
Ocena ucznia w zakresie plastyki obejmuje nie tylko stopień przyswojenia określonej wiedzy, ale również 

umiejętność posługiwania się nią w kontekście aktywności twórczej. Na plastyce oceniana jest kreatyw-

ność, wrażliwość na problemy, umiejętność ich dostrzegania, definiowania i rozwiązywania. Oceniany 

jest nie tylko poziom wrodzonych predyspozycji ucznia ale też jego zaangażowanie w działanie twórcze. 

Poniżej przedstawione kryteria mają charakter otwarty i są wskazówką do systemu oceniania (dają mu 

możliwość dostosowania go do własnych obserwacji, przemyśleń i klasyfikacji). Każdy zespół uczniów 

to grupa indywidualności, których rozwój twórczy jest procesem subiektywnym, przybiera własne tempo 

i kierunek. Szczególnie na plastyce jest to uwzględniane w trakcie oceny. Na lekcjach plastyki w szkole 

podstawowej ważna jest nie tylko ocena efektu końcowego w postaci rysunku, kompozycji malarskiej czy 

rzeźby, ale także sam proces twórczy, którego świadkiem jest nauczyciel – zaangażowanie ucznia, sto-

pień przekraczania własnych barier twórczych, poznawczych i komunikacyjnych. Formy oceniania za-

pewniają uczniowi otrzymanie informacji na temat wyników własnej pracy oraz aktywizują jego rozwój 

wskazując mu kierunek poprawy. 

 

Formy oceny: 

 

• wypowiedź (odpowiedź) ustna- plusy za aktywność- 5 plusów to ocena bardzo dobra 

 

• wypowiedź pisemna: opis dzieła sztuki, terminologii, sprawdzian test, quiz 

 

• ćwiczenia praktyczne: rysunek, praca malarska, graficzna, formowanie kształtu, przestrzeni, kompozy-

cje plastyczne wykorzystujące różne materiały i formy- co najmniej 5 ocen w półroczu 

 

• inscenizacje, prezentacje, udział w konkursach- ocena dodatkowa 

 

• zeszyt przedmiotowy - 1 ocena w półroczu za pracę domową 

 

• praca długoterminowa- 1 raz w półroczu- możliwość otrzymania oceny celującej 

 

Ocena wiedzy teoretycznej ucznia, dotyczącą sztuki oraz jego aktywność plastyczną, uwzględnia się: 

 

• stopień przyswojenia wiadomości na określony temat; 

 

• aktywność i zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów, wykonywanie ćwiczeń i pole-

ceń; 

 

• porządkowanie własnej wiedzy, kojarzenie faktów, dostrzeganie analogii; 

 

• stopień zainteresowania sztuką – udział w dyskusjach, wyrażanie poglądów, formułowanie własnych 

wniosków dotyczących określonych zagadnień; 

 

• zaangażowanie w pracę twórczą; 

 

• stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych – twórczych, poznawczych, komunikacyj-

nych, organizacyjnych w trakcie działań plastycznych; 

 

• oryginalne rozwiązywanie problemów plastycznych; 

 

• stopień poczucia odpowiedzialności za własne i grupowe działanie; 

 

• celowe wykorzystywanie wiedzy o środkach formalnych do ekspresji własnej; 

 

• indywidualne zainteresowanie działalnością plastyczną, współtworzenie życia kulturalnego klasy i szko-

ły.  



 

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej kla-

sie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 

 

b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z 

programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykra-

czające poza program nauczania tej klasy; 

 

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, konkursach artystycznych, kwalifikuje się do finałów 

na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia. 

 

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 

 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie i 

właściwie je stosuje; 

 

b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie-

przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; 

 

b) rozwiązuje (wykonuje) przy pomocy nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o śred-

nim stopniu trudności. 

 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

a) ma braki w opanowaniu programu nauczania dla danej klasy ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

 

b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

 

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy i pod kierunkiem nauczyciela rozwiązać (wykonać) zadań o nie-

wielkim (elementarnym) stopniu trudności. 


