
 
Przedmiotowy System Oceniania  

z zajęć artystycznych (plastyka) w  gimnazjum  
nauczyciel prowadzący: Izabela Świątek  

 

Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych powinna być elementem zachęty. 

Docenić należy fakt, iż uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach. Uwzględniając zarówno 

trudności wieku dorastania, jak i specyfikę przedmiotu, nauczyciel musi indywidualizować 

wymagania i ocenianie.  

Oceniając uczniów należy pamiętać, że poziom umiejętności praktycznych oraz wiedzy  

o sztuce może być bardzo zróżnicowany. Uzdolnienia i wiedza o sztuce nie zawsze muszą się 

pokrywać. Stąd ocena ostateczna, nie może być średnią arytmetyczną wynikającą z ocen 

cząstkowych. 

1. Zakres wiadomości i umiejętności z zajęć artystycznych oraz zasady oceniania przedstawione   

    są  uczniom na początku roku szkolnego, podczas lekcji organizacyjnej. 

2. Ocena uwzględnia: 

 wysiłek wkładany w realizację wymagań, wkład pracy ucznia w ćwiczenie twórcze 

 stopień zaangażowania na lekcjach.  

 stopień opanowania umiejętności i wiadomości; przyrost wiedzy i umiejętności 

określone wymaganiami programowymi 

 działania plastyczne: zaangażowanie, niekonwencjonalność rozwiązań zarówno 

tematu, jak i formy; aktywność i kreatywność podczas zajęć i działalność pozalekcyjna 

w sferze plastycznej i teatralnej, 

 stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu; wykorzystywanie 

własnych możliwości intelektualnych i uzdolnień.  

 stosunek ucznia do przedmiotu.   

3.  Ocena różnych form działalności ucznia w zakresie zajęć artystycznych jest jawna  

oraz zrecenzowana przez nauczyciela. Nauczyciel wyjaśnia błędy popełnione przez ucznia  

i udziela wskazówek do poprawnego wypełniania zadania. 

4. Ocena okresowa i końcoworoczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej 

ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze. 

5.  Nauczyciel stosuje kryteria ocen:  

 pracy w grupie,  

 wypowiedzi ustnej,  

 wypowiedzi plastycznej.  

Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych nauczyciel stosuje odpowiednie kryteria, wybierając 

z wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za adekwatne do sytuacji.  

Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej; 

wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy. Jest to forma umowy 

ustnej klasy z nauczycielem.  



6. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach 

edukacyjnych. 

7.  Na ocenę składają się przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu oraz 

wysiłek wkładany w realizację wymagań. Uzdolnienia plastyczne ucznia nie są podstawowym 

kryterium oceniania.  

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w półroczu. Każde kolejne 

nieprzygotowanie do lekcji powoduje postawienie oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie 

nie zwalnia ucznia z uczestnictwa aktywnego w lekcji 

9.  Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego   

10. Uczeń ma 2 tygodnie na oddanie pracy plastycznej, po tym terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach, na których wykonywano prace 

plastyczną może danej pracy nie oddać. 

11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej przy 

czym: 

1) liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego półrocza jest ustalona przez 

nauczyciela, 

2) temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem. 

12. Ocenianie jest systematyczne.  

13. Formy sprawdzania i oceniania: 

1)  Odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych), ocenie podlegają: 

 - stosowanie fachowej terminologii plastycznej, 

-  umiejętność analizy dzieła sztuki, 

-  samodzielność wypowiedzi, 

-  umiejętność argumentowania własnych poglądów, 

-  krytyczne i subiektywne ocenianie wydarzeń w życiu artystycznym, 

-  umiejętność napisania prostego scenariusza. 

2)  Kartkówka (obejmuje zagadnienia z jednej lub dwóch ostatnich jednostek lekcyjnych, 

bez zapowiedzi), czas trwania kartkówki -10-15 minut 

3)  Sprawdzian - obejmuje określoną partię materiału, zapowiedziany z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzony lekcję powtórzeniową, 

-   uczeń ma obowiązek być przygotowanym do powtórzenia wyznaczonej partii materiału, 

-   uczeń jest poinformowany o zakresie zagadnień sprawdzanych, zna kryteria 

wymagania i oceniania, 

-  uczeń, który otrzyma ze sprawdzianu ocenę niezadowalającą może ją poprawić, ustalając 

z nauczycielem termin poprawy, 

-   sprawdziany są oceniane wg zasad WZO: 

 

 celująca (95%-100%)95% lub więcej 

 bardzo dobra (85%-95%) 85% lub więcej i mniej niż 95%  

 dobra (70%-85%) 70% lub więcej i mniej niż 85%  

 dostateczna (50%- 70%) 50% lub więcej i mniej niż 70%  

 dopuszczająca (35%- 50%) 35% lub więcej i mniej niż 50%  

 niedostateczna (0%- 35%) mniej niż 35% 

 

4)  Prace domowe, uczeń:  

-  ma obowiązek systematycznego przygotowywania prac domowych, 



- uzyskuje wyjaśnienie popełnianych błędów i otrzymuje wskazówki do przygotowania  

poprawy pracy domowej, 

5)  Aktywność na lekcji: 

-  zaangażowanie, zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, 

-  śmiałe wyrażanie własnych poglądów, kreatywność, jasne i precyzyjne argumentowanie     

   własnego stanowiska, 

-  zgodność wypowiedzi z tematem, 

-  umiejętność operowania fachowym słownictwem, 

-  umiejętność pisania scenariusza, 

-  umiejętność wykonania prezentacji, 

-  umiejętność przygotowania przedstawienia teatralnego, 

-  umiejętność pracy w projekcie edukacyjnym. 

6)  Prace twórcze: 

-  estetyka wykonania, 

-  zgodność pracy z zadanym tematem, 

-  inwencja twórcza, symbolika przekazów, 

-  umiejętność interpretacji nastroju poprzez barwę, 

-  znajomość i umiejętność wykorzystywania różnorodności technik tworzenia, 

 -  umiejętność operowania fachowym słownictwem, 

-  umiejętność pisania scenariusza, 

-  umiejętność wykonania prezentacji, 

-  umiejętność przygotowania przedstawienia teatralnego, 

-  umiejętność pracy w projekcie edukacyjnym. 

7)    Aktywność pozalekcyjna - udział uczniów w formach pracy pozalekcyjnej: 

-  reprezentowanie szkoły w konkursach plastycznych, 

-  współtworzenie oprawy słowno - plastycznej do uroczystości szkolnych. 

 

14. Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się zalecenia poradni 

zawarte w opiniach i orzeczeniach.  

15. Nauczyciel we współpracy z wychowawcą, pedagogiem i innymi nauczycielami bierze czynny 

udział we wspieraniu uczniów z problemami, a także pomocy uczniom uzdolnionym.  

 

 

Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

  

 opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym 

 nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej 

 wykazuje się szczególnie oryginalnymi i twórczymi osiągnięciami, opierającymi się na 

gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe, oraz umiejętność 

zastosowania tych osiągnięć w praktyce 

 wykazuje się dużą aktywnością na lekcji 

 nie lekceważy obowiązków ucznia 

 widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań 

 jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane  

i nadprogramowe  



 swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki  

i problemów plastycznych  

 dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki  

  formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski - czynnie bierze udział w dyskusji 

  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  

 opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu dobrym 

 wypełnia powierzoną rolę w grupie 

 twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w pracach plastycznych 

 wykazuje się oryginalnością pomysłów w pracach plastycznych 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały 

edukacyjne i plastyczne 

 posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  

 opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim 

 pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie 

 pracuje w grupie zgodnie z podziałem na role 

 właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe problemy 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  

 opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu poprawnym 

 zadaną pracę wykonuje z instruktażem i pomocą 

 rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych 

 posiada wiedzę bez umiejętności 

 prace plastyczne wykonuje według typowych wzorów 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

  

 opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem na poziomie elementarnym 

 niestarannie wykonuje prace plastyczne 

 wykonuje najprostsze prace z pomocą nauczyciela 

  bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia 

 jest często nieprzygotowany do lekcji 

 wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach 

 nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych 

 

 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

  

 nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

 jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej 

w działaniu na zajęciach 



 nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych 

 nie wykazuje żadnej chęci poprawy swojej oceny, zmiany postawy  

  

 


