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Zasady oceniania z zajęć artystycznych 

Zajęcia plastyczne  

Kontrakt 

1.  Będziesz oceniany za: 

-  prace twórcze ( rysunek oraz niektóre elementy grafiki i  malarstwa, fotografii;  rękodzieło kurpiowskiego – 

wycinanka, kwiaty, palmy i kierce, pisanki, / do wyboru przez ucznia/;  projektowanie, konstruowanie   

z wykorzystaniem technik plastycznych i graficznych programów  komputerowych; 

- pracę samodzielną na lekcji, aktywność  na lekcjach i własną  ekspresję  - w zależności od tempa pracy ucznia; 

-  wypowiedź ustną i pisemną ( opis i analiza dzieła sztuki, recenzja, sprawozdanie, zaproszenie na wystawę i wernisaż, 

artykuł prasowy, udział w dyskusji i pogadance  itp.) 

- wiedzę na temat  galerii, muzeów, imprez kulturalnych i konkursów, , stylów  i kierunków w sztuce, twórczości 

wielkich artystów; wykorzystanie zasobów internetowych oraz filmów i programów telewizyjnych; 

  -      udział w  szkolnych  wystawach  i konkursach plastycznych.-  aktywne i efektywne zwiedzanie muzeów  i  wystaw sztuki 

, w tym ludowej; -       udział w pracach terenowych: dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa zabytków sztuki i   

architektury kurpiowskiej ( II semestr); - prace dodatkowe , w tym udział w uczniowskich projektach edukacyjnych i 

konkursach   

2. Jesteś przygotowany do lekcji, gdy masz:  zeszyt, , przybory i materiały  plastyczne oraz odrobioną pracę domową. 

3. W każdym semestrze możesz przed lekcją zgłosić dwa nieprzygotowania. Każde następne będzie równoznaczne z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

4. Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych Twoją nieobecnością masz czas nie dłuższy niż dwa tygodnie.   

Przy ocenianiu zeszytu uwzględniane są następujące kryteria: systematyczność zapisów i prac domowych , estetyka i 

czytelność pisma, poprawność ortograficzna.  

    Przy ocenie prac pisemnych pod uwagę bierze się poprawność ortograficzną i czytelność zapisu 

 Uczeń ma obowiązek poprawienia każdej oceny niedostatecznej (w każdym obszarze oceniania)  

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zestawienia otrzymanych stopni z poszczególnych obszarów oceniania (na końcu zeszytu 

- w formie tabeli), które przyjmują do wiadomości rodzice, potwierdzając własnym podpisem.         

Każda ocena za pracę kontrolną  i za sprawdzian (kartkówkę) jest uzasadniona przez nauczyciela, a informacja zostaje 

podpisana przez rodzica; 

 O przewidywanej ocenie niedostatecznej (semestralnej lub końcoworocznej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować 

ucznia i jego wychowawcę na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym oraz zaznaczyć ołówkiem 

przewidywaną ocenę niedostateczną w dzienniku lekcyjnym.  

   O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie informowani są w obecności klasy na dwa tygodnie przed 

planowanym posiedzeniem, a ich wpisu dokonuje się najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem rady 

pedagogicznej 

Uwaga: Nie podjęcie przez ucznia jakiejkolwiek próby rozwiązania problemu z zakresu podstawy programowej skutkuje 

punktami karnymi  
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Procedury oceniania 

     Miernikiem pracy ucznia jest przede wszystkim włożony wysiłek i  zaangażowanie w działalność 

plastyczną. Ważną rolę odgrywa tu również systematyczność  

i terminowe wywiązywanie się z podjętych zadań. Istotną metodą ewaluacji będzie więc  

każdorazowa prezentacja dorobku plastycznego uczniów podczas lekcji, jak również wystaw i  

konkursów  szkolnych, środowiskowych i innych.  

   Uczeń oceniany jest także za konkretne umiejętności, wiedzę i postępy w następujących obszarach 

działalności plastycznej: 

- indywidualna działalność plastyczna – prace twórcze ( kompozycja, perspektywa, tonacja barwna, 

interpretacja  artystyczna) i udział w konkursach ; 

- działalność w zespole ( pomysłowość – propozycja rozwiązań, współpraca – wymiana poglądów, 

pomoc słabszym, wkład pracy); 

- wiedza na temat wielkich dzieł sztuki, galerii, muzeów, imprez kulturalnych i konkursów, elementów 

dzieła sztuki, technik plastycznych, stylów  i kierunków w sztuce, twórczości wielkich artystów; 

wykorzystanie zasobów internetowych oraz filmów i programów telewizyjnych (np. TVP Kultura), 

wycieczek do muzeów i ośrodków kultury w celu zdobywania powyższej wiedzy. 

 

KRYTERIA OCEN 

     Liczba ocen nie jest określona. Zależy od możliwości uczniów i tempa pracy. Każdy uczeń 

w semestrze podlega przynajmniej kilkukrotnej ocenie z obszarów aktywności: 

1. Prace twórcze ( rysunek oraz niektóre elementy grafiki, malarstwa, fotografii;  rękodzieło 

kurpiowskie – wycinanka, kwiaty, palmy i kierce, pisanki, / do wyboru przez ucznia/;  

projektowanie i konstruowanie  z wykorzystaniem technik plastycznych i graficznych 

programów  komputerowych). 

2. Praca samodzielna na lekcji oraz przygotowanie do lekcji , aktywność ucznia na lekcjach i 

jego osobista ekspresja; w zależności od tempa pracy ucznia; 

3. -  wypowiedź ustna lub pisemna ( opis i analiza dzieła sztuki, recenzja, sprawozdanie, 

zaproszenie na wystawę i wernisaż, artykuł prasowy, udział w dyskusji i pogadance  itp.) 

       (w tym wypowiedź usta i pisemna) 

4. Udział w konkursach twórczych i wystawach plastycznych. 

5. Aktywne i efektywne zwiedzanie galerii, muzeów, wystaw sztuki ludowej; 

6. Udział w pracach terenowych: dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa zabytków 

sztuki i architektury kurpiowskiej 
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KRYTERIA OCENY PRAC TWÓRCZYCH 

 

              ELEMENTY OCENY 
 

 

LICZBA PUNKTÓW 

1. KOMPOZYCJA 

 

2. PRESPEKTYWA 

 

3. TONACJA BARWNA 

 

4. INTERPRETACJA ARTYSTYCZNA 

 

            0 – 5 

 

            0 -  5 

         0 – 5 

 

         0 – 5  

 

 

Punkty są przeliczane na oceny : 

20 – stopień celujący 

19 – 18  - stopień bardzo dobry 

17 – 15 – stopień dobry (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 15-12) 

14 –10  - stopień dostateczny  (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 11-7) 

9   - 4    - stopień dopuszczający (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 6-2) 

Za prace twórcze nie ma stopnia niedostatecznego  

Kryteria procentowe  obliczenia średniej ważonej oceny semestralnej ( za I i II semestr) – 

plastyka  : 

Waga ocen:  Analiza lub opis dzieła sztuki , praca pisemna: recenzja, opis, zaproszenie itp. 

,wiedza  oraz udział w dyskusji i wystawach  – 20%; Praca twórcza w różnych technikach i 

udział w konkursach  – 40% ; Przygotowanie do lekcji, prowadzenie szkicownika, prace 

domowe, aktywność– 20%; Prace dodatkowe i długoterminowe , praca w grupie:  – 20%  

KRYTERIA WYPOWIEDZI USTNEJ  

 

1. Zgodność wypowiedzi z materiałem : st. 5 – pełna zgodność; st. 4 – nieliczne błędy lub 

niezgodność, niewłaściwy dobór treści do tematu; st. 3 – fragmentaryczna, 30 – 40 % 
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zgodności z tematem (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 20-30%);  

 st. 2 – minimalny, 25-30 % zakres zgodności wypowiedzi z tematem (dla ucznia o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych:15- 20%) 

2. Wiedza – zakres merytoryczny : st. 5 – wyczerpujący; st. 4 –    2-3 usterki lub braki  w z 

     w zakresie wyczerpania tematu; st. 3 – połowa wiadomości wykorzystywanych   w 

wypowiedzi (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 30 – 40%); st. 2  - 

pojedyncze elementy wiedzy dobrane chaotycznie lub  przypadkowo. 

3. Kompozycja wypowiedzi: st. 5 – zachowanie logiki i trójdzielność wypowiedzi, własne 

wnioski i uogólnienia; st.4 – zachowanie równowagi między poszczególnymi częściami 

wypowiedzi, brak wniosków i uogólnień; st.3 – wypowiedź nieuporządkowana; st.2- 

chaotyczna, brak spójności. 

4. Stosowanie terminologii przedmiotu:   st.5 – właściwe stosowanie terminów i pojęć 

specjalistycznych; st.4 – niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć; st.3 – 

fragmentaryczne wykorzystanie terminologii, stosowanie niewłaściwe; st.2 – 

niestosowanie terminologii specjalistycznej. 

 
KRYTERIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ 

       (  naczelnym kryterium jest czytelność zapisu, odpowiedzi pisemne nieczytelne skutkują   

oceną niedostateczną ) 

1. Zgodność wypowiedzi z tematem : st.5 – pełna zgodność; st. 4 -  2-3 błędy lub 

niezgodność, niewłaściwy dobór treści do tematu; st.3- fragmentaryczne; 30 – 40 % 

zgodność z tematem; (dla ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 20-30%); st.2 

– minimalny, 25 - 30% zakres zgodności wypowiedzi z tematem ( dla ucznia o 

szczególnych potrzebach edukacyjnych: 15 - 20%) 

2. Zakres merytoryczny – wiedza : st.5- wyczerpująca; st.4 -  2-3 usterki lub braki w zakresie 

wyczerpania tematu; st.3 – połowa wiadomości wykorzystanych w wypowiedzi; st.2- 

pojedyncze elementy wiedzy dobrane chaotycznie i przypadkowo. 

3. Kompozycja wypowiedzi: st.5 – zachowanie logiki i trójdzielność wypowiedzi, własne 

wnioski i uogólnienia; st.4 - zachowanie równowagi między poszczególnymi częściami 

wypowiedzi, brak wniosków i uogólnień; st.3 - wypowiedź nieuporządkowana; st.2 – 

wypowiedź chaotyczna, brak spójności . 

4.  Stosowanie terminologii przedmiotu: 5 – właściwe stosowanie terminów i pojęć 

specjalistycznych; 4 – niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć; 3 – fragmentaryczne 

stosowanie terminologii lub jej niewłaściwe  stosowanie; 2 – niestosowanie terminologii 

specjalistycznej lub stosowanie niewłaściwe.  

 

 

                                OCENY SUMUJĄCE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

Stopień celujący otrzymuje uczeń za szczególne i twórcze osiągnięcia, opierając się na 

gruntowej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności 

zastosowania tych osiągnięć w praktyce. 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zastrzeżeń wymagania, 

gwarantujące opanowanie programu.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające w znacznym stopniu 
podstawę programową. 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi zawarte w podstawie 

programowej. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazał się spełnieniem wymagań koniecznych 

– niezbędnych w dalszym uczeniu się przedmiotu. Ma braki w opanowaniu umiejętności i 

wiadomości zawartych w podstawie programowej. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności nie spełniają 

wymogów oceny pozytywnej ( wymagań koniecznych ).  

SPOSOBY WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ  

1. Ocena śródroczna i końcowa ustalona jest na podstawie wszystkich ocen przy czym 

decydującą rolę odgrywa zaangażowanie ucznia na lekcji. 

2. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględnia się ocenę śródroczną 

3. Przy wystawianiu oceny pod uwagę bierze się: 

- możliwości ucznia 

- wkład jego pracy  

- efekty jakie osiąga. 

4. Uczniowie z opniamia i orzeczeniami  poradni psychologiczno – pedagogicznej oceniani 

są według ich indywidualnych predyspozycji i starań.  

5. Uczniowie zdolni otrzymują oceny za zadania dodatkowe, które wymagają większej pracy 

samodzielnej. 

Za nagrody w konkursach twórczych uczeń nagradzany jest dodatkową oceną celującą 

 

Opracował: Józef Zawalich  


