
Przedmiotowy System Oceniania 
z plastyki kl. IV-VII 

 
 

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości 

przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: 

- poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, 

- jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

- stosunek do zajęć, 

- aktywność i zaangażowanie w czasie zajęć, 

- uzyskany poziom umiejętności w zakresie różnych form działań artystycznych, wiadomości 

z zakresu teorii sztuki oraz historii sztuki, 

- rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych, 

- podejmowanie dodatkowych zadań, 

- włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska, 

- postawę wobec wytworów sztuki i dóbr kultury 

- zapisy zawarte w opinii i/lub orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną.  

 
Elementy oceniane: 

1. Umiejętności praktyczne: 

• prace praktyczne – wykonywane samodzielnie na zajęciach plastyki, 

• umiejętność obcowania ze sztuką, 

• umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków i poszukiwania własnych 

rozwiązań, 

• umiejętność współpracy w grupie. 

 

2. Wiedza z zakresu sztuki: 

- ćwiczenia, quizy, zagadki, 

- wypowiedzi: na temat oglądanych dzieł, twórczości artystów, głównych osiągnięć 

poszczególnych  epok, wybrany temat związany z muzyką; 

 

3. Aktywność na zajęciach - oceniane jest czynne uczestnictwo ucznia podczas zajęć 

w rozwiązywaniu problemu, zbiorowej dyskusji, itp. 



 

4. Praca domowa - oceniana jest praca pisemna, ustna lub zadanie praktyczne zlecone przez 

nauczyciela do samodzielnego wykonania w domu. 

 

5. Stosunek ucznia do przedmiotu. 

 

6. Praca pozalekcyjna, np.: udział w konkursach, kołach zainteresowań, pracy na rzecz szkoły 

i środowiska, poszerzanie swojej wiedzy poprzez czytanie książek o tematyce sztuki, udział w 

życiu artystycznym regionu – wernisaże, wystawy itp. 

 
 

ocena kryteria 
uczeń: 

 
celujący - uczeń przejawia zdolności plastyczne; 

- prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy 
i samodzielnie rozwiązuje problemy plastyczne; 
- wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje; 
- szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z 
zakresu wiedzy o sztuce; 
- zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to; 
- jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce; 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany; 

bardzo dobry - uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych; 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, 
wykorzystując je w praktyce; 
- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 
- rozwija talent plastyczny; 

dobry - poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany; 

dostateczny - jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany; 
- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany 
przedmiotem; 
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen; 

dopuszczający - jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje 
zalecane prace objawia lekceważący stosunek do przedmiotu; 
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen; 

niedostateczny -  uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum 
programowym przedmiotu nauczania w danej klasie; 
- braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 
- nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym 



stopniu trudności; 
- nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich; 
- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom; 
- zagraża  bezpieczeństwu. 

 
 
Dostosowanie  PSO 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. 
 


