PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
W KLASACH IV-VI
CELE
Zajęcia artystyczne mają:

• Uwrażliwiać, rozwijać osobowość, przemieniać postawę pod wpływem wartości
niesionych przez sztuki plastyczne.

• Wyposażyć w odpowiedni zasób pojęć, wiedzę o podstawowych środkach
artystycznego wyrazu, zjawiskach w historii sztuki.

• Rozwijać umiejętności plastyczne umożliwiające realizację potrzeby tworzenia i
kształtowania estetyki otoczenia.

• Uświadomić znaczenie ekspresji twórczej jako sposobu wyrażania osobowości,

społecznie akceptowanej formy pozbywania się negatywnych emocji. Twórczość jako
wysiłek pomagający w rozładowaniu stresu.

• Pomóc w zrozumieniu znaczenia twórczości, poszukiwaniu różnorodnych rozwiązań
problemów, sposobu kształtowania kreatywności, pomysłowości, elastyczności
myślenia.

• Rozwinąć potrzebę tworzenia w środowisku komputerowym (programy graficzne).
• Wyposażyć ucznia w odpowiednią wiedzę umożliwiającą ocenę treści, wartości
przekazów medialnych w zakresie uczestniczenia w kulturze.

• Wykształcić umiejętność właściwego korzystania z mediów, wartościowania informacji
dotyczących plastyki, imprez artystycznych.

• Wykształcić potrzebę umiejętności i nawyku uczestniczenia w kulturze poza szkołą,
zdobywania informacji z różnych źródeł o instytucjach upowszechniania kultury.

• Wykształcić kulturę samodzielnego tworzenia i odbioru dzieł sztuki w szkole i poza nią.
• Wykształcić potrzebę poznawania zabytków regionu, tradycji, sztuki ludowej.
• Rozwinąć postawę i uczucia patriotyczne poprzez poznawane dzieła sztuki, zabytki i
historię ich powstania.

Zasady, metody i kryteria oceny osiągnięć ucznia
Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu
szerokiego zakresu przedmiotu, artystycznego, edukacyjnego i wychowawczego
charakteru tej dziedziny oraz możliwej względności oceny.
Przedmiot szkolny Plastyka ma za zadanie rozwijać zróżnicowane formy aktywności
twórczej ucznia, prowadzić do poznania różnych dziedziny wiedzy, uczyć różnorodnych,
właściwych zachowań i postaw podczas tworzenia i szeroko rozumianego uczestniczenia
w kulturze.
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System oceniania powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zaleceniami zawartymi w komentarzu do
podstawy programowej (dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów). W
przedmiotowym systemie oceniania za wyjściową przyjmujemy ocenę dobrą.
Podczas lekcji plastyki zadaniami tymi będą np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie materiałów do prac plastycznych,
ćwiczenia plastyczne,
kompozycje plastyczne wykonane tradycyjnymi i nietypowymi technikami,
parateatralne działania plastyczne (happeningi, performance),
wypowiedzi o dziełach i wystawach,
albumy,
plakaty i prezentacje,
informacje,
ciekawostki o poznawanych dziełach.

Ocenianie ma znaczenie:
Ocenianie - informujące nauczyciela, ucznia, rodziców (opiekunów) o przebiegu
nauczania np. poziomie wykonania i rodzajach zadań realizowanych na lekcjach;
Ocenianie - motywujące ucznia do podejmowania wysiłków, podkreślające mocne strony
i określające obszary wymagające pracy;
Ocenianie – diagnozujące i prognozujące możliwości przygotowania do kolejnego
etapu nauczania w zakresie zdobycia przez ucznia określonych, szczegółowych i ogólnych
umiejętności;
Ocenie podlega nie tylko poziom przyswojonej wiedzy teoretycznej, ale także sposób jej
wykorzystania w praktyce przez ucznia w różnych zadaniach, sytuacjach, innych
dziedzinach wiedzy. Jeżeli uczeń dobrze opanował wiedzę o środkach artystycznego
wyrazu, dziedzinach sztuki, technikach plastycznych, wybranych zagadnieniach z historii
sztuki, powinien umieć wykorzystać tą wiedzę w tworzonych kompozycjach plastycznych
lub podejmowanych działaniach artystycznych, podczas oglądania wystaw, zwiedzania
zabytków. Dzięki temu nauczyciel dowiaduje się, w jakim stopniu przekazywane treści
zostały przez ucznia zrozumiane i ma możliwość przewidywania, czy został on
odpowiednio przygotowany do przyswajania kolejnych treści.
Ocenianie – umożliwiające weryfikowanie, ewaluację procesu edukacyjnego w celu
zwiększenia skuteczności nauczania, wprowadzania nowych i modyfikowania istniejących
sposobów nauczania, uatrakcyjnienia przebiegu procesu nauczania.
Wykonanie pewnego typu zadań dotyczących określonej partii materiału pokazuje, w jaki
sposób podchodzili do tych działań uczniowie, jakie były ich prace, dla jakich uczniów były
trudne, łatwe, czy dobrze utrwalały wiedzę, czy były uważane przez nich za ciekawe,
atrakcyjne, czy za nudne, czy ułatwiały realizację programu. Analiza tych i podobnych
zagadnień pozwala na wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań zwiększających
skuteczność nauczania.
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Podczas oceniania na lekcjach plastyki będą miały znaczenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

postawa i zachowanie na zajęciach, podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków
motywacja ucznia do pracy,
przygotowanie do zajęć,
pomysłowość i oryginalność
stosowanie różnych poznanych technik plastycznych
zgodność pracy z tematem i założeniami lekcji
wiedza o środkach artystycznego wyrazu,
elementy wiedzy o dziedzinach sztuki i wybranych zagadnieniach z historii sztuki
omawianie i interpretowanie formy i przekazu dzieł,
aktywność artystyczna jako twórcza postawa, odwaga, oryginalność myślenia podczas
planowania i realizacji happeningów, akcji plastycznych
gotowość do uczestniczenia w kulturze, sposób oglądania ekspozycji muzealnych i
wystaw, analizowanie formy i treści dzieł sztuki, zwiedzanie zabytkowych obiektów,
skansenów
znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac,
związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi
podejmowanie współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych
udział w konkursach plastycznych

Ocena kompozycji plastycznych skazana jest na pewien subiektywizm. Każda kompozycja
plastyczna ucznia ma wartość niezależnie od jego zdolności. Praca plastyczna jest dla
dziecka czymś osobistym, jest jego dziełem, własnością. Pod wpływem krytycznych uwag
dzieci zrażają się i często przestają chętnie pracować. To do nauczyciela należy
wskazanie uczniowi najciekawszego elementu kompozycji, pomoc w doborze środków
wyrazu artystycznego wydobywających interesujący fragment, np. zmiana koloru tła na
kontrastujące z najciekawszym elementem pracy.
W wyniku współpracy, reakcji ucznia na propozycje nauczyciela powinno dojść do
poprawy efektu pracy. Każdą pracę dziecka można doprowadzić do estetycznej formy.
Poprzez pochwałę (bardzo ładne niebo, kwiat, bardzo ciekawy kształt....), zmotywowanie i
zachętę (ale tu dorysuj, popraw, dokończ, zobaczysz jak będzie wyglądało, gdy dodasz...).
Wszystkie wysiłki, aktywności uczniów powinny być odpowiednio doceniane. Nie tylko
poprzez ocenę, ale również słownie i poprzez eksponowanie prac.
Chęć od pracy i obowiązkowość jest priorytetem oceniana - jest bowiem istotnym,
podstawowym czynnikiem umożliwiającym twórczość, poznawanie dzieł, udział w
wystawach.
Uczniowie pozbawieni naturalnej zdolności twórczej czyli mniej utalentowani
plastycznie nie są pozbawieni zdobywania dobrych ocen bowiem ważna jest
osobowość ucznia, odwaga wypowiedzi artystycznej, cechy temperamentu
wpływające na sposób realizacji i formę wykonania zadań plastycznych.
Na ocenę z plastyki nie wpływają:
• nieśmiałość czy wycofanie dziecka wynikające z różnych niezależnych od ucznia
powodów
• ograniczenia zdrowotne utrudniające wykonywanie niektórych zadań (np. alergia na
materiały plastyczne, ograniczenia ruchowe, zdiagnozowany zespół ADHD).
Ograniczenia zdrowotne są powodem dla którego uczeń może wykonać zastępczą pracę
lub w innym materiale, lub wymagają dodatkowego czasu na jej realizację.
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Skala ocen od 1 - 6
Każdą ocenę niedostateczną uczeń może poprawić
Wyjątek stanowi ocena za brak materiałów na zajęciach plastycznych co jest
równoznaczne z brakiem możliwości pełnego uczestnictwa w lekcji i twórczego działania.

Kolejność wystawienia oceny niedostatecznej za brak pracy plastycznej:
1. „bz” w e-dzienniku (otrzymuje uczeń, który nie odda pracy w dniu jej oceniania, „bz”
pełni rolę informacji - jest przypomnieniem i jednocześnie ostrzeżeniem.
2. ocena „1” (po 1 tyg. od planowanego oddania pracy wtedy „bz” - zamieniana jest na
ocenę niedostateczną „1” )
3. poprawa oceny niedostatecznej „1” jest możliwa w każdej chwili z zastrzeżeniem, że
nie może uczeń otrzymać za wykonaną, zaległą, pracę oceny wyższej niż „5”. Wyjątek
stanowi sytuacja spowodowana zdarzeniami losowymi (jak przebywanie w szpitalu,
poważniejsze zachorowanie)
4. w celu poprawy oceny niedostatecznej z dłuższym terminem zaległości niż 2 tyg.
nauczyciel może, wyznaczyć zastępczy temat pracy.
OCENĘ CELUJACĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
➢ Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania z
plastyki
➢ Reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych i osiąga sukcesy
➢ Samodzielnie rozwija zainteresowania twórcze
➢ Proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, często wykorzystuje różne techniki
plastyczne i różne środki wyrazu plastycznego.
➢ Jest oryginalny w swoich działaniach
➢ Przejawia niebanalne zainteresowanie sztuką oraz wytworem sztuki.
➢ Chętnie podejmuje się uczestnictwa w pracach dekoratorskich
➢ Jest wrażliwy na otaczający go świat i dostrzega szczegóły, na które inni nie
zwracają uwagi
➢ Przejawia chęć istnienia w dziele a nie z jego boku. To co robi czuje całym sobą.
Jest jak paleta barw, która odkrywa przed nami ciągle to inne rozwiązania.
OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
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➢ Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w programie
nauczania plastyki.
➢ Wykazuje ciekawe rozwiązania w trakcie wykonywanych ćwiczeń oraz
posiada bardzo dobrą
wiedzę merytoryczną a ćwiczenia praktyczne realizuje prawidłowo
➢ Dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami w realizacji zadań
plastycznych
➢ Samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu treści i formy z plastyki
zawarte
w programie nauczania
➢ Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
➢ Systematycznie pracuje na każdej lekcji
➢ Prace są estetyczne i zawsze na temat
OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
➢ Opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na
rozwiązywanie typowych problemów z plastyki przewidywanych w programie
nauczania
➢ Poprawnie i samodzielnie realizuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale
potrzebuje więcej czasu na ich realizację
➢ Jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy posiadając przygotowanie i
dobre umiejętności z zakresu realizowanego tematu
➢ Prace plastyczne są tematycznie związane z problematyką.
➢ Brak ciekawych, nowatorskich rozwiązań. Stosowanie uproszczonych
dosyć typowych rozwiązań, mało oryginalnych pomysłów w celu obmyślenia i
realizacji happeningu, akcji plastycznej
➢ W realizacji prac plastycznych często stosowana ta sama technika, co
daje efekt mało interesujący
OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
➢ Opanował podstawowe umiejętności programowe z plastyki, umożliwiające
rozwiązywanie zadań o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy
nauczyciela. Wyrywkowa wiedza o specyfice, zastosowaniu środków artystycznego
wyrazu, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i
rodzajów dzieł, częściowa znajomość niektórych zagadnień z historii sztuki kręgu
śródziemnomorskiego, omawianie i interpretowanie niektórych zagadnień
odnoszących się do formy dzieła, niektórych treści, przekazu dzieł
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➢ Wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, jednak realizuje
je w stopniu dostatecznym z pomocą nauczyciela
➢ Stosuje bardzo ubogie środki wyrazu plastycznego
➢ Jest w słabym stopniu zaangażowany w działanie plastyczne. Bierne
uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, oglądanie wystaw bez zaangażowania
i uważnego analizowania i interpretowania ich formy i treści, zwiedzanie zabytków
bez zauważania wielu istotnych elementów dotyczących stylu, formy,
charakterystycznych fragmentów, znajdujących się tam dzieł sztuki, mało aktywny
udział w zajęciach dotyczących tradycji regionalnych.
➢ Często nie przygotowany do jednostki lekcyjnej
➢ Prace są nieestetyczne, mało dokładne, nie ciekawe. Tworzenie prostych,
schematycznych kompozycji plastycznych, w luźny sposób związanych z tematem,
przypadkowy dobór środków wyrazu artystycznego, wykorzystywanie niektórych
możliwości techniki wykonania pracy.
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
➢ W ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy na lekcjach plastyki
➢ ma trudności w trakcie wykonywanych ćwiczeń na lekcjach, rozwiązuje je z
pomocą nauczyciela
➢ Wymaga zachęty do pracy w większości z mizernym skutkiem
➢ Bardzo często nie przygotowany do zajęć
➢ Przymuszany do pracy realizuje projekt plastyczny szybko i „na odwal”
➢ Prace są nieestetyczne niedbałe, wielokrotnie nie na temat.
➢ Bardzo ubogi język wyrazu plastycznego, często są to prace rysowane tym co
jest pod ręką.
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:
➢ Całkowicie zaniedbuje wywiązywanie się z ćwiczeń lekcyjnych z plastyki
➢ Nie zrealizował materiału zawartego w treściach programowych
z własnego zaniedbania
➢ Pomimo pomocy i zachęty ze strony nauczyciela nie wykazuje żadnej chęci
współpracy
➢ Nie przejawia ochoty do poprawy w określonym terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
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➢ Gardzi podarowanymi materiałami, potrzebnymi dla realizacji pracy

OBNIŻONE WYMAGANIA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ
PSYCHOLOGICZNĄ:
Opanował minimalne umiejętności programowe z plastyki umożliwiające rozwiązywanie
zadań o małym stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
W ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy na lekcjach z plastyki a trudności
w trakcie wykonywanych ćwiczeń na lekcjach rozwiązuje z pomocą nauczyciela
Zaangażowanie i pracowitość ucznia w realizacji ćwiczeń jest objęta skalą ocen od oceny
dopuszczającej do bardzo dobrej.
mgr Renata Jamrozik
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