
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

PLASTYKA KLASY IV – VII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA 

KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE 

 

Zasady oceniania: 

 

Ocenianiu podlegają: umiejętności, wiadomości, pozytywna postawa wobec przedmiotu. 

 

Na pozytywną postawę składają się: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

przynoszenie na lekcję odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas 

posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia 

plastyczne, zachowywanie porządku na swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich 

zakończeniu. 

 

Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, a na ich podstawie ocenę śródroczną i roczną. Oceny 

cząstkowe mają określoną wagę. 

 

Formy aktywności i ich waga: 

Waga Formy aktywności Kolor zapisu w dzienniku 

3 -  Sprawdzian 

-  Wyróżniająca się aktywność artystyczna 

-  Tytuł laureata w konkursie międzyszkolnym, 

powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

-  Dalsze miejsca w konkursie wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

czerwony 

2 -  Praca twórcza o wyjątkowych walorach 

-  Wygrana w szkolnym konkursie 

-  Reprezentowanie szkoły w wydarzeniach 

artystycznych pozaszkolnych 

zielony 

1 -  Praca artystyczna wykonana na lekcji 

samodzielnie 

-  Praca artystyczna wykonana na lekcji przez 

zespół uczniów 

-  Zadanie dodatkowe 

-  Aktywność na lekcji 

-  Zeszyty przedmiotowe 

-  Rysunki w zeszytach przedmiotowych 

-  Udział w konkursach szkolnych, 

międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich 

czarny 

 

 

SAMODZIELNE prace plastyczne wykonane są według ustalonych przez nauczyciela kryteriów. 

Do najczęściej wskazywanych kryteriów należą: zgodność pracy z tematem, poprawność 

wykorzystanych układów kompozycyjnych, staranność wykonania, pomysłowość w doborze 

materiałów, pomysłowość wykonania, estetyka pracy, umiejętność przedstawiania tematu. 

 

Tematy plastyczne realizowane są na 1 lub 2 godzinach lekcyjnych. 



 

Materiały i narzędzia potrzebne na lekcje plastyki uczeń przechowuje w domu. Są to: farby 

akwarelowe i plakatowe, kredki, pisaki, plastelina, papier kolorowy, blok techniczny biały A4, blok 

techniczny kolorowy A4, pędzle, ołówki, gumka, nożyczki, teczka wiązana lub zamykana na gumkę 

(podpisana), podręcznik i zeszyt 32-kartkowy w kratkę (podpisane). Mogą być potrzebne także inne 

materiały, np.: tektura, pudełko, wata itp. 



Materiały i narzędzia potrzebne na lekcję są wypisane w zadaniu domowym z poprzedniej lekcji. 

Uczeń wykonuje prace z własnych materiałów i przy pomocy własnych narzędzi. 

 

Uczeń nieobecny na lekcji jest zobowiązany: 

- uzupełnić notatkę lekcyjną i rysunek w zeszycie, 

- przynieść odpowiednie materiały na kolejną lekcję. 

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Nauczyciel bierze pod uwagę 

orzeczenia i wskazówki poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

. 

Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. Oceny są jawne. 

 

Nieprzygotowanie do lekcji, brak materiałów zostaje odnotowane znakiem „-„. Pięć minusów 

skutkuje oceną niedostateczną.Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją, 

 

Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe (tj. 

prace plastyczne, referaty). 

Każdy uczeń może poprawić ocenę w formie uzgodnionej z nauczycielem. Ocena uzyskana 

w drugim terminie jest tak samo ważna jak ocena uzyskana w pierwszym terminie. 

 

Ocena roczna/końcowa jest obliczana jako średnia ważona z ocen cząstkowych z całego roku. 

 

Procedura odwoławcza od oceny zgodna ze statutem szkoły. 

 

 

 


