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Program nauczania plastyki realizowany jest w wymiarze 1 godz. tygodniowo  w klasach IV – VII. 

Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone programem nauczania. Wykaz wiadomości i 

umiejętności podawany jest do wiadomości uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego. 

 

1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 

Przybory do rysowania, pastele olejne, pastele suche, kredki ołówkowe, mazaki, cienkopisy, ołówek, 

gumka, temperówka, klej, blok z białymi kartkami, blok z kolorowymi kartkami. W zależności od 

planowanych zadań wytwórczych uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne materiały i sprzęt 

konieczne do pracy na lekcji, które nauczyciel podaje z niezbędnym wyprzedzeniem. 

 

2. Obszary oceniania: 

Ocenianiu podlegają 

• wiadomości, 

• umiejętności, 

• stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

• aktywność, 

• kreatywność, 

• praca w grupie. 

 

3. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:   

• formy ustne: odpowiedzi, prezentacja 

• formy pisemne: karta pracy, 

• formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne – 

ocena pracy finalnej 

• obserwacja pracy uczniów (na lekcji z działaniami wytwórczymi) 

• aktywność na zajęciach, 

• Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

 

4. Wymagania edukacyjne: 

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i 

umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne 

uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, 

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem 

przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – 

zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.   

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

wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, 

umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów i 

narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego 

tematu oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 

 

5. Zasady oceniania: 

• Ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia. 

• Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. 



• Jeżeli uczeń nie skończył pracy podczas lekcji powinien przynieść ją na następną lekcję. Jeśli 

jej nie przyniesie dostanie „-”, po kolejnym tygodniu w dzienniku pojawi się informacja o 

braku zadania „bz”. Na jej poprawę uczeń ma dwa tygodnie. 

• Kartkówki nie muszą być zapowiadane i są tylko z materiału z 3 ostatnich lekcji. 

• Uczeń może być oceniony z bieżącego materiału, za pracę na lekcji. 

• Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny wyjściowej tylko jeden raz. Przy poprawianiu 

oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki 

lub odpowiedzi ustnej i wszystkie otrzymane oceny, są wpisane do dziennika. 

• Jeśli uczeń był nieobecny w szkole na lekcji, na której była wykonywana praca (karta pracy), 

nie musi jej oddawać, pod warunkiem, ze nieobecność była usprawiedliwiona. W dzienniku 

pojawia się informacja o nieobecności. Jeśli uczeń był nieobecny i nieobecność nie była 

usprawiedliwiona, ma dwa tygodnie od powrotu do szkoły na oddanie zaległej pracy. 

• Uczeń może korzystać z konsultacji, których termin jest podany na stronie szkoły. 

• Uczeń ma prawo w ciągu semestru do zgłoszenia 2 nieprzygotowań do lekcji (w dzienniku 

oznaczone jako np). Po wykorzystaniu limitu, przy 3 i kolejnych nieprzygotowaniach uczeń 

otrzymuje punkty ujemne z zachowania. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: 

brak pomocy potrzebnych do pracy na lekcji. 

• Przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę wszystkie oceny. 

• Uczeń ma obowiązek odrabiania zadań domowych w zeszycie przedmiotowym lub w innej 

formie, w zależności od zaleceń nauczyciela. 

• Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych w ciągu semestru, może być nieklasyfikowany 

z przedmiotu. 

• Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są ze wszystkich ocen cząstkowych i 

nie są średnią arytmetyczną tych ocen. 

• Ocena roczna jest oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym, 

• Każdej ocenie przypisana jest waga (0, 1, 2 lub 3) za poszczególne formy aktywności: 

− sprawdzian – waga 3, 

− kartkówka – waga 2, 

− praca na lekcji, odpowiedź ustna, zadanie domowe i inne– waga 1, 

− diagnoza, test kompetencji – waga 0 

Waga oceny za pracę wytwórczą na lekcji jest uzależniona od czasu jej wykonywania: 

− praca wykonywana przez 1 lekcję ma wagę 1, 

− praca wykonywana przez 2 lekcję ma wagę 2, 

− praca wykonywana przez 3 lub więcej lekcji ma wagę 3. 

 

Kartkówki i sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom:   

poniżej 26% możliwych do uzyskania punktów -   1 

26% - 29% -  1+ 

30% - 35% -  2- 

36% - 43% -  2 

44% - 49%  - 2+ 

50% -57% -  3- 

58% - 66% -  3 

67% - 74%  - 3+ 

75% - 78% - 4- 

79% - 82% - 4 

83% - 89% -  4+ 

90% - 92% - 5- 

93% - 95% - 5 

96% - 97% - 5+ 

98% -99% - 6-  

100% - 6 

 

 

 



PRACA Z UCZNIAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który: 

− posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

− posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

− posiada opinię o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, 

− posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

− nie posiada orzeczenia lub opinii, jednak jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania poprzez: 

− dostosowanie w formie ustnej, polegające na upewnieniu się, czy uczeń zrozumiał 

polecenie, 

− wydłużanie czasu podczas sprawdzania wiedzy na sprawdzianach, kartkówkach oraz 

podczas odpowiedzi ustnych, 

− nieocenianie za poziom graficzny pisma i błędy o podłożu dyslektycznym, 

− ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem, ocenianie stopnia zrozumienia tekstu poprzez 

uzupełnianie kart pracy, 

− pobudzanie do pełniejszych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

− rozwiązywanie zadań / ćwiczeń o różnym stopniu trudności, 

− zadawanie dodatkowych zadań (dla chętnych), 

− docenianie wysiłku wkładanego w naukę, akcentowanie sukcesów i drobnych osiągnięć 

ucznia. 

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię, dostosowywanie wymagań odbywa się 

zgodnie z zaleceniami. 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, nauczyciel może 

dostosować pracę pisemną do możliwości uczniów lub stosować następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

poniżej 17% możliwych do uzyskania punktów – 1 

18% - 19% - 1+ 

20% - 26% - 2- 

27% - 33% - 2 

34% - 39% - 2+ 

40% - 44% - 3- 

45% - 49% - 3 

50% - 54% - 3+ 

55% - 60% - 4- 

61% - 65% - 4 

66% - 70% - 4+ 

71% - 76% - 5- 

77% - 83% - 5 

84% - 89% - 5+ 

90% - 95% - 6-  

96% - 100% - 6             
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