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Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne 

z plastyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej 
 

 

 

Wstęp 

 

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej na lekcjach plastyki odbywa się za pomocą 

różnorodnych działań: 

 odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji – percepcja sztuki 

 tworzenia wypowiedzi – ekspresja przez sztukę 

 analizę i interpretację tekstów kultury – recepcja sztuki 

 

Podczas zajęć pozytywnej ocenie powinny podlegać przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu, 

wysiłek wkładany realizację wymagań oraz zaangażowanie i czynione postępy. Uzdolnienia plastyczne 

ucznia nie są podstawowym kryterium oceny. 

 

Wymagania edukacyjne: 

 

1. Uczeń na każdej lekcji powinien posiadać materiały plastyczne potrzebne do wykonania bieżącej pracy. 

Informacja o materiałach na kolejną lekcje jest zamieszczana w e - dzienniku oraz dodatkowo znajduje 

się przed salą lekcyjną ( z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem). 

Uczeń zobowiązany jest do systematycznej i samodzielnej kontroli informacji. 

2. Uczeń na każdej lekcji powinien  mieć odrobioną pracę domową, być przygotowanym do opowiedzenia 

lub opisania tematu ostatnich zajęć lub ostatniej pracy domowej.  

3. Uczeń może być jeden  raz w okresie nieprzygotowany do lekcji ( lub nie posiadać zadania 

domowego)  i zobowiązany jest zgłosić to nauczycielowi przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest 

w dzienniku skrótem "np".  Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania czy 

niewykonanie innego zadania ustalonego z nauczycielem skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

4. Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiadanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

5. W przypadku nieobecności  na zajęciach lekcyjnych, uczeń powinien uzupełnić braki w wiadomościach 

w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; w przypadku dłuższej nieobecności termin ten uzgadniany jest 

indywidualnie z nauczycielem. 

6. Nieobecność na lekcji zwalnia ucznia z wykonania  pracy plasycznej dwukrotnie i zaznaczona będzie w 

dzienniku symbolem „nb” . Brak trzeciej pracy plastycznej i kolejnych zaznaczany będzie w dzienniku 

znakiem 0. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległe prace plastyczne (oznaczone znakiem 0) podczas 

zajęć konsultacyjnych lub koła  w terminie dwóch tygodnii. Jeżeli uczeń nie wykana pracy znak 0 

zostanie zastąpiony oceną niedostateczną.  

7.  Jeśli praca plastyczna przewidziana jest na dwie lub więcej godzin lekcyjnych, to częściowa 

nieobecność nie zwalnia ucznia z wykonywania pracy na dany temat (termin oddania pracy przesuwa 

się automatycznie o okres nieobecności). 

8. Zaległe lub ocenione na ocenę niedostateczną prace plasyczne, sprawdziany, kartkówki, karty 

pracy(oraz inne zadania wyznaczone przez nauczyciela) uczeń zalicza w ciągu dwóch tygodni, na 

dyżurze konsultacyjnym wyznaczanym przez nauczyciela.  
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9. Poprawie podlegają tylko prace pisemne. Uczeń może przystąpić do poprawy oceny tylko jeden raz. W 

sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ustala warunki poprawy indywidualnie. Ocena z poprawy brana jest 

pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej. 

10. Aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji oprócz oceny cyfrowej może być również oceniane 

znakami „+” lub „-” , znaki te kumulują się wg następujących zasad:  szejśc znaków „+” równa się 

ocenie celującej za aktywność, pięć znaków „-” skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11. Wybrane przez nauczyciela formy aktywności ucznia mogą być oceniane z zastosowaniem zasad 

oceniania kształtującego (bez oceny sumującej); ocena kształtująca jest informacją, jak uczeń może na 

bieżąco poprawiać i doskonalić swoją pracę i - w konsekwencji - osiągnąć lepsze efekty i wyniki 

nauczania; ocena ta jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.   

12. Przy ocenianiu twórczości uczniów przede wszystkim brany jest pod uwagę wkład pracy ucznia oraz 

zaangażowanie w realizacje ćwiczeń plastycznych. 

13. W przypadku prac pisemnych oceniane są wyłącznie prace podpisane imieniem i nazwiskiem (oddanie 

do oceny pracy niepodpisanej jest równoznaczne z niewykonaniem jej). 

14. Wszelkie próby „ściągania” podczas sprawdzianów, a także odpisywania prac domowych oraz 

korzystania z podpowiadania powodują wystawienie oceny niedostatecznej. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

Ocenianie na lekcji podlegają: 

1. Prace plastyczne (waga 1) 

2. Wypowiedzi ustne (waga 2) 

3. Prace pisemne (waga 2) 

4. Praca w grupie – aktywność zbiorowa (waga 1) 

5. Zadania dodatkowe (waga 1). 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

Bieżącej ocenie podlegają:  

1. Prace plastyczne – ocenie podlega aktywność i zaangażowanie w realizację ćwiczenia plastycznego, 

biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi jak również kreatywność i pomysłowość prac. 

Wszystkie prace wykonywane są samodzielnie i oddane w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Uczeń na każdej lekcji pracuje samodzielnie, według kryteriów podanych przez 

nauczyciela. Praca zastaje omówiona i oceniona na bieżącej lekcji(wyjątek stanowią prace 

przeznaczone na 2 jednostki lekcyjne). 

2. Wypowiedzi ustne: - podczas realizacji zadania -  prezentacja i omówienie pracy 

- znajomość z zakresu historii sztuki, terminów plastycznych, epok, 

stylów, wybitnych przedstawicieli itd. 

- podstawowa umiejętność analizy dzieła sztuki 

3. Prace pisemne : 

a) ćwiczenia, karty pracy, zadania domowe 

- oceniane są poprawność merytoryczna, systematyczność odrabiania i estetyka 

- praca powinna być wykonana starannie, a w przypadku pracy pisemnej – czytelnie! 

- mogą być sprawdzane wybiórczo podczas lekcji przez nauczyciela 

- prace domowe nie zawsze muszą być oceniane 

- oceniana jest samodzielność, kreatywność i pomysłowość prac  

 

b) sprawdziany i  kartkówki 

- sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem 
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- sprawdzian zawiera zadanie dodatkowe z materiału wykraczającego poza wymagania 

standardowe. Jeśli uczeń uzyska odpowiednią liczbę punktów na ocenę bardzo dobrą, a przy 

tym wykona zadanie dodatkowe poprawnie, to otrzyma ze sprawdzianu ocenę celującą 

- oceny ze sprawdzianów są ustalane na podstawie liczby procentowej zdobytych punktów 

- kartkówka nie musi być zapowiadana; jej materiał dotyczy  ostatniej lekcji 

- podobnie jak sprawdzian, kartkówka może zawierać zadanie dodatkowe, którego wykonanie 

(po uzyskaniu punktów na ocenę bardzo dobrą) skutkuje otrzymaniem oceny celującej. 

 

PROCENTOWE PROGI OCEN 

 

OCENA PROGI PROCENTOWE 

niedostateczny 0% - 34% 

dopuszczający 35 %  - 49% 

dostateczny 50 % - 69% 

dobry 70 % - 89% 

bardzo dobry 90 % - 95% 

celujący 96% - 100% 

 

         

4. Praca w grupach - za pracę zespołową uczniowie otrzymują jednakową ocenę, jeżeli grupa uzna że 

ktoś zasługuje na wyróżnienie lub obniżenie stopnia (powodem może być lekceważenie lub nie 

wywiązanie się z powierzonego zadania, dezorganizacja pracy innych uczestników) nauczyciel może 

wziąć pod uwagę argumenty podczas wystawiania oceny, odpowiednio ją obniżając lub 

podwyższając. 

5. Zadanie dodatkowe, np. zadania dla chętnych, prezentacje, konkursy plastyczne, aktywne 

uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i regionu, udział w wystawach (galerie, lekcje muzealne). 

 

 

Każdorazowo ocenie podlegają również: 

 stosunek do przedmiotu (chęć uczestnictwa w zajęciach i aktywność twórcza) 

 wyobraźnia, intuicja (poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w warstwie treściowej i 

formalnej) 

 umiejętność organizacji pracy (przygotowanie do lekcji współpraca w grupie) 

 rozwiązywanie zadań i problemów otwartych (dyskutowanie nad problemem, wybór optymalnego 

rozwiązania, manipulowanie elementami, przekształcenie, analizowanie, interpretowanie) 

 stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych (wykorzystanie znajomości elementarnych 

środków plastycznych w rozwiązywaniu zadań) 

 komunikowanie, interpretacja, poszukiwanie informacji (umiejętność odczytywania kodów 

językowych i pozawerbalnych, korzystanie z zasobów szkolnej czytelni multimedialnej) 

 

Ocena okresowa i roczna 

- Ocena okresowa i roczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych. 

- Ocena roczna uwzględnia ocenę okresową. 

- Ocena uwzględnia postępy ucznia i jego rozwój w czasie roku szkolnego.  

- Ocena uwzględnia pracę ucznia na lekcji, aktywność, systematyczność w zdobywaniu wiedzy i 

umiejętności z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia. 
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Kryteria oceniania: 

 

1. OCENA CELUJĄCA 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na 

gruntownej wiedzy przewidzianej  w podstawie  programowej oraz umiejętność zastosowania tej 

wiedzy w praktyce,  realizuje treści programowe poprzez samodzielną pracę twórczą. Uczestniczy w 

szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych zajmując w nich czołowe miejsca. 

Wykorzystuje wiedzę plastyczną i nabyte umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje 

systematycznie, jest zawsze przygotowany, aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania 

wykraczające poza obowiązkowe czynności lekcyjne. Jego prace charakteryzuje oryginalność 

rozwiązań plastycznych. 

2. OCENA BARDZO DOBRA 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem 

nauczania. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem oraz 

umiejętność zastosowania jej w swojej pracy. Wykazuje aktywną postawę w pracach 

indywidualnych i zespołowych . Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach 

poznawczych. Pracuje systematycznie, prace wykonuje starannie i otrzymuje za nie bardzo dobre 

oceny cząstkowe. Potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą. 

Jego prace charakteryzuje bardzo dobry warsztat rozwiązań plastycznych. 

 

3. OCENA DOBRA 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu w 

zakresie wymagań zawartych w podstawie  programowej. Wykazuje się umiejętnością stosowania 

wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny 

na lekcjach i zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Zwykle pracuje 

systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie. Czasami podejmuje zadania dodatkowe, 

wynikające ze specyfiki danego przedmiotu. Jego prace charakteryzują typowe rozwiązania 

plastyczne. 

 

4. OCENA DOSTATECZNA 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym. Poza tym wykazuje się niewielką 

aktywnością na lekcjach oraz bywa do niej nie przygotowany. Nie zawsze pracuje systematycznie  i 

niezbyt chętnie podejmuje działąnia na lekcji. Rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach 

grupowych.  Ma problem z obroną swoich poglądów. Ćwiczenia plastyczne wykonuje niezbyt 

starannie, niewielkim nakładem pracy. 

 

5. OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który  wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej opanował na poziomie elementarnym. Jednak nie przekreślają one jego szansy na 

uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Nie jest 

aktywny na lekcji, bardzo często nie jest przygotowany. Podczas lekcji nie pracuje systematycznie.  



5 

 

 

 

Wykazuje bierną postawę w dyskusjach i pracach grupowych.  Nie formułuje własnych wniosków. 

Prace praktyczne wykonuje niestarannie, nie angażując się w działania plastyczne. Wykazuje chęć 

poprawy ocen i podejmuje związane z tym działania.  

 

6. OCENA NIEDOSTATECZNA 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania. Nie wykazuje 

zainteresowania przedmiotem. Podczas lekcji nie wykonuje ćwiczeń plastycznych. Jego postawa 

podczas lekcji  jest lekceważąca: odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji, wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub 

kolegów. Nie wykazuje zaangażowania oraz chęci pracy i poprawy ocen.  

 

 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco poprzez wpis do e-dziennika. 

Ustnie-podczas drzwi otwartych, po zebraniach z rodzicami, w trakcie indywidualnych  spotkań.  

Ocenione sprawdziany  uczeń zabiera do domu, przekazuje do wglądu rodzicom. 

2.  Po wykonaniu zadania plastycznego przez  ucznia – nauczyciel dokonuje oceny oraz słownego jej 

uzasadnienie.  

3. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny. 

4. Oceny ze sprawdzianów,  kartkówek, prac domowych są uzasadniane przez nauczyciela pisemnie w   

formie: recenzji, punktacji wynikającej z kryteriów, oceny kształtującej. 

5. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowywania do lekcji, lekceważącego stosunku do    

przedmiotu – rodzice informowani będą poprzez wiadomość w e-dzienniku, podczas organizowanych 

indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie. Nauczyciel wskaże sposoby pomocy uczniowi w 

nauce. 

6. O zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są powiadamiani przez 

nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną), o proponowanej ocenie 

rocznej - na 2 tygodnie przed klasyfikacją. 

 

Zasady odwołania się od proponowanej oceny rocznej 

1. Ocena uwzględnia postępy ucznia i jego rozwój w czasie roku szkolnego.  

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę okresową.  

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych.  

  

Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

a) napisanie wszystkich wymaganych prac pisemnych 

b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac (ćwiczeń, zadań, kart pracy) jak w 

punkcie „a”, 

c) opanowanie wymaganych umiejętności z zakresu technik plastycznych (wykonanie wyznaczonych 

przez nauczyciela  prac plastycznych) 

d) korzystanie ze wsparcia nauczyciela na konsultacjach, 

e) w przypadku ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną na I okres, opanowanie przez niego treści z I 

okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem,  
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Praca i ocenianie uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

1. Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji (metody i formy, stosuje indywidualizację zadań 

i standardów wymagań respektujących dysfunkcję).  

2.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania, 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

 

 

 


