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Celem nowoczesnego oceniania jest: 
 

 rozpoznawanie uzdolnień,zainteresowań i pasji ucznia 

 obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia 

 motywowanie do uczenia się 

 wdrażanie do samooceny 

 wdrażanie do systematyczności i organizacji uczenia się 

 rozwijanie kreatywności  

 wzmacnianie poczucia własnej wartości  

 diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia 

 sprawdzanie poziomu wiadomości i umiejętności 

 nauka zdrowej rywalizacji 
 
 
 
 
 
Założenia PSO: 
 

1. PSO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 
2. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani  

o celach, zasadach i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z plastyki. 
3. Każdy uczeń pracuje na miarę swoich możliwości aby osiągnąć sukces 

szkolny. 
4. Ocena dostarcza uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce, 

trudnościach i uzdolnieniach. 
5. Nauczyciel ocenia to co uczeń już umie, a nie to czego jeszcze nie opanował. 
6. Każda stawiana przez nauczyciela ocena opatrzona jest komentarzem 

ustnym lub pisemnym, który staje się wskazówką dla ucznia na temat 
poziomu jego umiejętności, wiedzy oraz jak dalej pracować. 

7. Nauczyciel udziela korekt podczas wykonywanych prac. 
 
 
 

Zasady przedmiotowego systemu oceniania. 
 

1. Wymagania edukacyjne uwzględniają podstawę programową z plastyki, 
program nauczania „Do dzieła!” oraz zachowują spójność z 
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

2. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen wg skali określonej przez MEN: 
-stopień niedostateczny, 
-stopień dopuszczający, 
-stopień dostateczny, 
-stopień dobry, 



-stopień bardzo dobry, 
-stopień celujący. 
 
 
 

3. PSO z plastyki dopuszcza możliwość stosowania ocen ze znakiem „+/-” tylko  
w ocenach śródrocznych. Na półrocze i koniec roku szkolnego oceny muszą być 
pełne.  

4. Obowiązkiem ucznia jest bycie przygotowanym do lekcji plastyki, przynosić 
wcześniej ustalone materiały do ćwiczeń plastycznych. 

5. Uczeń jest zobowiązany jest do posiadania na lekcji zeszytu przedmiotowego  
i podręcznika. Ich brak może skutkować oceną niedostateczną. 

6. W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego uczeń wykonuje pracę 
plastyczną lub zadanie domowe w innym ustalonym z nauczycielem terminie. 

7. Dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji plastyki, 
które nie będzie skutkowało oceną niedostateczną.  

8. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy starannie. 
9. Prace domowe mogą być oceniane wyrywkowo. 

10. Ocenie podlega aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji. 
11. Oceny półroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
12. Wagę ocen ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami. 
13. Warunki które muszą być spełnione aby uczeń mógł ubiegać się  
o wyższą ocenę okresową lub roczną są zapisane w WSO. 
14. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, deficytami rozwojowymi 

stosuję się obniżone wymagania, zgodnie z dokumentacją poradni 
psychologiczno- pedagogicznej, uwzględnia się także uczniów wybitnie 
uzdolnionych i stosuje indywidualizację pracy. 

 
 
Przy tworzeniu PSO zwrócono uwagę na specyfikę przedmiotu, która sprzyja 
rozładowaniu emocji i stresu z punktu psychologicznego rozwoju dziecka. Ocena 
uwzględnia aktywność, wkład pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, które 
budują poczucie pewności siebie i satysfakcji. Ważną rolę podczas oceny osiągnięć 
uczniów odgrywa analiza wykonywanych prac plastycznych, wypowiedzi ustnych 
lub pisemnych. Na lekcjach plastyki stosuje się elementy oceniania kształtującego. 
 

1. Ocena niedostateczna – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości 
i umiejętności z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest 
przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac domowych. Świadomie 
lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.  
 

2. Ocena dopuszczająca- uczeń powinien być przygotowany do większości 
lekcji ( przynosić potrzebne materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać 
proste ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach, wyjaśniać najważniejsze  

terminy. Potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich artystów. 
 



 
 

3. Ocena dostateczna – uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości 
oraz najprostsze umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, 
stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych 
prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje 
typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać 
łatwe ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie 
podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku 
wybitnych polskich twórców. 

 
4. Ocena dobra – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę                    

i umiejętności. Zawsze przynosi na lekcję potrzebne materiały i dba 
 o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo posługuje się terminologią 
plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. 
Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo 
wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie 
wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne techniki plastyczne. Wymienia 
nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować 
i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.  
 

5. Ocena bardzo dobra – uczeń powinien opanować i wykorzystywać w 
praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności. 

Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić 
swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji 
w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach 
plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i 
pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę 
do tematu pracy. Podaje nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. 
Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.  
 

6. Ocena celująca – uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie 
sztukami oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. 

Aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się 
różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi 
wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich 
dzieł. Uczeń analizuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki oraz uzasadnia ich 
wartość artystyczną.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


