PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
DRUGI ETAP EDUKACYJNY klasy IV -VII
PSO reguluje kwestie oceniania z plastyki, pozostałe zasady stosuje się zgodnie z ocenianiem
wewnątrzszkolnym.
1.Formy i kryteria sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Ocenianie obejmuje: prace plastyczną, odpowiedź ustną i pisemną, sprawdzian, kartkówkę, zadanie,
aktywność i różne formy pracy na lekcji. W ocenie pracy plastycznej uwzględnia się nie tylko efekt końcowy lecz
przede wszystkim wysiłek wkładany w wywiązanie się z poleconego zadania, następnie umiejętność posługiwania się

zdobytą wiedzą, oryginalne rozwiązywanie problemów plastycznych, odpowiedzialność za własne i grupowe działanie.
Istotne jest zaangażowanie w pracę twórczą, stopień przekraczania samego siebie, barier twórczych, poznawczych i
komunikacyjnych. Ocena obejmuje treść i formę pracy - zgodność z tematem, stosowanie techniki , kompozycję,
oryginalność, estetykę, realizację innych zaleceń. Ocenę obniża się o jeden stopień za każde istotne niezrealizowanie
wskazanych kryteriów. Ocenianie uwzględnia stopień przyswojenia wiadomości na dany temat, wykonywanie zadań,
zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów; zainteresowanie sztuką – udział w dyskusjach, formułowanie
wniosków. W ocenianiu uwzględnia się procentowe kryteria stopni wg oceniania wewnątrzszkolnego, stosuje się plusy i
minusy dla stopni oraz oddzielnie zamieniając je na ocenę. Sześć plusów daje ocenę celującą, pięć bardzo dobrą, cztery
dobrą, trzy dostateczną, dwa dopuszczającą, pięć minusów ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze
nie przedłożyć pracy plastycznej do oceny .Za nieprzedstawienie pracy do oceny po raz trzeci i więcej, otrzymuje
każdorazowo ocenę niedostateczną. Oceny cząstkowej za pracę plastyczną nie poprawia się. W przypadku nieobecności
usprawiedliwionej uczeń zaległych prac nie wykonuje z wyjątkiem, gdy otrzyma takie polecenie; powinien zaś przyswoić z
czasu nieobecności wiedzę teoretyczną.
KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY( śródroczna, roczna) Celująca - uczeń posiada pełne wiadomości i umiejętności
objęte programem; zawsze jest przygotowany do lekcji i posiada potrzebne materiały; interesuje się sztuką, z
zaangażowaniem uczestniczy w różnorodnych formach lekcji: bierze udział w dyskusjach, broni swoich poglądów,
dostrzega analogie ; potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie traktuje powierzone zadania; wykonuje oryginalne prace
plastyczne, stosuje w nich niekonwencjonalne rozwiązania. Bardzo dobra – uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji i
posiada potrzebne materiały; z zaangażowaniem uczestniczy w różnorodnych formach lekcji: jest zainteresowany
tematem, uczestniczy w dyskusjach; potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie traktuje powierzone zadania; wykonuje
estetyczne prace plastyczne, zgodnie z tematem, wykazuje się umiejętnością celowego stosowania środków formalnych i
oryginalnością; posiada prawie pełne wiadomości i umiejętności objęte programem. Dobra – uczeń poważnie traktuje
swoje obowiązki; prawie zawsze jest przygotowany, przynosi materiały plastyczne, podręcznik itp.; jest zainteresowany
lekcją i umiarkowanie zaangażowany; systematycznie wykonuje zadania dotyczące wiedzy o sztuce; prace plastyczne
wykonuje starannie i zgodnie z tematem; w znacznym stopniu posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi
programem. Dostateczna – uczeń swoje obowiązki traktuje poważnie; nie zawsze jest przygotowany do lekcji, przynosi
wymagane materiały plastyczne, podręcznik itp.; mało aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie zawsze jest zainteresowany
lekcją; dość systematycznie i w sposób poprawny wykonuje ćwiczenia i polecenia dotyczące wiedzy o sztuce; wykonuje
prace plastyczne, najczęściej zgodnie z tematem i założeniami, ale na niskim poziomie osiągnięć; posiada podstawowe
wiadomości i umiejętności objęte programem. Dopuszczająca –uczeń lekceważy swoje obowiązki, rzadko przynosi
wymagane materiały plastyczne, podręcznik itp.; niechętnie podejmuje działania plastyczne na lekcji; nie jest
zainteresowany przedmiotem: sporadycznie bierze czynny udział w lekcji; nie wykonuje systematycznie ćwiczeń i poleceń;
fragmentarycznie opanował wiadomości i umiejętności objęte programem. Niedostateczna - uczeń lekceważy obowiązki:
nie przynosi materiałów plastycznych, podręcznika itp.; nie uczestniczy w działaniach plastycznych; nie wykonuje ćwiczeń i
poleceń; nie bierze udziału w dyskusjach, pogadankach; nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych
programem; nie wykazuje woli poprawy oceny. Ocenianie uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i
edukacyjnych – w ocenianiu uwzględnia się opinię, orzeczenie PP-P oraz inne posiadane przez ucznia zalecenia.
2.Uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.Uczeń, aby uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana wykonuje w
obecności komisji 2 prace plastyczne i 3 ćwiczenia plastyczne. Uzyskana wypadkowa ocen staje się ostateczną i nie jest niższa od
oceny ustalonej wcześniej.
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