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Omawiane  na zajęciach plastycznych zagadnienia są realizowane  w 

teorii i w formie ćwiczeń praktycznych Ocenianie ucznia dotyczy różnych 

aspektów jego aktywności. Ocena  informuje  o przebiegu  nauczania, o 

poziomie  wykonania  realizowanych zadań. Podczas lekcji plastyki  

zadaniami są :  

- ćwiczenia plastyczne, 

- kompozycje  wykonane tradycyjnymi  lub  nietypowymi  technikami,      

- parateatralne działania plastyczne (happeningi, performance),  

- wypowiedzi  o dziełach,  

- albumy, 

  - plakaty,  

- prezentacje, wystawy, 

- przygotowanie materiałów do prac plastycznych, 

- zebranie informacji.  

 

 Najważniejsza jest  działalność plastyczna – to ona stanowi  wyróżnik  

tych  zajęć i podstawę oceny, ale  klasyfikacja z plastyki uwzględnia też 

motywację  ucznia do pracy, zróżnicowane  możliwości,( czasem ograniczenia 

zdrowotne), aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, wykazywanie  

zainteresowania  sztuką (zwiedzanie wystaw, muzeów, zabytków), wrażliwość 

na piękno i estetykę, staranność w wykonywaniu  poleceń,  przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i właściwą współpracę  z innymi  uczniami.  

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne  przedstawia  plan  wynikowy  

związany z rozkładem materiału dla poszczególnych klas wg Programu 

Nauczania Plastyki autorstwa  Beaty Mikulik (WSIP)  

         Oceny podsumowujące: stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy 

przedmiotowej ucznia  i wynikają z ocen cząstkowych zdobytych przezeń w 

danym semestrze. 

 



Kryteria   klasyfikacji : 

 
Stopień celujący  

  

(wiedza  i  umiejętności realizujące program i wykraczające  poza  program  

i   podstawę  programową) 

 

 Ocenę taką otrzymuje uczeń którego wiedza i umiejętności plastyczne 

przewyższają swoim zakresem wymagania programowe, a postawa twórcza  

jest poszukująca, samodzielna;  w oryginalnej twórczości plastycznej 

wykorzystywana  jest wiedza o plastyce uzyskana na lekcjach.  

Świadomie posługuje się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych 

pracach, bierze udział w wybranych konkursach i przeglądach plastycznych, 

wnikliwie interpretuje różnorodne treści zawarte w dziełach sztuki, posiada 

wiedzę o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, 

środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, zauważa powiązania plastyki 

z innymi dziedzinami życia; kształtuje estetykę otoczenia; rozszerza wiedzę 

poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów. 

Wykazuje wykraczające poza program aktywne uczestnictwo w kulturze, 

zainteresowania  zjawiskami w sztuce i wydarzeniami  artystycznymi;  

prezentuje  szczególne  twórcze osiągnięcia. 

Wypowiedzi dotyczące zagadnień teoretycznych wykazują pełną zgodność z 

tematem, są wyczerpujące, zawierają własne wnioski, właściwą terminologię. W 

pracach plastycznych zachowane jest  twórcze podejście do wykonywanego 

zadania, wybrane adekwatne środki wyrazu i zastosowana w praktyce wiedza. 

Uczeń wykazuje się dodatkowymi  formami aktywności  (prezentacja wiedzy i 

umiejętności wnikająca z inicjatywy własnej). 

 

 

 

Stopień bardzo dobry 

 

 (treści i  umiejętności  dopełniające,  pełna  realizacja  wymagań 

programowych  i   podstawy  programowej) 

 

Bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności 

praktycznych, łączenie ich w wykonywanych różnorodnych, oryginalnych 

kompozycjach plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre 

posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, 

interpretowanie treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, 

elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, 



znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia, 

aktywne wpływanie na estetykę otoczenia; 

 rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów,  

aktywne uczestnictwo w kulturze ; 

w wypowiedziach dotyczących zagadnień teoretycznych nieliczne błędy, a 

zakres  wiedzy wyczerpujący; znajomość terminologii.  W pracach plastycznych  

logika kompozycji, poprawny przekaz idei, wyczerpujący dobór środków,  

zastosowana w praktyce wiedza uzyskana na lekcji, staranność wykonania. 

 

 

 

Stopień dobry ( treści i umiejętności  rozszerzone) 

 

 

Przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i 

teoretycznych ćwiczeń plastycznych,  duża aktywność twórcza, interpretowanie 

niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach sztuki, 

dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego 

wyrazu, stylach w sztuce, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny 

życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze 

wypowiedzi  są wyczerpujące, w zagadnieniach teoretycznych nieliczne błędy,  

problemy z samodzielnym  wyciąganiem wniosków, zastosowaniem niektórych 

pojęć plastycznych. Prace plastyczne mają zachowaną logikę kompozycji ale 

zastosowane rozwiązania są typowe, a inwencja własna ograniczona.  

   

 

 

Stopień dostateczny  (treści  i  umiejętności  podstawowe) 

 

Przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo 

prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, 

uproszczone wypowiedzi o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach 

struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, świadomość 

potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki 

otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze wypowiedzi  są 

fragmentarycznie zgodne z tematem i nieuporządkowane. Sporadycznie 

stosowana terminologia obowiązkowa do przyswojenia. Prace plastyczne mają 

zaburzoną logikę kompozycji,  środki  wyrazu nie zawsze wykorzystane  

prawidłowo, a wypowiedź plastyczna jest o słabym stopniu kreatywności. 

  

 

 

 



 

 

Stopień dopuszczający (treści  i  umiejętności konieczne) 

 

Przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności 

umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania 

się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych 

sytuacji życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych 

prac plastycznych związanych z życiem codziennym, niekształtowanie estetyki 

otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze 

wypowiedzi dotyczące zagadnień teoretycznych wykazują w minimalnym 

stopniu zgodność z tematem, pojedyncze jej elementy są dobrane przypadkowo i 

chaotycznie. Terminologia nie jest stosowana prawidłowo. Prace plastyczne 

cechuje brak logiki, nieprzemyślany dobór elementów. Pojedyncze środki 

wyrazu stosowane przypadkowo. Brak kreatywności i własnych rozwiązań.  

 

 

Ocenę  niedostateczną   

Poziom opanowanych treści, zakres aktywności twórczej nie umożliwia 

kontynuacji  nauki, przyswojenia  kolejnych treści, nabycia umiejętności 

potrzebnych na następnym etapie edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze. 

Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi sformułować odpowiedzi, 

która  świadczyła by o znajomości omawianego materiału. Prace plastyczne nie 

spełniają wymogów określonych przez nauczyciela przy podawaniu tematu lub 

nie zostały wykonane, a braki  w wiedzy są na tyle duże  że nie rokują nadziei 

na ich usunięcie. 
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