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Plastyka 
Kryteria oceniania w klasie V szkoły podstawowej 

 
Nauczyciel przedmiotu: Margareta Pierzchalska, Monika Kasprowicz 
Program nauczania dla klas IV – VII, Anna Przybyszewska – Pietrasiak,  
wydawnictwo Operon 
 
Ogólne zasady i specyfika oceniania z przedmiotu plastyka 
Plastyka jest przedmiotem artystycznym, jednakże uzdolnienia plastycznie ucznia nie mogą 
być podstawowym kryterium oceniania. Głównym kryterium oceniania jest zaangażowanie 
ucznia podczas zajęć: przygotowanie do zajęć, podejmowanie próby realizacji tematu, 
pozytywne nastawienie do przedmiotu.  
 
Brak przygotowania do zajęć w postaci nie przyniesienia potrzebnych materiałów nie 
skutkuje oceną niedostateczną, jednakże wpływa na ocenę końcową wykonanej pracy 
plastycznej czy też innej formy podlegającej ocenie. Uczeń może pożyczyć materiały lub 
wykonać pracę w innej technice. 
 
Sposoby sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów 
 
- tworzenie wypowiedzi plastycznej 

 Prace plastyczne, projekty sztuki użytkowej, działania plastyczne w plenerze, 
ćwiczenia plastyczne kształtujące i rozwijające umiejętność obserwacji 

- odbieranie wypowiedzi i wykorzystywanie informacji oraz opis dzieł sztuki 
 Pokaz materiału wizualnego, tworzenie map myśli, pokaz filmów, analiza otaczającej 

rzeczywistości i dzieł sztuki 
 
Metody pracy: projekt edukacyjny, lapbook, praca w grupach,  demonstracja, warsztaty 
artystyczne, żywe obrazy 

 
 
Kryteria oceny z przedmiotu plastyka w klasie V 
 
Tworzenie wypowiedzi plastycznej: 
Uczeń otrzymuje dwie oceny za wykonaną pracę plastyczną, projekt, działanie, ćwiczenia.  
 
Pierwszą ocena wskazuje: samodzielność wykonania zadania, zaangażowanie, aktywność w  
realizację zadania (waga 5) 
 
Druga ocena wskazuje: wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, biegłość 
w posługiwaniu się  technikami plastycznymi, twórczość i oryginalność (waga 4) 
 
Odbieranie wypowiedzi i wykorzystywanie informacji oraz opis dzieł sztuki 
Uczeń otrzymuje dwie oceny za udział w tworzeniu map myśli czy nalizy dzieła sztuki 
 
Pierwsza wskazuje: samodzielność wykonania, zaangażowanie i aktywność w realizację 
zadania (waga 5) 
 
Druga wskazuje: twórczość i oryginalność, wykorzystanie wiedzy plastycznej (waga 4) 
Za osiągnięcia w konkursach plastycznych uczeń ocenę cząstkową celującą o wadze 5. 
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Ocena śródroczna i końcoworoczna 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych 
programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 
 

 czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
 wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 
 podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w 

życie artystyczne klasy i szkoły), 
 reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych, 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w 
wysokim stopniu,  ponadto: 
 

 wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 
 wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, 
 uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 
 starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 
 potrafi bronić swój pogląd i postawę twórczą, 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w 
stopniu średnim, a także: 

 
 zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, 
 poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów, 
 odpowiednio wywiązuje się z części zdań i powierzonych ról, 
 najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu 
poprawnym oraz: 
 

 nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 
 rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo- grupowych, 
 czasami poprawnie formułuje wnioski, 
 ma problemy z obroną poglądów, 
 najczęściej uzyskuje dostatecznie oceny cząstkowe, 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na 
poziomie elementarnym, ale także: 
 

 nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 
 biernie uczestniczy w dyskusjach, 
 niestaranie wykonuje ćwiczenia, 
 nie formułuje własnych wniosków, 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 
materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 
 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
 nie bierze udziału w działaniach twórczych, 
 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 
 nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny, 
 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do 
przedmiotu oraz pracy na lekcjach.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


