
Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne z plastyki w klasach 4 - 7 

 

Termin oddania prac do oceny: 

Termin oddania pracy do oceny wynosi 3 tygodnie od dnia, w którym zrealizowano pracę 

plastyczną na lekcji. 

Uczeń, który nie odda pracy plastycznej do oceny w ustalonym terminie otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 
Ocena celująca 

UCZEŃ: 

• samodzielnie tworzy i planuje pracę, 

• tworzy oryginalne kompozycje plastyczne, w których wykorzystywana jest wiedza o plastyce, 

• świadomie posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, 

• tworzy prace o dużych walorach estetycznych, 

• wykazuje się dużą aktywnością na lekcji (nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej z pracy na 

lekcji), 

• oddał wszystkie prace plastyczne w ustalonym terminie (nie otrzymał oceny niedostatecznej za 

portfolio), 

• wykazuje się oryginalnymi i twórczymi pomysłami podczas realizacji poszczególnych zadań, 

• wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością podczas zadań grupowych, pomaga innym, 

• analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat, 

• osiąga sukcesy w konkursach plastycznych, 

• utrzymuje wzorowy porządek po lekcji. 

 

Ocena bardzo dobra 

UCZEŃ: 

• sprawnie posługuje się wybraną techniką plastyczną, 

• biegle posługuje się środkami wyrazu plastycznego, 

• swobodnie stosuje różne typy kompozycji plastycznej, 

• wykazuje dużą dbałość o estetykę pracy, 

• wykazuje się dużą aktywnością na lekcji (nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej z pracy na 

lekcji), 



• oddał wszystkie prace plastyczne w ustalonym terminie (nie otrzymał oceny niedostatecznej za 

portfolio), 

• realizuje zadania wg wskazówek nauczyciela, 

• przestrzega praw autorskich, 

• dobrze pracuje w grupie, 

• utrzymuje porządek po lekcji, 

 
Ocena dobra 

UCZEŃ: 

• sprawnie posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, pędzlem, 

• posługuje się poprawną kompozycję plastyczną, 

• umie zastosować odpowiednią technikę (formę) do tematu (treści), 

• tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem poznanej wiedzy o strukturze dzieła i technikach 

plastycznych, 

• wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym, 

• efektywnie wykorzystuje czas pracy na lekcji, 

• stara się wypełniać obowiązków ucznia (oddał większość prac plastycznych w ustalonym 

terminie), 

• realizuje zadania wg wskazówek nauczyciela, 

• potrafi pracować w grupie, 

• utrzymuje porządek po lekcji, 

 
 

Ocena dostateczna 

UCZEŃ: 

• zna i umie zastosować w praktyce niektóre techniki plastyczne, 

• posługuje się różnymi narzędziami plastycznymi, 

• ma problemy w stosowaniu zasad kompozycji, 

• ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej techniki (formy) do tematu (treści), 

• wykonuje stereotypowe kompozycje plastyczne stosując podstawowe środki wyrazu, 

• dba o estetykę prac plastycznych w stopniu umiarkowanym, 

• wykazuje się niższą aktywnością na lekcji, 



• zdarza mu się lekceważyć obowiązki ucznia (nie oddał wszystkich prac plastycznych w ustalonym 

terminie), 

• ma problemy z zaangażowaniem się w prace grupowe, 

• utrzymuje porządek po lekcji, 

 
 

Ocena dopuszczająca 

UCZEŃ: 

• wymienia podstawowe techniki plastyczne, 

• posługuje się podstawowymi narzędziami: linijką, nożyczkami, pędzlem, 

• ma problemy w stosowaniu zasad kompozycji, 

• ma problemy z zastosowaniem odpowiedniej techniki (formy) do tematu (treści), 

• wykonuje schematyczne, bardzo proste prace plastyczne o niewielkich walorach artystycznych, 

• nie dba o estetykę prac plastycznych, 

• wykazuje się niewielką aktywnością na lekcji (ma oceny niedostateczne z aktywności), 

• zdarza mu się lekceważyć obowiązki ucznia (nie oddał wszystkich prac plastycznych w ustalonym 

terminie), 

• jest bierny podczas zadań grupowych, 

• dba o porządek po lekcji, 

 

 
Ocena niedostateczna 

 

UCZEŃ: 

 

• lekceważy swoje obowiązki: nie przynosi wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika itp.; 

• nie uczestniczy w działaniach plastycznych; 

• nie wykonuje ćwiczeń i poleceń dotyczących wiedzy o sztuce; 

• biernie uczestniczy w lekcjach – nie bierze udziału w dyskusjach, pogadankach; 

• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem; 

• nie wykazuje woli poprawy oceny. 

 
 

Warunki i sposób poprawy oceny cząstkowej: 

Poprawie podlega: każda ocena bieżąca niższa niż 6. Warunkiem poprawy oceny za pracę plastyczną 

jest uzupełnienie brakujących prac i poprawienie błędów. Sposób poprawy oceny za pracę na lekcji, 

projekt, ćwiczenia, nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem. 



 

Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej: 

Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, w oparciu o ustalone kryteria 

ocen z plastyki. 


