach plastycznych; 

 bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których 

przekonująco uzasadnia swoje poglądy; 

 chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią  

       Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:   

 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 

relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania; 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne; 

 stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo w 

zajęciach; 

 samodzielne rozwiązuje zadania teoretyczne, odpowiednio posłuje się przyborami 

i narzędziami oraz wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i 

estetycznym. 

       Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu; 

 rozwiązuje  typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela; 

 samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie 

posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy. 

       Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  

a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z danego przedmiotu; 

 rozwiązuje – często  przy pomocy nauczyciela – zadania typowe  o niewielkim  stopniu 

trudności; 

 przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w 

programie nauczania dla przedmiotu plastyka stanowi podstawę do wystawienia oceny 

dopuszczającej.  

 uczeń powinien rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne 

o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia 

pracy. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   
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 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,  

a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy  

z danego przedmiotu; 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE  NA POSZCZEGÓLNE OCENY –SEMESTRALNĄ 

I ROCZNĄ - KLASA 4 

 

OCENA WYMAGANIA PROGRAMOWE 

CELUJĄCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem 

nauczania 

aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych  

zawsze do zajęć jest przygotowany /nosi przybory potrzebne na 

plastykę 

bardzo dobrze orientuje się w poznanych zasadach kompozycji: 

symetrycznej, rytmicznej, zamkniętej i otwartej /B/ oraz stosuje 

je w swojej pracy twórczej  

wykonuje ciekawe prace plastyczne przestrzenne i na 

płaszczyźnie  

proponuje oryginalne rozwiązania zadań plastycznych  

rozwija swoje zdolności plastyczne na zajęciach szkolnego koła 

plastycznego  

chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych  

twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych 

działaniach, 

bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną, 

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,  

bierze udział i ma osiągnięcia w konkursach plastycznych, 

sprawnie i twórczo posługuje się walorem i światłocieniem  we 

własnych działaniach artystycznych. 

BARDZO DOBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczeń: 

 opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym 

programem dla  klasy IV, 

umie dostrzegać/B/ i stosować zasady kompozycji symetrycznej 

i rytmicznej w sztuce 

poznane wiadomości o barwach, linii, grafice, rzeźbie 

wykorzystuje w swoich pracach 

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 
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 przez nauczyciela, 

 samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych 

mediów,  

 aktywnie pracuje podczas lekcji, 

 przygotowuje się do zajęć. 

DOBRA 

 

 

 

 

 

 Uczeń: 

 przyswoił wiadomości objęte programem dla klasy IV, 

 w skupieniu uczestniczy w zajęciach,  

zna główne pojęcia dotyczące barw podstawowych,   

pochodnych, ciepłych i zimnych /oraz potrafi ich zastosować w 

działaniach plastycznych  

chętnie wykonuje prace, starannie i twórczo  

potrafi wyróżniać różnego rodzaju linie i stosować je w środkach 

wypowiedzi plastycznej  

rozróżnia kontrasty w świecie kolorów i dźwięków  

potrafi wykonać projekt znaku plastycznego  

 zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi,  

poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne,  

zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, 

 potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych. 

DOSTATECZNA 

 

 

 

 Uczeń: 

 opanował podstawowe elementy treści programu w klasie IV, 

potrafi samodzielnie wykonać na płaszczyźnie  kompozycję 

statyczną lub dynamiczną , z prostych figur geometrycznych  

umie kształtować z plasteliny proste figurki zwierząt 

pracuje poprawnie na miarę swoich możliwości i zdolności  

 wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,  

 czasami jest nieprzygotowany do zajęć,  

 wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało 

staranne, 

 posługuje się technikami plastycznymi, 

 posługuje się terminologią plastyczną na poziomie 

podstawowym, 

 wykazuje trudności we współpracy podczas  działań 

zespołowych 

DOPUSZCZAJĄCA    Uczeń: 

wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie, 

wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem,  

biernie uczestniczy w dyskusjach  

potrafi narysować za pomocą kreski proste formy i kształty 

kwiatów, ryb czy ptaków  

niestarannie wykonuje ćwiczenia  

potrafi wymienić: barwy podstawowe i pochodne  

zna kompozycję symetryczną i rytmiczną , lecz samodzielnie nie 

potrafi jej zilustrować  

potrafi wskazać na reprodukcji architekturę, rzeźbę, rysunek czy 

malarstwo  

w pracach malarskich uzyskuje / z pomocą nauczyciela / barwy 

pochodne z barw podstawowych   nie potrafi współpracować w 
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zespole,  

posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami 

plastycznymi. 

NIEDOSTATECZNA 

 

 

  

   Uczeń: 

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej  dla klasy IV,  

nie potrafi wykonać podstawowych zadań nawet przy pomocy 

nauczyciela,  

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY –SEMESTRALNĄ I 

ROCZNĄ - KLASA 5 

 

Ocena  Wymagania programowe 

       CELUJĄCA 

 

 

 

  Uczeń: 

 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem 

nauczania w klasie 

twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych 

działaniach, 

rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez dodatkowe 

pracę na szkolnym kółku plastycznym  

proponuje oryginalne rozwiązania plastyczne do zadanego 

tematu pracy 

uczestniczy w konkursach plastycznych reprezentując szkołę  

korzysta z albumów, słowników, dotyczących sztuki  

wykonuje chętnie elementy dekoracyjne dla szkoły 

prowadzi starannie, na bieżąco zeszyt ćwiczeń,  

 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,  

 ma osiągnięcia w konkursach plastycznych, 

w obrębie kompozycji- uczeń rozróżnia je i potrafi wymienić, - 

w zakresie koloru-uczeń rozróżnia barwy ciepłe, zimne, 

 rozumie zjawisko łamania kolorów i ich względność 

 oraz istotę kontrastu, 

posiada umiejętność wykonania prostej kompozycji graficznej. - 

orientuje się w kategoriach czasowych: tysiąclecia, pierwsza i 

druga połowa stulecia, 

zna pojęcie kanonu w sztuce przedstawiania człowieka, 

umiejętnie kadruje i mierzy proporcje za pomocą ołówka, widzi 
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różnice pomiędzy zabytkami egipskimi, greckimi a rzymskimi, 

  

BARDZO DOBRA 

 

 

 

  Uczeń: 

opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym 

programem w klasie V, 

 posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy 

twórczej, 

zna pojęcia plastyczne – /barwa i jej nasycenie, jasność barwy, 

kontrast , akcent kolorystyczny i  potrafi je wykorzystać w 

swojej działalności  twórczej 

prace wykonuje z dużą starannością i bogatą wyobraźnią  

rozróżnia i wykonuje samodzielnie kompozycje statyczne i 

dynamiczne 

bardzo dobrze opanował wiadomości z dziejów sztuki 

prehistorycznej i starożytnej / Egipt, Grecja ,Rzym / 

na podstawie reprodukcji potrafi omówić dane dzieło sztuki pod 

względem formy, tematu oraz treści  

często aktywnie uczestniczy w dyskusji na lekcji  

do zajęć zawsze jest przygotowany 

prowadzi starannie, na bieżąco zeszyt ćwiczeń,  

 starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,  

 biegle posługuje się technikami plastycznymi,  

 umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną,  

 wykonuje opis dzieła sztuki, 

 organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach 

zespołowych, 

 wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu  przez 

nauczyciela, 

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych 

mediów,  

aktywnie pracuje podczas lekcji, przygotowuje się do zajęć. 

DOBRA 

 

 

  Uczeń: 

 przyswoił wiadomości objęte programem klasy V, 

potrafi zilustrować na płaszczyźnie postać w ruchu, wydarzenia 

realne i fantastyczne  z  wykorzystaniem  poznanych 

wiadomości plastycznych  

stosuje w pracach  plastycznych określoną gamę barwną  i 

nasycenie koloru  

wykonuje układy statyczne i dynamiczne  

komponuje krótkie napisy informacyjne z zachowaniem 

jednolitego charakteru liter 

starannie i pomysłowo wykonuje prace  

dobrze opanował obowiązujący materiał ze sztuki starożytnego 

Egiptu, Grecji i Rzymu  

aktywnie uczestniczy na lekcjach  

nosi zawsze przybory potrzebne na lekcje 

ma uzupełnione i starannie prowadzone ćwiczenia  

w skupieniu uczestniczy w zajęciach, 

 zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi,  



 13 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne,   

 zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, 

 potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych. 

DOSTATECZNA 

 

 

 Uczeń: 

opanował treści programu na poziomie podstawowym w klasie 

V, 

wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji,  

czasami jest nieprzygotowany do zajęć,  

wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało 

staranne, 

posługuje się terminologią plastyczną na  poziomie 

podstawowym, 

wykazuje trudności we współpracy podczas działań 

zespołowych, 

opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu 

podstawowym. 

wykonuje poprawnie prace obligatoryjne  nieraz z 

zastosowaniem barw czystych lub złamanych  

rozróżnia rodzaje kompozycji: statyczną i dynamiczną  

potrafi się wykazać podstawowymi pojęciami z zakresu wiedzy 

o sztukach plastycznych  barwy i waloru  

potrafi wymienić podstawowe cechy sztuki starożytnej/ Egiptu, 

Grecji, Rzymu /bez wiedzy szczegółowej\ 

wykonuje prace, często mało starannie 

pracuje na miarę swoich możliwości 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

 Uczeń: 

uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie 

elementarnym, a także: 

wykonuje prace plastyczne, często niestaranne i schematyczne  

z pomocą nauczyciela realizuje zagadnienia plastyczne         

posiada spore luki w podstawowych wiadomościach o sztuce 

starożytnego Egiptu , Grecji, Rzymu- /A/oraz w pojęciach 

dotyczących wiedzy o sztukach plastycznych /barwy czyste i 

złamane, barwy kontrastowe/ -  

biernie uczestniczy w lekcjach  

często nie ma przyborów potrzebnych na lekcję 

ma spore braki w ćwiczeniach do plastyki 

wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, 

nie potrafi współpracować w zespole,  

 posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami 

plastycznymi. 

NIEDOSTATECZNA 

 

 

 

 

 Uczeń: 

 nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie   programowej klasy V,  

odmawia wykonywania zadań,  

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

 wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 
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WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY –SEMESTRALNĄ I 

ROCZNĄ –  

KLASA 6 

 

  WYMAGANIA PROGRAMOWE 

CELUJĄCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczeń: 

 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy  

    określonej programem nauczania dla klasy VI   

 twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych 

działaniach, 

 bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną, 

 wykazuje zainteresowanie sztuką,  

 wykazuje się wysokim poziom umiejętności plastycznych, 

zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,  

 współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera  podczas 

wykonywania zadań  zespołowych,  

 wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,  

 ma osiągnięcia w konkursach plastycznych, 

 sprawnie i twórczo posługuje się narzędziami nowych  

 mediów (fotografią, komputerowymi programami 

 graficznymi) we własnych działaniach artystycznych. 

 zna podstawowe tworzywa rzeźbiarskie(kamień, glina, drewno), 

 zna podstawowe techniki graficzne-wypukłe i  wklęsłe, 

wykonuje odbitki z gipsorytu lub linorytu, 

 rozumie pojęcie-studium malarskie, martwa natura, portret, 

karykatura, 

 ma świadomość przemian sztuki w ciągu dziejów i znajomość 

podstawowych przyczyn tych przemian(uwarunkowania 

społeczne, system wierzeń), 

 rozróżnia podstawowe techniki malarskie i rysunkowe, 

 posiada umiejętność wykonania prostej kompozycji 

  graficznej, dostrzeże istnienie sztuki w reklamie 

 potrafi wymienić kilka nazwisk sławnych malarzy, 

 potrafi wskazać składniki klasycznej systematyki  

 sztuk-architektura, grafika, rzeźba. oraz wykonać szkice 

człowieka i martwej natury, 

 zna i rozumie pojęcie perspektywy i waloru, 

 potrafi wymienić cechy stylu gotyckiego, barokowego i 

klasycznego. 

 prace ucznia są prezentowane na wystawach szkolnych  jest 

laureatem konkursów plastycznych  

 zbiera swoje prace i przynajmniej raz w roku organizuje z nich 

wystawę w szkole 

 oraz:  jest zawsze przygotowany do lekcji 

 ze starannością i zaangażowaniem wykonuje swoje prace na 

lekcjach 

 wykonuje zadania dodatkowe, które nauczyciel proponuje 

chętnym uczniom, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach, 
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 jest wzorem do naśladowania przez innych uczniów 

BARDZO DOBRA 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uczeń: 

opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie określonym 

programem klasy VI, starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,  

biegle posługuje się technikami plastycznymi,  

 umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną,  

używa graficznych programów komputerowych i fotografii  

 we własnych działaniach plastycznych, 

wykonuje opis dzieła sztuki, 

organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach 

zespołowych, 

 wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez 

nauczyciela, 

 samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem  różnych 

mediów,  

aktywnie pracuje podczas lekcji, 

 przygotowuje się do zajęć 

  zna i posługuje się poznanym słownictwem plastycznym, na 

ocenę dobrą oraz:  

  opisuje i porównuje wybrane prace pod kątem kompozycji , 

perspektywy, techniki 

  wykorzystuje swoją wiedzę podczas wycieczek szkolnych, 

wyjść, opisując widziany krajobraz lub 

 zabytek  wie co to jest instalacja, film, happening 

 w swoich pracach realizuje własne pomysły 

  bierze aktywny udział w lekcjach, 

  zna chronologię sztuki i przedstawicieli danej epoki, rozpoznaje 

reprodukcje i jej twórców 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 jest przygotowany do zajęć twórczych 

 uczestnicy w kole plastycznym uczestniczy w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

wykazuje wysoką kulturę osobistą podczas wystaw , wernisaży i 

na lekcjach plastyki                
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DOBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

przyswoił wiadomości objęte programem w klasie VI, 

w skupieniu uczestniczy w zajęciach, 

zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi,  

poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne,  

zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, 

potrafi wykorzystać graficzne programy komputerowe  i 

fotografie we własnych działaniach plastycznych, 

umie opisać dzieło sztuki, 

potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych. 

omawia wybrane dzieła sztuki  potrafi wskazać elementy 

kompozycji na przykładach reprodukcji obrazów, oraz 

swobodnie się 

nimi posługuje,  wie, co to jest chronologia sztuki 

stosuje perspektywy w działaniach plastycznych, 

sam potrafi dobrać narzędzia i podłoża do tematu pracy 

używa perspektywy w swoich pracach 

jest przygotowany do zajęć, 

wykazuje kulturę osobistą na zajęciach i w kontaktach z kulturą 

DOSTATECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

opanował treści programu w klasie VI 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. 

jaka jest rola plastyki w najbliższym otoczeniu  co to jest : druk 

wklęsły, wypukły, matryca, znak plastyczny, architektura, 

skansen, 

wymienia elementy języka plastyki tworzące kompozycje potrafi 

je wskazać w najbliższym 

otoczeniu i stosować w swoich pracach,  potrafi wykonać 

fotokolaż 

zna pojęcia dotyczące fotografii 

zna podstawowe wiadomości dotyczące sylwetek omawianych 

malarzy 

 stara się na lekcji dobrze wykonać swoją pracę plastyczną 
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DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

 

 

   Uczeń:  

wykazuje się wiedzą i umiejętnościami  określonymi w treści 

programu w klasie VI w niewielkim zakresie, 

wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem,  

nie potrafi współpracować w zespole,  

posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami 

plastycznymi. 

uczeń pracuje na zajęciach lekcyjnych, 

samodzielnie wykonuje prace plastyczne 

prowadzi zeszyt przedmiotowy 

posługuje się prostym słownictwem plastycznym: 

grafika , faktura, kompozycja, kontur, 

zna dziedziny sztuk plastycznych 

potrafi opowiedzieć o elementach dzieła plastycznego 

NIEDOSTATECZNA . Uczeń: 

nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych podstawie  programowej  dla klasy VI,   

odmawia wykonywania zadań,  

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE  OCENY W KLASIE VII 

 

 WYMAGANIA PROGRAMOWE 

 

 

CELUJĄCA 
 

 

Uczeń: 

opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie określonym 

programem nauczania, 

posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej, 

potrafi wymienić i określić czas trwania wszystkich  epok 

poznanych w kl. IV – VII oraz nurtów w sztuce  i scharakteryzować 

je,  

potrafi łączyć świadomie techniki artystyczne i zastosować  w 

pracach plastycznych, 

potrafi wykonać szkic człowieka w poprawnych proporcjach, 

potrafi namalować zestaw martwej natury wykazując się 

znajomością środków wyrazu poznany w klasach IV-VII. 

trafnie określa cechy natury, rzeczy, zjawisk (proporcje, 

kolorystyka, oświetlenie, ruch, nastrój) 

odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania 

ćwiczeń praktycznych, 

wykazuje zdolności twórcze, posiada własny styl, 

uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia 

ucznia  

wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką, odwiedza galerie, 

wystawy, muzea, 

uczestniczy w konkursach plastycznych na poziomie szkolnym i 

pozaszkolnym, 

często przynosi zestawy szkiców, prac malarskich na dowolne 

tematy 

BARDZO DOBRA Uczeń:  
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 posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem 

nauczania, 

twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach, 

starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 

biegle posługuje się technikami plastycznymi,  

umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną w opisie dzieła 

sztuki, 

zna podstawowe informacje o epokach poznanych w klasie IV - VII 

oraz nurtów w sztuce i scharakteryzować je, na poziomie bardzo 

dobrym,  

pamięta poznane nazwiska twórców, dzieła i wydarzenia 

artystyczne  

potrafi namalować zestaw martwej natury wykorzystując poznane w 

klasach IV-VII środki wyrazu, bardzo dobrze określa cechy natury, 

rzeczy, zjawisk (proporcje, kolorystyka, oświetlenie, ruch, nastrój) 

zna zasady prawidłowych proporcji ciała ludzkiego i poprawnie je 

szkicuje, 

wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez 

nauczyciela,  

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem  różnych mediów,  

aktywnie pracuje podczas lekcji, 

 regularnie przygotowuje się do zajęć. 

 

DOBRA 

 

Uczeń: 

przyswoił wiadomości objęte programem, 

potrafi wymienić epoki w sztuce poznane w klasie IV – VII 

rysuje zestaw martwej natury zwracając uwagę na kompozycje, 

walor, światłocień, barwy: czyste, złamane, ciepłe, zimne  

zna zasady prawidłowych proporcji ciała ludzkiego i szkicuje go 

poprawnie 

zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi, 

zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, potrafi ja 

wykorzystać w do opisania dzieła sztuki i aktów artystycznych,  

przygotowuje się do zajęć. 

DOSTATECZNA 

 

Uczeń:  

opanował treści programu na poziomie podstawowym, 

zna podstawowe informacje o epokach i nurtach w  

 sztuce poznanych w klasie VII 

 wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało 

staranne, 

posługuje się terminologią plastyczną na Poziomie podstawowym,  

zna zasady prawidłowych proporcji ciała ludzkiego  

 próbuje wykonać szkic 

wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych, -  

opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu podstawowym. 

wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji, 

przynosi materiały niezbędne na lekcję. 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń:  

wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie, 

zna i rozumie niektóre pojęcia z zakresu wiedzy o sztuce  na 

poziomie klasy VII  
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wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem,  nie 

stosuje elementów teorii 

posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami 

plastycznymi. 

przynosi materiały niezbędne na lekcję. 

 

NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 

nie opanował żadnych wiadomości teoretycznych,  

nie potrafi wymienić nawet jednego przykładu z dziedzin sztuki 

poznanych epok w kl. VII 

odmawia wykonywania zadań, 

nie przedstawił do oceny żadnej pracy plastycznej 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 

nie wykorzystuje szansy poprawy. 

 

  


