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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

UCZNIÓW Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH – PLASTYKA 

 

 

Zajęcia realizowane w kl. II i III gimnazjum w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 

 

 

1. Formy aktywności podlegające ocenie. 

 

 Działalność twórcza ucznia - prace plastyczne (walory artystyczne powstających prac 

w odniesieniu do zdolności, temperamentu twórczego, indywidualności ucznia, kreatywności); 

 Przygotowanie do zajęć (materiały plastyczne, opracowanie i przygotowanie zagadnień 

teoretycznych poprzedzające wykonanie prac) 

 Aktywność i obecność na zajęciach (celowość podejmowanych działań, systematyczność, 

wytrwałość w pracy, pomysłowość, wykonywanie dodatkowych prac) 

 Praca w grupie (podejmowanie współpracy, umiejętność podziału zadań, dyskutowania, 

umiejętność porozumiewania się) 

 Postawa ucznia wobec przedmiotu (kultura twórczości w zakresie działalności twórczej 

i odbioru dzieł, znajomość wybranych zagadnień z dziejów historii sztuki, odpowiednie 

zachowanie podczas pracy, wykonywanie poleceń nauczyciela) 

 Znajomość technik plastycznych, narzędzi, materiałów oraz znajomość dzieł sztuki 

i artystów z zakresu: rysunku, malarstwa, grafiki, mozaiki, rzeźby, kolażu i innych technik 

mieszanych 

 

2. Kryteria i wymagania na poszczególne stopnie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełni opanował umiejętności i treści objęte programem 

 reprezentuje wysoki poziom artystyczny, umiejętności plastycznych 

 zna terminologię plastyczną i sprawnie się nią posługuje 

 interpretuje dzieła sztuki 

 w zauważalny sposób interesuje się sztuką  

 jest koordynatorem pracy w grupie (jego pomysły są inspiracją dla grupy) 

 jest tolerancyjny wobec twórczości innych 

 bierze czynny udział w konkursach plastycznych i wystawach szkolnych 

 czynnie uczestniczy w propagowaniu kultury w środowisku szkolnym i lokalnym 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował umiejętności i treści objęte programem 
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 reprezentuje wysoki poziom artystyczny 

 zna i poprawnie stosuje terminologię plastyczną 

 zna środki wyrazu plastycznego stosowane w dziele malarskim, rzeźbiarskim, graficznym 

 bezproblemowo współpracuje z grupą podsuwając własne pomysły 

 wykazuje się bardzo dużą aktywnością i zaangażowaniem w podejmowaną pracę 

 bierze udział w konkursach plastycznych i wystawach szkolnych 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w pełni przewidzianych umiejętności i treści programowych 

 zna terminologię plastyczną 

 zauważa związki wiedzy teoretycznej z praktycznym działaniem i życiem codziennym 

 podczas wykonywania prac plastycznych jest mało twórczy ale samodzielny 

 zna  i stosuje zasady pracy na zajęciach artystycznych 

 aktywnie pracuje w grupie 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w części wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami 

 pracuje w grupie 

 jego prace są mało samodzielne (wykonane z pomocą nauczyciela) oraz mało staranne  

 opanował elementarny zakres terminologii plastycznej 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w wiedzy i umiejętnościach, chociaż podejmuje starania 

 wykazuje minimum aktywności 

 rozumie podstawowe terminy z zakresu plastyki 

 w pracy zespołowej oczekuje pomocy rówieśników lub nauczyciela 

 realizuje tylko niektóre ćwiczenia plastyczne na niskim poziomie osiągnięć 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem 

 nie przejawaił żadnej aktywności twórczej na lekcjach 

 nie podejmował prób poprawy ocen 

 nie opanował żadnych umiejętności i wiadomości określonych programem 

 często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia 

 

3. Inne postanowienia: 

 

Zasady poprawiania ocen bieżących:  

- na pracę nauczyciel czeka do 2 tygodni, po czym postawiona zostaje ocena niedostateczna, pracę 

można donieść, nowa i stara ocena tworzą średnią ocenę za dane dzieło (w/g wag ocen) 

 

Zasady postępowania w sprawie nieobecności ucznia w szkole: 

- w przypadku nieobecności ucznia ma on obowiązek nadrobić materiał i uzupełnić brakujące prace 

w terminie do dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły 
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Nieprzygotowanie ucznia do zajęć:  

Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany do zajęć (brak przyborów zapowiedzianych przez 

nauczyciela), lecz musi to zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Za kolejne nieprzygotowania 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną za: 

- powtarzające się nieprzygotowanie do lekcji np. za brak przyborów, materiałów do pracy w czasie 

lekcji, 

- brak pracy na lekcji, 

- brak pracy domowej. 

 

Waga ocen: 

Poprawa prac plastycznych 6 

Wyróżnienia w konkursach 5 

Praca plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika, malarstwo, mozaika, kolaż) 5 

Projekt 5 

Aktywność 5 

Nieprzygotowanie 4 

Praca na lekcji 3 

Praca domowa 2 

Zeszyt 1 
 

 Nauczyciel zajęć artystycznych - plastyki 


