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Przedmiotowy System Oceniania z plastyki 

dla klas IV-VIII 

w Szkole Podstawowej nr 21 we Wrocławiu 

 

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 

 

 Na wykonanie jednej pracy plastycznej uczeń ma 1 lub 2 godziny lekcyjne (jak 

ustali nauczyciel) – po upływie tego czasu uczeń jest zobowiązany oddać ukończoną 

pracę; w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 Głównym kryterium, na podstawie którego prace są oceniane, jest staranność 

wykonania i ilość włożonego wysiłku, nie poziom talentu plastycznego. 

 

 Uczeń ma obowiązek utrzymywać w porządku swoje miejsce pracy – jeśli uczeń nie 

sprząta swojego stanowiska, jego ocena za pracę może zostać obniżona. 

 

 Każdy uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję potrzebne materiały (zapowiedziane 

przez nauczyciela) – za brak materiałów uczeń otrzymuje minus, przy dwóch 

minusach i każdym kolejnym nieprzygotowaniu jest to ocena niedostateczna; ponadto 

– zostają o tym poinformowani rodzice ucznia. 

 

  Wszystkie klasowe i domowe prace plastyczne mają być wykonywane w formacie 

wskazanym przez nauczyciela; starannie, w wyznaczonej przez nauczyciela 

technice.  

 

 Wszystkie prace plastyczne, po wystawieniu oceny,  uczniowie zabierają do domu. 

Zasada ta obowiązuje w czasie trwania pandemii Covid-19, do odwołania.  

 

 Ucznia obowiązuje zeszyt max 60-kartkowy, w kratkę,  podpisany; uczeń wpisuje do 

zeszytu temat lekcji i odpowiednie notatki oraz umieszcza tam ilustracje. 

 

 Zadania domowe uczeń wykonuje w wyznaczonym formacie i  technice; prace te są 

sprawdzane po upływie tygodnia od wyznaczenia zadania – jeśli uczeń spóźni się z 

oddaniem pracy, jego ocena może zostać obniżona. 

 

 Uczniów obowiązuje podręcznik „Do dzieła” wydawnictwa Nowa Era. 

 

 Każdy uczeń przygotowuje swoją teczkę plastyczną z podstawowymi materiałami: 

blok techniczny, rysunkowy i kolorowy, klej, nożyczki, kredki ołówkowe i pastelowe, 

farby plakatowe (lub akrylowe) i akwarelowe, kubek,2-3  pędzle różnej grubości. 
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2. FORMY OCENIENIA: 

 

 Prace plastyczne wykonywane w klasie  

 

 Prace domowe  

 

 Zeszyt – sprawdzany w ciągu semestru 

 

 Ewentualnie odpowiedź ustna lub kartkówki  

 

 Aktywność 

 

3. ZASADY OCENIANIA: 

 

 

Kategorie Waga ocen 

Prace plastyczne wykonywane w klasie  4- 5 

Prace domowe  4 

Zeszyt – sprawdzany w ciągu semestru 1 

Ewentualnie kartkówki lub odpowiedź ustna 3 

Aktywność w czasie zajęć teoretycznych 3- 4 

 

 

4.  POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: 

 

OCENA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

Celująca  
6 

 

 Uczeń wykonuje prace na konkursy plastyczne 

 Uczeń wykonuje bardzo systematycznie zadane prace i prace domowe 

 Prace wykonywane są starannie, z twórczym zaangażowaniem 

 Uczeń nie zalega z żadną zadaną pracą i pracą domową 

 Uczeń jest aktywny podczas lekcji teoretycznych  
 

Bardzo dobra  
5 

 

 Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

 Prace wykonywane są bardzo starannie, z twórczym zaangażowaniem 

 Uczeń nie zalega z żadną zadaną pracą i pracą domową 

 Uczeń jest aktywny podczas lekcji teoretycznych  

 Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 

 

Dobra  
4 

 

 Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

 Prace wykonywane są starannie, z twórczym zaangażowaniem 

 Uczeń zalega z najwyżej jedną zadaną pracą lub najwyżej jedną pracą 
domową 

 Uczeń dobrze opanował wiadomości poznane na lekcjach teoretycznych 
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Dostateczna  

3 

 

 Uczeń wykonuje systematycznie zadane prace i prace domowe 

 Prace wykonywane są starannie 

 Uczeń zalega z najwyżej dwoma zadanymi pracami lub najwyżej dwoma 
pracami domowymi 

 Uczeń nie w pełni opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 
 

 
 

Dopuszczająca 
2 

 

 Uczeń wykonuje zadane prace i prace domowe 

 Prace wykonywane są mało starannie 

 Uczeń zalega z więcej niż dwoma zadanymi pracami lub więcej niż dwoma 
pracami domowymi 

 Uczeń w małym stopniu opanował wiadomości poznane na lekcjach 
teoretycznych 

 

 

 

Opracowała: Marta Dolata, Aleksandra Karkowska 

 


