
Przedmiotowy System Oceniania z  Plastyki w Szkole Podstawowej nr 17  
im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. 

 
 

1. Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania 
wewnątrzszkolnego zawartego w statucie szkoły. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. W szkole obowiązuje system ocen w skali od niedostatecznej do celującej (nie 
stosuje się “+” i “-”) odpowiadający w skali procentowej:  

1) niedostateczny: 0% - 29 % 
2) dopuszczający:  30% - 49%   
3) dostateczny: 50% - 69%  
4) dobry:  70% - 84% 
5) bardzo dobry:  85% - 97%  
6) celujący: 98%- 100% 

 
4.Tradycyjna Forma Kształcenia 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem hierarchii 
ważności 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
uwzględnieniem hierarchii ważności 

Waga 

Odpowiedź  ustna 3 

Praca na lekcji 4 

Wytwory ucznia 5 

Analiza notatek w zeszycie 3 

Praca na lekcji 4 

Inne aktywności w obrębie przedmiotu 3 

Konkursy plastyczne 4 

 
 

1. Nauczyciel ma obowiązek dokonać komentarza poprzez wskazanie, co uczeń 
robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Oceny bieżące zapisywane są dzienniku elektronicznym w celu informowania 
rodziców o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

3. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji plastyki  dwa razy w ciągu 
jednego półrocza. W dzienniku lekcyjnym wpisujemy w rubryce „np.” 

4. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną na podstawie 
ocen bieżących z uwzględnieniem średniej ważonej i możliwości ucznia (ocena 
nie stanowi średniej arytmetycznej ocen bieżących). 

 
Ocenianie wiedzy powinno zapewnić: 
- pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia, 
- ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy oraz wdrażanie do 
systematyczności, samokontroli i samooceny, 
- nabywanie umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, 
- dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach dzieci, a nauczycielom 
wiedzy, w jakim stopniu założone cele kształcenia zostały zrealizowane. 

 
KRYTERIA OCENIANIA - PLASTYKA 



Kursywą zaznaczono kryteria dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się. 

 
 

 

celujący (6) – otrzymuje uczeń, który wspaniale opanował treści nauczania zawarte 
w podstawie programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
i zainteresowania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Prawidłowo i 
całkowicie samodzielnie wykonuje prace plastyczne, prawidłowo posługuje się 
narzędziami plastycznymi, posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom 
wymagań na ocenę bardzo dobrą, bierze udział w konkursach plastycznych, jest 
bardzo aktywny plastycznie ,wykonuje różne zadania twórcze. Wykonuje prace 
plastyczne z niewielką pomocą nauczyciela, niezbyt poprawnie posługuje się 
narzędziami plastycznymi, zna podstawowe terminy plastyczne omawiane w danej 
klasie, popełnia błędy podając nazwiska wybitnych artystów z programu danej klasy. 
 
bardzo dobry (5) -otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści nauczania 
zawarte w podstawie programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami, prawidłowo i samodzielnie wykonuje prace 
plastyczne, prawidłowo i samodzielnie posługuje się narzędziami plastycznymi, zna 
podstawowe terminy plastyczne omawiane w danej klasie, podaje nazwiska 
wybitnych artystów  z programu danej klasy. 
Wykonuje prace plastyczne z pomocą nauczyciela,  z niewielką pomocą nauczyciela 
posługuje się narzędziami plastycznymi, zna podstawowe terminy plastyczne 
omawiane w danej klasie. 
 
dobry (4) – otrzymuje uczeń, poprawnie stosuje wiadomości, posiada umiejętności 
w stopniu pozwalającym na opanowanie kolejnych treści kształcenia plastyki, 
poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne poprawnie i 
z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami plastycznymi, zna 
podstawowe terminy plastyczne omawiane w danej klasie i wie, co one oznaczają. 
Poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne najprostsze 
ćwiczenia , zna tylko niektóre terminy plastyczne, prace plastyczne są niestaranne. 
 
dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który niezbyt poprawnie i z dużą pomocą 
nauczyciela wykonuje prace plastyczne, niezbyt poprawnie i z dużą pomocą 
nauczyciela posługuje się narzędziami plastycznymi, zna tylko niektóre terminy 
plastyczne.  
Wykonywane prace plastyczne są niestaranne, zna niewiele podstawowych 
terminów plastycznych.  
 
dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który niedbale, wykonuje prace plastyczne, 
nie stara się poprawiać błędów niechętnie podejmuje działania plastyczne, myli 
terminy plastyczne, dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, najprostsze polecenia 
wykonuje z pomocą nauczyciela. 
Prace plastyczne są niestaranne  nauczania, niechętnie podejmuje działania 
plastyczne. 
 
 
niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował treści nauczania 
zawartych w podstawie programowej, gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, 
wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie 
podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności 



przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce 
wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. 
Niedbale wykonuje prace plastyczne, nie zna podstawowych terminów 
plastycznych, uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem. 
 


