
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DŹWIRZYNIE 

 

Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany zgodnie  

z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Wszystkie 

nieuwzględnione w PSO elementy są regulowane przez WSO.  

 

I AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE  

Wiedza (stopień zrozumienia i zapamiętania informacji zdobytych podczas zajęć) 

Umiejętności ( wykorzystanie wiedzy w praktyce, umiejętne korzystanie z pomocy 

dydaktycznych, właściwa praca w grupie) 

Postawy ( przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych, aktywność podczas 

lekcji) 

 II NARZĘDZIA POMIARU AKTYWNOŚCI UCZNIA  

 sprawdziany i testy 

 prace plastyczne  

 prace dodatkowe  

 zeszyt ćwiczeń 

 aktywność na lekcji  

 uczestnictwo w konkursach  

 prace domowe  

III ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW  

Sprawdziany i testy  

Wszystkie sprawdziany i testy są oceniane według przyporządkowanej skali punktowej 

ściśle określonej dla danej formy aktywności.  Nauczyciel zapowiada sprawdzian  

z tygodniowym wyprzedzeniem i jest on zawsze poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w terminie zobowiązany jest napisać go w terminie 

nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu powrotu do szkoły.  

Prace plastyczne  

Każda z prac plastycznych zawiera określone kryteria podlegające ocenie, nauczyciel 

podaje je zawsze przed przystąpieniem uczniów do jej wykonania. Podczas oceniania 

prac szczególnie uwzględnia się:  



 zgodność z tematem  

 pomysłowość  

 poprawność użytych technik  

 estetykę wykonania  

 możliwości ucznia i zaangażowanie  

Zeszyt ćwiczeń  

Sprawdzając zeszyt ćwiczeń ucznia szczególnie zwraca się uwagę na kompletność, 

staranność i systematyczność wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia winny być czytelne 

i estetyczne.  

Działalność pozalekcyjna i prace dodatkowe 

Uwzględnia się działalność pozalekcyjną i pozaszkolną ucznia. Nagradzane są: udział  

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentowanie szkoły  

w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym, pomoc lub samodzielne wykonanie 

dekoracji wykorzystywanych w szkole. Wszystkie zadane przez nauczyciela prace 

dodatkowe wykonane przez ucznia samodzielnie są nagradzane oceną pozytywną.  

Aktywność na lekcji  

Uczeń aktywny podczas zajęć lekcyjnych otrzymuje wpis do dziennika lekcyjnego  

w postaci „+” każde pięć plusów odpowiada ocenie bardzo dobrej z aktywności.  

W szczególnych przypadkach aktywność ucznia na jednej jednostce lekcyjnej może być 

nagrodzona oceną.  

Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych  

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy 

domowej, nieopanowanie materiału z 3 ostatnich lekcji, brak przyborów do zajęć). 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów. W przypadku braku 

przyborów do wykonania danej pracy uczeń pracuje w sposób wyznaczony przez 

nauczyciela.  

IV ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę uzyskaną z przedmiotu w terminie 

nieprzekraczającym dwa tygodnie (dotyczy to sprawdzianów, prac plastycznych i 

domowych). Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną zobowiązany jest 

zaliczyć materiał w terminie i zasadach zgodnych z WSO.  

 

 

 



 

V SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN  

Ocena celująca (6) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przez cały semestr/ rok szkolny:  

 bierze czynny udział w zajęciach, 

 zawsze w terminie oddaje prace, 

 jego prace plastyczne są staranne, estetyczne i zgodne z tematem, 

 opanował wiadomości objęte programem,  

 chętnie poszerza swoją wiedzę o dodatkowe informacje,  

 bierze udział w konkursach plastycznych w szkole i poza nią, 

 wykonuje prace dodatkowe;  

Ocena bardzo dobra (5)  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 bierze czynny udział w zajęciach, 

 opanował wiadomości objęte programem,  

 estetycznie i starannie wykonuje swoje prace,  

 wykonuje prace dodatkowe,  

 jest zawsze przygotowany do zajęć; 

Ocena dobra (4)  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 chętnie bierze udział w lekcji, 

 w większości opanował wiadomości objęte programem, 

 starannie wykonuje ćwiczenia, a jego prace są staranne i estetyczne; 

Ocena dostateczna (3) 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 średnio opanował materiał objęty programem,  

 ma trudności w zastosowaniu wiedzy w praktyce,  

 jego prace nie zawsze są staranne i estetyczne  

 niechętnie bierze udział w lekcji;  

Ocena dopuszczająca  (2) 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma spore braki w wiadomościach objętych podstawa programową,  



 nie angażuje się w pracę na lekcji,  

 niestarannie i niezgodnie z tematem wykonuje ćwiczenia,  

 często jest nieprzygotowany do zajęć; 

Ocena niedostateczna (1) 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował minimum wiadomości niezbędnych do kontynuowania nauki w 

klasie programowo wyższej,  

 jest niechętny w wykonywaniu prac plastycznych,  

 notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,  

 posiada duże braki w wypełnianiu ćwiczeni.  

 

Opracowała  

mgr Dominika Besser- Karaś  

 

 

 

 

 

 


