
WYMAGANIA WOBEC UCZNIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI DLA KLAS IV-VII

Składniki  na ocenę:
1.Oceny za prace plastyczne obowiązkowe wykonane na lekcji z uwzględnieniem zaangażowania i wysiłku włożonego przez ucznia.
2. Przygotowanie do zajęć- uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do zajęć w półroczu
3. Dyscyplina pracy,  porządek w swoim miejscu pracy – uczeń otrzymuje  minusy za pozostawienie nieporządku w miejscu pracy.
4. Oceny z prac pisemnych ( kartkówki, karty pracy, sprawdziany)
5.  Oceny za dodatkowe prace plastyczne, wykonane przez ucznia dla potrzeb szkoły (gazetki szkolne itp.) niekoniecznie związane z 
materiałem nauczania.
6. Udział w konkursach plastycznych jest nieobowiązkowy. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje ocenę celującą i za miejsce nagrodzone 
również ocenę celującą.

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od opanowania wiadomości i  umiejętności, które były tematem lekcji. Ponadto uczeń może wykonać 
w szkole zaległą pracę wykonywaną na lekcji po umówionym z nauczycielem terminie.

Wymagania na poszczególne oceny dla klas 4 - 7
Ocena 
niedostateczna

Ocena 
dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

1. Uczeń nie 
prowadzi zeszytu 
przedmiotowego
2. Uczeń nie 
przygotowuje się do 
lekcji.
3. Uczeń nie 
wykazuje się 
znajomością wiedzy o
plastyce.
4. Uczeń nie 
wykonuje zadań 
plastycznych.
5. Uczeń wykazuje 

1. Uczeń prowadzi 
niestaranny i 
nieuzupełniony 
zeszyt przedmiotowy.
2. Uczeń rzadko 
przygotowuje się do 
lekcji.
3. Prace plastyczne 
ucznia cechuje uboga 
forma plastyczna np. 
mało zróżnicowana
kreska, ubóstwo 
obserwacji, 
schematyzm w 

1. Uczeń prowadzi 
niestaranny zeszyt 
przedmiotowy, 
brzydko pisze.
2. Uczeń w miarę 
przygotowuje się do 
lekcji – przynosi nie 
wszystkie przybory.
3. Prace plastyczne 
cechuje słaba strona 
techniczna, brak 
wiedzy plastycznej.
4. Uczeń słabo 
opanował 

1. Uczeń prowadzi 
dobrze zeszyt 
przedmiotowy, ale 
zdarzają się 
niewielkie pomyłki.
2. Uczeń 
przygotowuje się do 
lekcji - ma wszystkie 
potrzebne przybory.
3. Prace ucznia nie 
zawsze cechuje 
staranność 
wykonania.
4. Uczeń zna 

1. Uczeń bardzo 
dobrze prowadzi 
zeszyt przedmiotowy 
(ma staranne pismo, 
wpisuje
daty lekcji, stosuje 
podkreślenia 
ważnych informacji, 
wkleja reprodukcje).
2. Uczeń starannie 
przygotowuje się do 
lekcji (ma nowe 
przybory, jest 
aktywny).

1. Uczeń wzorowo 
prowadzi zeszyt 
przedmiotowy – 
wkleja reprodukcje, 
pisze notatki,
stosuje ozdobniki, 
rysunki.
2. Uczeń wzorowo 
przygotowuje się do 
lekcji – ma nowe 
materiały, dodatkowe
informacje, albumy, 
książki.
3. Prace plastyczne 



lekceważący stosunek
do przedmiotu i 
nauczyciela.
6. Uczeń nie 
opanował 
wiadomości z 
plastyki.

oddaniu form z 
natury, nieudolność
techniczna. Prace nie 
zostają skończone.
4. Uczeń minimalnie 
opanował 
wiadomości z 
plastyki.

wiadomości i 
umiejętności z 
plastyki.

elementy abecadła 
plastycznego, ale nie 
zawsze potrafi je 
zastosować w

3. Prace ucznia 
cechują się dobrą 
stroną techniczną - 
widać dobre 
operowanie
narzędziem, 
poprawne 
zastosowanie 
elementów abecadła 
plastycznego, 
staranność
wykonania, bardzo 
dobrą kompozycję 
elementów 
graficznych, 
konstrukcję, bogatą
kolorystykę prac.
4. Uczeń poprawnie 
umie operować 
terminologią 
plastyczną.
5. Uczeń bierze 
udział w konkursach 
plastycznych, ale nie 
zdobywa osiągnięć.

ucznia są na wysokim
poziomie 
artystycznym – są 
widoczne
zdolności plastyczne. 
Cechuje je: doskonały
rysunek, światłocień, 
perspektywa,
właściwe opanowanie
techniki plastycznej, 
bogata kolorystyka, 
oryginalne
rozwiązanie 
plastyczne.
4. Uczeń wykonuje 
albumy,  gazetki, 
przygotowuje 
prezentacje 
pogłębiając 
wiadomości.
5. Uczeń bierze 
udział w konkursach i
osiąga sukcesy.


