
 

 

Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne 

z zajęć artystycznych (plastycznych) 

 

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 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC TWÓRCZYCH 

 

              ELEMENTY OCENY 
 

 

LICZBA PUNKTÓW 

1. KOMPOZYCJA 

 

2. PRESPEKTYWA 

 

3. TONACJA BARWNA 

 

4. INTERPRETACJA ARTYSTYCZNA 
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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%  



 

 

                                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. 

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: J. Zawalich  

 


