
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU P L A S T Y K A 

 W KL.IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

Ocenianie bieżące ucznia na lekcjach plastyki obejmuje: 

1. Przygotowanie do lekcji: 

 przynoszenie potrzebnych materiałów plastycznych, podręcznika i zeszytu- zgodnie z zapowie-

dzią nauczyciela. 

2. Systematyczność prowadzenia i estetyka zeszytu przedmiotowego. 

3. Aktywne uczestnictwo w lekcji poprzez:  

 wykonywanie samodzielnie lub w grupie pracy na określony temat/zadanie plastyczne wykazu-

jąc się twórczą inwencją, pomysłowością, oryginalnością w interpretacji tematu, 

 formułowanie wniosków, spostrzeżeń, wykorzystywanie wiedzy z zakresu innych przedmiotów, 

 wzbogacanie zajęć poprzez np. przynoszenie własnych materiałów ilustrujących omawiane za-

gadnienia (reprodukcje, fotografie itp.) 

4. Kartkówki składające się z kilku krótkich pytań dotyczących teorii i historii sztuki punktowanych 

zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w WSO.  

 

OCENĘ CELUJĄCĄ 

OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

1.Posiada wiadomości i umiejętności pozwalające mu na uzyskiwanie z wypowiedzi pisemnych oceny 

5,6. 

2. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia- np. uczęszcza na  zajęcia kółka plastycznego, 

bierze udział w 3-4 konkursach plastycznych w semestrze z ich wymiernymi wynikami. 

3. Przejawia szczególne zainteresowania plastyką poprzez: 

     a) opracowywanie referatów/prezentacji z historii sztuki, wykazując przy tym umiejętność korzysta-
nia, analizowania i selekcjonowania wiedzy z różnych materiałów źródłowych (słowniki, albumy, ency-
klopedie, internet itp.), 

     b)  wskazywanie związków kulturowych plastyki z innymi dziedzinami sztuki i nauki (korelacje między-

przedmiotowe), 

     c) samodzielne interpretowanie dzieł plastycznych, 

     d) znajomość wybitnych twórców polskich/zagranicznych i ich dzieł, 

     e) zaangażowanie i twórczą aktywność w czasie lekcji. 

4.Wykonuje ciekawe, oryginalne prace plastyczne biorące udział w konkursach i wystawach, zdobywają-

ce miejsca/wyróżnienia lub kwalifikacje na wystawy pokonkursowe. 

5. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

6.Jest zawsze przygotowany do zajęć. 

 

 



 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ 

OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

1.Posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu otrzymywanie z odpowiedzi pisemnych ocen 4,5. 

2.Wykonuje referaty/ prezentacje wykazując w nich umiejętność stosowania poznanej wiedzy  z różnych 

źródeł  informacji ( słowników, albumów, encyklopedii, Internetu itp.) 

3.Wykazuje  twórczą aktywność i zaangażowanie w podejmowaną pracę poprzez: 

     a) wykonywanie ciekawych prac plastycznych, biorących udział w konkursach i wystawach, 

    b) prawidłowo opisuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki,  

    c) podaje nazwiska wybitnych artystów i wymienia ich dzieła, 

    d) porównuje dzieła sztuki, 

   e) uczestniczy w zajęciach kółka plastycznego. 

4.Systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

5.Jest zawsze przygotowany do zajęć. 

 

 

 

OCENĘ DOBRĄ 

OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

1.Posiada wiadomości i umiejętności pozwalające  na uzyskiwanie z wypowiedzi  pisemnych co najmniej 

ocen 3 i 4. 

2.Rozumie specyfikę przedmiotu i potrafi wykorzystać swą wiedzę poprzez: 

    a) własną inicjatywę w czasie lekcji- samodzielne, poprawne formułowanie wniosków i spostrzeżeń, 

analizowanie poznanych treści z podręcznika, 

    b) opisywanie i interpretację dzieł sztuki pod kierunkiem nauczyciela, 

    c) wykonywanie interesujących prac plastycznych biorących udział w wystawach i konkursach, 

   d) podanie nazwisk (kilku) wybitnych twórców i przykładów ich prac, 

   e) posługiwanie się właściwą terminologią plastyczną. 

3.Dba o swój warsztat pracy- (może być nieprzygotowany dwa razy w ciągu semestru). 

4.W pracach grupowych przedstawia własne pomysły i wykazuje inicjatywę w ich realizacji. 

5.Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

 



OCENĘ DOSTATECZNĄ 

OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

1.Opanował podstawowe treści ujęte w podstawie programowej: 

    a) posiadane wiadomości i umiejętności pozwalają mu uzyskiwać z wypowiedzi pisemnych oceny 2,3, 

    b) stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych, 

    c) posługuje się podstawowymi technikami plastycznymi, 

    d) opisuje dzieła sztuki z  dużą pomocą nauczyciela, 

    e) wymienia nazwiska 2-3 twórców i dzieła charakterystyczne dla danej epoki. 

2.Wykonuje prace plastyczne stereotypowo i odtwórczo. 

3.Wkłada pewien wysiłek w wykonywanie prac mimo zdarzających się często nieprzygotowań. 

4. Wykazuje  małą aktywność w czasie lekcji. 

5. W pracach grupowych jest niezbyt aktywny. 

6. Posiada zeszyt przedmiotowy. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 

OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

1.Przyswoił wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej ale często popełnia błędy wyma-

gające korekty nauczyciela: 

    a) mimo dużych braków w wiadomościach deklaruje chęć ich uzupełnienia, 

    b) w wykonywanych schematycznie pracach plastycznych wykazuje niewielkie zaangażowanie, potrze-

bując pomocy nauczyciela, 

    c) posiada duże braki w zeszycie przedmiotowym, 

    d) bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, 

    e) jest bierny w czasie lekcji, 

    f) deklaruje chęć poprawy ocen (z pomocą nauczyciela). 

     


