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Wymagania edukacyjne – PLASTYKA  
 

KLASY 4 - 7 

 

Opracowano przez zespół nauczycieli: Elżbieta Kural, Joanna Maderska 

 

1) Wymagania przewidziane na poszczególne oceny: 

 

OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI 

Przygotowanie do lekcji :  wymagany jest zestaw przyborów, materiałów i narzędzi 

potrzebnych do wykonania pracy wytwórczej, teczka do przechowywania prac, zeszyt. 

W półroczu uczeń może  1 raz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nie zwalnia to jednak 

ucznia od przyswojenia danego zakresu materiału, uzupełnienia ćwiczenia czy wykonania 

pracy. 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, 

wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

- wartość merytoryczną pracy, 

- estetykę wykonania, 

- wkład pracy ucznia, 

- sposób prezentacji, 

- oryginalność i pomysłowość pracy. 

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i 

pozaszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły. 

Uczeń oceniany jest za wysiłek,  wkład pracy, zaangażowanie i  stopień aktywności na 

lekcji, a nie za talent. 

 Oceny za prace plastyczne obowiązkowe (lekcyjne) 

a) ocena niedostateczna – za niewykonanie pracy plastycznej (mimo obecności ucznia na 

lekcji) 

b) ocena dopuszczająca – za podjęcie działania w minimalnym stopniu. 

c) ocena dostateczna – za pracę ogólnie zgodną z założeniami lekcji (temat, problem 

plastyczny), ale zawierającą błędy formalne, niestaranną, wykonaną niewłaściwą techniką, 

lub nieskończoną ( wykonaną połowicznie). 
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d) ocena dobra – za pracę zgodną z założeniami lekcji (temat, problem plastyczny),wykonaną 

raczej starannie, zawierającą niewiele błędów formalnych (zależnie od stopnia trudności 

problemu plastycznego). 

f) ocena bardzo dobra – za pracę zgodną z założeniami lekcji, wykonaną starannie, 

kompletną, poprawną kompozycyjnie, z użyciem właściwej (zaleconej lub wybranej) 

techniki, nie zawierającą błędów formalnych,  samodzielną i twórczą. 

g) ocena celująca – za pracę zgodną z założeniami lekcji, bezbłędną formalnie, odznaczającą 

się twórczym i oryginalnym rozwiązaniem problemu plastycznego;  w 100 % skończoną, o 

szczególnych walorach artystycznych, wybitną, świadczącą o szczególnych umiejętnościach 

autora. 

Przy ocenie prac wytwórczych w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego 

przedmiotu. 

Oceny z wiadomości 

Oceny za wypowiedzi ustne, ćwiczenia  –częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych podczas lekcji, aktywną pracę w grupie, 

korzystanie z dodatkowych, przyniesionych przez ucznia źródeł informacji lub pomocy 

dydaktycznych. 

Na końcową ocenę semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. 

Są one uporządkowane według ich znaczenia przy wystawianiu oceny końcowej tzn. 

największe znaczenie mają wytwory praktycznej działalności, następnie wiadomości, 

ćwiczenia, aktywność na lekcji, zadania itd. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego zainteresowania z dziedziny plastyki są widoczne 

jako jego pasja: uczeń w pełni  przyswoił zasób wiedzy określony programem nauczania, 

samodzielnie ją uzupełnia korzystając z różnych źródeł informacji. Umiejętnie organizuje 

własny warsztat pracy. Wykorzystuje wiedzę plastyczną i nabyte umiejętności w nowych 

sytuacjach poznawczych. Wykazuje pomysłowość w odpowiednim doborze materiałów i 

narzędzi, wprowadza nowatorskie, ciekawe rozwiązania plastyczne. Pracuje systematycznie, 

jest zawsze przygotowany, aktywny na lekcjach, oddaje kompletne oraz starannie wykonane 

prace i ćwiczenia plastyczne. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

plastycznych, projektach, przedsięwzięciach lub  uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. 
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Wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy, wykorzystując wiedzę i umiejętności 

przyswojone na lekcjach. Jest  szczególnie kreatywny.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych 

programem nauczania. Umiejętnie   stosuje zdobytą na lekcjach wiedzę w procesie twórczym. 

Samodzielnie, starannie i systematycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zgodne z 

założeniami lekcji, dba o właściwy wybór materiałów i narzędzi pracy. Pracuje aktywnie i 

twórczo. Wykazuje mobilizację w pracy, dociekliwość twórczą, dbałość o czytelność i 

estetykę pracy. Z własnej inwencji wykonuje różne prace plastyczne świadczące o 

umiejętności wykorzystania wiedzy i doświadczeń z lekcji. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował najważniejsze treści wynikające z  

wymagań zawartych w podstawie programowej. Wykazuje się umiejętnością stosowania 

wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i pomocy 

dydaktycznych. Prace są prawidłowe pod względem treści i formy. Właściwie organizuje 

swój warsztat pracy. Samodzielnie, starannie i systematycznie wykonuje ćwiczenia 

plastyczne, zgodne z założeniami lekcji i przedkłada je do oceny. Jest aktywny na lekcjach i 

zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Sporadycznie podejmuje 

zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki danego przedmiotu. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania  na poziomie nieprzekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej. Posiada luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym. 

Poza tym wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach, czasami jest nieprzygotowany do 

zajęć, ćwiczenia plastyczne wykonuje zazwyczaj połowicznie, niezbyt starannie, niewielkim 

nakładem pracy, niezgodne z założeniami lekcji. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma znaczne braki w wiadomościach i 

umiejętnościach określonych w podstawie programowej, ale z szansą ich wypełnienia przy 

pomocy nauczyciela. Nie jest aktywny na lekcji, posiada ciągłe braki w organizacji 

stanowiska pracy, bardzo często jest nieprzygotowany, prace praktyczne wykonuje niedbale 

bez zaangażowania i niezgodne z założeniami lekcji. Nie kończy prac, często  nie przedkłada 

ich do oceny. Wykazuje jednak chęć poprawy, często przy wsparciu nauczyciela. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który posiada bardzo duże braki w wiadomościach i 

umiejętnościach określonych w podstawie programowej. Jego postawa podczas lekcji nie 

rokuje nadziei na przyszłość: odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do 

przedmiotu, nauczyciela, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. Nie wykazuje 
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chęci poprawy, a więc nie rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w 

ciągu dalszej nauki. 

Szczegółowe wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości, umiejętności  określające, 

co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć ; opracowane  na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania,  znajdują się w planach 

nauczania plastyki  do poszczególnych klas. Możliwe do wglądu u nauczyciela 

przedmiotu. 

 

UZASADNIANIE OCEN 

Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie w czasie rozmowy z uczniem lub rodzicem. 

Uczeń otrzymuje informację zwrotną zawierającą: 

- wskazanie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia lub jego odpowiedzi; 

- wskazówki, w jaki sposób powinien poprawić pracę i uzupełnić braki 

 

2) Szczegółowe określenie innych (niewymienionych w statucie) form uzyskania oceny lub 

wynikających ze specyfiki przedmiotu: 

 

Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace 

projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo, np. wykonanie pomocy w formie 

prezentacji, dekoracji okolicznościowych imprez ( lub elementów dekoracyjnych, ) gazetek 

tematycznych ulotek, folderów itp. związanych z przeprowadzanymi w szkole konkursami i 

akcjami. 

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

• wartość merytoryczną pracy, 

• estetykę wykonania, 

• wkład pracy ucznia, 

• sposób prezentacji, 

• oryginalność i pomysłowość pracy. 

Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 

wpływają na podwyższenie oceny.  

 

3) Zasady zrealizowania obowiązkowych form kontroli wiedzy i umiejętności w przypadku 

usprawiedliwionych nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie: 

 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia  po rozeznaniu sytuacji, nauczyciel 

wyznacza termin  realizacji zadania. 
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4) Szczegółowe zasady dotyczące poprawiania ocen bieżących:  

 ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKÓW I POPRAWIANIA OCEN 

- Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) w szkole w trakcie zajęć edukacyjnych z 

plastyki winien wykonać zaległe prace w terminie i zakresie ustalonym przez 

nauczyciela po rozeznaniu sytuacji ucznia).  

-Uczeń, który nie wykonał pracy praktycznej,  z braku przygotowania się do lekcji  

jest zobowiązany uzupełnić zadanie praktyczne w formie ustalonej z nauczycielem 

w wyznaczonym terminie. Niewykonanie tej pracy jest jednoznaczne z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

- Niedokończone na zajęciach prace wytwórcze uczeń może samodzielnie 

dokończyć w domu i oddać w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

- Uczeń może poprawiać każdą ocenę z pracy plastycznej ( jednorazowo w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania). 

- Ocenę z ćwiczenia praktycznego  uczeń może także poprawić na bieżącej lekcji, 

bezpośrednio po jego wykonaniu, stosując się do sugestii nauczyciela ( w miarę 

możliwości dysponowania czasem ). 

 

5) Zasady indywidualizacji w stosunku do uczniów korzystających z pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej: 

 

Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysfunkcjach, 

jest oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.  

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:  

- indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia,  

- wysiłek wkładany przez ucznia w pracę,   

- zainteresowanie przedmiotem,  

- zaangażowanie ucznia na lekcji,  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:  

- uwzględnianie trudności ucznia, dodatkowe instrukcje, przykłady,  

- podawanie poleceń w prostszej formie 

- dzielenie zadania na etapy, zachęcanie do opanowania wiadomości  małymi partiami  

( np. mniejsze formaty prac, uproszczona forma) 

- wydłużenie czasu pracy ( zezwolenie na dokończenie pracy w domu) 
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Zwracanie uwagi, czy uczeń: 

- stara się brać aktywny udział w lekcji, 

- z pomocą  nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 

- stara się estetycznie ( nie dotyczy uczniów z dysgrafią) , zgodnie z poleceniem 

wykonywać prace plastyczne, 

- stara się wykonać dodatkowe czynności zlecone mu przez nauczyciela, dostosowane 

do jego możliwości i predyspozycji indywidualnych (zgodnie z zaleceniami z PPP), 

- wykazuje zainteresowanie omawianymi  treściami i podejmuje współpracę z 

nauczycielem. 

 

6) Kryteria oceny prac domowych: 

Praca domowa może dotyczyć dodatkowego zadania związanego z realizowanymi 

konkursami i projektami. W ocenie brana jest pod uwagę zgodność tematyczna, estetyka, 

pomysłowość. 

 

 


