
 PZO z plastyki 

 Zasady ogólne 
W nauczaniu plastyki ocenie podlegają: 
– ćwiczenia plastyczne różnych rodzajów (malarskie i rysunkowe, przestrzenne, szkice perspektywiczne
i proporcje człowieka, projektowanie opierające się na określonych w każdym ćwiczeniu zasadach 
kompozycji),
– prace pisemne i karty ćwiczeń, a także wypowiedzi ustne uczniów (które wskazują, że uczeń potrafi w
praktyce stosować odpowiednie terminy plastyczne i zdobywa rozeznanie w świecie dzieł sztuki 
stanowiącym dziedzictwo kultury),
– zadania domowe (średnio raz w semestrze: np. pisemne, fotograficzne, projektowe),
– przygotowanie do zajęć, aktywność i zaangażowanie podczas zajęć (umiejętność wyciągania 
wniosków, poszukiwania własnych rozwiązań).
Ćwiczenia wynikają z przewidzianego dla klasy materiału i są odpowiednio zróżnicowane. 
Zróżnicowanie daje możliwość zdobycia najwyższych ocen (sukcesu) każdemu uczniowi z różnymi 
predyspozycjami. Wynikiem takiego opracowania zadań dla uczniów jest równa waga (1) 
otrzymywanych za nie ocen. Uczeń do każdego zadania-ćwiczenia otrzymuje komunikat, co podlegać 
będzie ocenie, ocena nie jest subiektywna, oparta na konkretnych kryteriach i celach postawionych do 
każdej pracy, uczniowie potrafią sami ją wyrazić. Ze względu na treści i przedmiot nauczania plastyki 
(dzieło sztuki w kontekście kultury światowej i polskiej) w ocenianiu istotna jest postawa, 
zaangażowanie i wysiłek ucznia. 
Sposoby informowania uczniów i rodziców o PZO 
Najistotniejsze informacje uczniowie i ich rodzice otrzymują na początku roku szkolnego. Nauczyciel 
odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PZO z plastyki w dzienniku lekcyjnym. 
Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce 
Uczeń jest informowany na bieżąco o każdej ocenie otrzymanej na lekcji, Każde zadanie-ćwiczenie jest 
podsumowane po zakończeniu tematu, a uczeń jest informowany na bieżąco o każdej ocenie otrzymanej
na lekcji. Rodzice informowani są o postępach dziecka przez e-dziennik, na zebraniach informacyjnych,
konsultacjach indywidualnych w różnej formie. 
Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej 
Ocena semestralna i roczna wynika z cząstkowych ocen, punktem wyjścia do jej ustalenia jest 
sugerowana w wewnątrzszkolnym systemie oceniania średnia ważona*, ale ocena ta nie jest średnią 
uzyskanych ocen, ponieważ nauczyciel – ze względu na specyfikę przedmiotu bierze pod uwagę 
zaangażowanie, postawę ucznia, systematyczność, oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w realizację zadań . 
Uczniowie informowani są przez nauczyciela o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na 3 
tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poprzez wpisanie proponowanych 
ocen do elektronicznego dziennika lekcyjnego – przedmiot plastyka wymaga wykonywania głównie 
zadań praktycznych i jest na nie przeznaczona jedna godzina lekcyjna w tygodniu – uczeń otrzymuje 
więc dostateczną ilość czasu na uzupełnienie ewentualnych braków i zaległości, oraz możliwość 
przybycia na konsultacje. 
Przyporządkowania oceny półrocznej zgodne ze statutem szkoły
Wymagania na poszczególne oceny 
Ocenę bardzo dobry, dobry otrzymuje uczeń, którego praca świadczy o zrozumieniu celu ćwiczenia i 
zrealizował on wszystkie postawione zadania. Wykonuje systematycznie zadania domowe. 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, którego praca świadczy o zrozumieniu celu ćwiczenia a uczeń 
zrealizował większość postawionych zadań. 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który pracował i wykazywał chęć wykonania zadań, ale efekt 
pokazuje, że zadanie zrozumiał i opanował w części. 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykonał pracę w małej części, nie zrozumiał zadania i nie 
zdobył umiejętności zaplanowanych dla określonego rodzaju ćwiczenia. 



Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie podjął pracy a korekta i konsultacje udzielone przez 
nauczyciela uczniowi nie odniosły rezultatu. 

Ocena: bdb, db, dst, dop – zależy stopnia zrozumienia tematu i wkładu pracy. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń zainteresowany tematem, wykonujący ćwiczenie trafnie, bez żadnego 
zastrzeżenia, a zdania i problemy plastyczne rozwiązuje w sposób oryginalny i twórczy. Ocena jest 
wyróżnieniem za stopień zrozumienia tematu, inwencję twórczą i wkład pracy. Ocenę celujący na 
podsumowanie semestru otrzymuje uczeń, który wykazuje zaangażowanie – jest systematycznie 
aktywny podczas lekcji, otrzymał kilka ocen z wyróżnieniem (proporcjonalnie do ilości ćwiczeń), 
wykonuje pilnie zadania domowe, wykazuje zainteresowanie popularnymi, powszechnie dostępnymi 
współcześnie formami sztuk plastycznych np. fotografią, uczestniczy w projektach artystycznych. 
Ocena celujący wynika z pracy i zaangażowania ucznia podczas całego semestru. 

Kryteria oceniania 
Uczeń wykonuje prace podczas lekcji, do wykonania pracy przygotowuje się pod kierunkiem 
nauczyciela poznając zjawiska występujące w sztuce w sposób aktywny, dlatego istotny jest 
systematyczny udział w lekcji. 
Do każdego ćwiczenia podane zostają precyzyjnie i jasno wymagania (3 – 4 zadania/zagadnienia). 
Ocena za daną pracę plastyczną wynika ze stopnia realizacji zadań/zagadnień. 
Kryteriami są najczęściej: zgodność pracy z tematem lekcji, umiejętność posługiwania się wskazaną do 
ćwiczenia techniką plastyczną, poprawność układów kompozycyjnych, trafność doboru środków 
artystycznego wyrazu, pomysłowość w doborze i użyciu materiałów i narzędzi, stosowanie twórczych 
rozwiązań i oryginalność realizacji tematu, estetyka pracy, która zależy od charakteru zadania. 
(Nauczyciel dostosowuje kryteria do możliwości indywidualnych uczniów). 
   Ocenianie prac odbywa się przy pomocy wystawy – po każdym zakończonym ćwiczeniu, uczniowie 
pod kierunkiem nauczyciela omawiają wszystkie prace, nauczyciel ocenia prace z aktywnym udziałem 
uczniów – ocena jest jasna, jawna, uzasadniona, niesubiektywna, jest informacją zwrotną. 

Ocenianie bieżące 
Przykładowe tematy prac: Wizualizacja utworu poetyckiego, Martwa natura w gamie jesiennej, Obraz 
w kolorze czarnym i czerwonym, Szkic perspektywiczny na korytarzu szkolnym, Modele grackich waz, 
Projekt fasady kamienicy w duchu renesansu, Projekt mozaiki – łamigłówka kompozycyjne, Plakat o 
ochronie dziedzictwa kulturowego, Portret – rzeźba z gliny, rebus średniowieczny – ilustrowana karta 
ćwiczeń, Analiza obrazu Goi pt. Rozstrzelanie powstańców madryckich, Ćwiczenie interpretacyjne – 5 
dowodów na to, że dzieło należy do kierunku impresjonizm. 
Przykładowe zadania/wymagania do tematu Martwa natura kl.5 
1. Kompozycja ( dopasowane do układu przedmiotów ułożenie kartki i odpowiednia wielkość 
przedmiotów).
2. Zastosowanie zasady perspektywy rzędowej i kulisowej.
3. Barwy rozrobione na palecie (poszukiwanie koloru – nie prosto ze słoiczka.)
Przykładowe zadania/wymagania do tematu Analiza dzieła sztuki Goya „Rozstrzelanie 
powstańców…” kl.7 
1. Podział wypowiedzi pisemnej na 4 części, zaznaczony akapitem.
2. Punktacja za każdą z części – wstęp (4p. autor, tytuł, epoka, okoliczności powstania dzieła),
co widzę (po 2p. za rzeczowy opis każdego z trzech planów,
co wiem (10p. za poprawne ujęcie w zdaniach środków wyrazu plastycznego i krótkie wyjaśnienie, w 
jakim celu malarz je zastosował, 
co czuję (3p. za wyrażenie osobistych emocji i przemyśleń – nie ocenę dzieła). 
3. Umiejętność obserwacji i wnioskowania, poprawność edycyjna – punkty dodatkowe.
Punkt wyjścia: aby otrzymać ocenę dst za pracę pisemną uczeń powinien zdobyć 50 % możliwych do 
uzyskania punktów. W praktyce nauczyciel dostosowuje skalę procentową do możliwości i poziomu 
pracy konkretnych zespołów klasowych. 



Przykładowe pojęcia plastyczne: 
Uczeń rozpoznaje dziedziny sztuki (np. malarstwo, architektura, rzeźba, grafika, fotografia, plakat), 
wskazuje różnice między dziełami należącymi do różnych dziedzin, rozpoznaje techniki plastyczne 
prezentowane w trakcie kontaktu z dziełem sztuki (olej na płótnie, linoryt), rozumie znaczenie 
chronologii, potrafi nazwać epokę lub kierunek, w którym omawiane dzieło powstało. Wskazuje treść 
dzieła i jego formę. Rozumie znaczenie środków plastycznych (plama, linia, kolor, kontrast, akcent, 
dynamika), potrafi wskazać dzieła realistyczne i nierealistyczne (np. ekspresja i uproszczenie, 
abstrakcja). Rozumie, że sztuka nowoczesna nie musi posługiwać się realistycznymi środkami wyrazu i 
kategorią piękna. 
Poprawa ocen 
Każdy uczeń ma prawo do poprawy dopuszczających i niedostatecznych ocen cząstkowych w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem, poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na 
zajęciach edukacyjnych, lub podczas konsultacji. 
Praktyczny charakter zajęć dyktuje zalecenie, aby zaległości wynikające z dużej absencji lub 
zaniedbania ze strony ucznia – nadrabiał na bieżąco. 
Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika obok/poprawianej i brana jest pod uwagę zamiast tej 
oceny. 
Uczeń sporadycznie nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest 
to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji był obecny. 
Gdy uczeń nie przedstawi pracy do oceny, na lekcji kolejnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Oceną ndst skutkuje trzykrotne nieprzygotowanie do lekcji. 
  Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach, to może to zrobić w domu i 
oddać pracę do oceny w terminie jednego tygodnia od zakończenia tej pracy na lekcji. Niewykonanie 
obowiązku skutkuje oceną ndst. 
Elementy oceniania kształtującego 
W ocenianiu bieżącym nauczyciel stosuje informację zwrotną w formie ustnej lub pisemnej (w zależności od
charakteru ćwiczenia). W czasie wykonywania zadania-ćwiczenia plastycznego nauczyciel stosuje korektę 
zbiorową i indywidualną, która pełni ważną rolę w bieżącej informacji zwrotnej. W trakcie oceniania, 
poprzedzonego korektą, które odbywa się różnymi metodami (np. wspólne omawianie prac, wystawa prac)
uczeń otrzymuje informację o: 
– trafnych elementach swojej pracy, (np. właściwie zastosowanych środkach plastycznych i zgodności formy
pracy z treścią),
– zostaje naprowadzony na dostrzeżenie błędów i braków, oraz wskazówkę w jaki sposób ich unikniecie 
pozwoliłoby na uzyskanie lepszego efektu plastycznego,
– uzyskanie przez ucznia zrozumienia, jak zastosowane środki plastyczne wpływają na wyrażenie 
zamierzonych celów, na wyrażenie uczuć i myśli jest etapem do rozwijania umiejętności w kolejnych 
ćwiczeniach.
Zasady oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 
Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wkład 
pracy ucznia, a uwzględniając indywidualne możliwości ucznia, cierpliwe udziela i wielokrotnie 
powtarza instrukcję wykonania, podpowiada różne możliwości wykonania tematu pracy plastycznej, 
wspiera, naprowadza, pokazuje na przykładach, często podchodzi do ucznia i ukierunkowuje jego 
działania, wg. potrzeb stosuje metodę pracy krok po kroku. Celem tych zabiegów jest otwarcie uczniowi
możliwości uzyskania pozytywnej, czy wyróżniającej oceny. 
Inne postanowienia, niezawarte w niniejszym dokumencie – takie jak: egzamin klasyfikacyjny, 
poprawkowy, tryb odwoławczy, zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, które są częścią 
Statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie






