
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 z zajęć artystycznych dla uczniów gimnazjum  

w roku szkolnym 2015 / 2016 

Procedury osiągania celów: 

 Poznawanie i doskonalenie technik plastycznych, 

 Stosowanie różnych technik w czasie wykonywania prac. 

 Obserwowanie i podziwianie piękna otaczającej nas przestrzeni.  

 Udział w wystawach artystycznych i wycieczkach szkolnych. 

 Uczestnictwo w warsztatach plastycznych.     

 Wyrażanie stanów emocjonalnych za pomocą środków plastycznych. 

 Poznawanie i doskonalenie technik graficznych  i rzeźbiarskich.  

 Przygotowywanie prac związanych z twórczością ludową (haft , malarstwo na szkle, 
papieroplastyka, rzemiosło artystyczne). 

 Zorganizowanie szkolnej wystawy prac uczniów. 

 Tworzenie prezentacji multimedialnych. 

 Uczestnictwo w konkursach. 

 Właściwa organizacja stanowiska pracy. 

 Zgodna współpraca w grupie. 

 Gromadzenie koniecznych materiałów do wykonywania prac (plastycznych, 
graficznych, rzeźby, malarstwa) oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi 

 

Pozalekcyjne działania podsumowujące  pracę uczniów: 

Przygotowanie szkolnej galerii: wystawa prac artystycznych wykonanych przez uczniów 
naszej szkoły. 
Przygotowanie artykułów informacyjnych na stronę internetową szkoły. 
Wyjazd do muzeum i galerii sztuki    – zwiedzanie wystaw artystycznych. 
 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć 

ucznia: 

Zajęcia artystyczne są przedmiotem , w którym system oceniania jest bardzo trudny, 

ponieważ o umiejętnościach decydują uzdolnienia, a same zdolności nie mogą stanowić 

podstawy do oceny ucznia. Dlatego w ocenianiu uwzględniane będzie głównie: 

1- aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów oraz zadań. 

2- poziom zainteresowania przedmiotem – aktywne uczestnictwo w lekcji,                                   

w dyskusjach, wyrażanie własnych poglądów, formułowanie wniosków. 

3- wykazywanie pozytywnej motywacji podczas wykonywanych zadań. 

4- zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów na zajęcia. 

5- organizowanie pracy na lekcjach. 

6- estetyka wykonanej pracy. 



7- wrażliwość, chęć rozwijania swoich umiejętności. 

8- umiejętność korzystania z materiałów i informacji źródłowych oraz mediów. 

9- pomysłowość twórcza, adekwatne wykorzystanie zdobywanej wiedzy do własnej 

twórczości. 

10- wykonywanie prac dodatkowych, rozszerzających zakres omawianego zagadnienia. 

11- aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. 

Uczeń, który jest nieobecny na lekcji, ma obowiązek dowiedzieć się, jakie materiały  

i przybory należy przygotować na kolejną lekcję.  

 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny : 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

1. Opanował wszystkie treści i umiejętności będące przedmiotem zajęć. 

2. Wykazuje się wybitnymi zdolnościami i osiągnięciami artystycznymi w zakresie 

plastyki. 

3. Posiada autentyczne i wybitne uzdolnienia lub zainteresowania artystyczne  

      i rozwija je aktywnie, np. podczas konkursów, szkolnych akademii i innych. 

4. Wykazuje się odpowiedzialną i dojrzałą postawą artystyczną i społeczną oraz 

autentycznym zaangażowaniem. 

5. Jest laureatem konkursów plastycznych. 

6. Aktywnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach artystycznych: warsztatach czy kole 

plastycznym. 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

1. Uczestniczy w zajęciach, wykonuje wszystkie ćwiczenia prawidłowo                                             

i samodzielnie. 

2. Wykazuje się zaangażowaniem, starannością i kreatywnością. 

3. Wykazuje się w ćwiczeniach, zadaniach i pracach myśleniem analitycznym  

i syntetycznym, potrafi wnikliwie ocenić pracę własną i innych. 

4. Rozumie wszystkie treści i zjawiska omawiane na zajęciach. 

5. Przejawia wyraźne zainteresowania lub uzdolnienia artystyczne. 

6. Odpowiedzialnie i twórczo pracuje w grupie. 

7. Opanował wszystkie treści i umiejętności będące przedmiotem zajęć. 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

1. Uczestniczy w zajęciach, wykonuje prawidłowo większość ćwiczeń - samodzielnie lub 

we współpracy z grupą. 



2. Wykazuje się zaangażowaniem i starannością, sumiennie pracuje. 

3. Potrafi myśleć analitycznie i syntetycznie. 

4. Przejawia wyraźne zainteresowania plastyczne. 

5. Odpowiedzialnie i twórczo pracuje w grupie, aktywnie włącza się we wspólne 

działania, nie utrudnia pracy grupowej. 

6. Opanował większośd treści i umiejętności będących przedmiotem zajęd. 

 
Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

1. Uczestniczy w zajęciach, wykonuje ćwiczenia z niewielką pomocą nauczyciela lub 

grupy. 

2. Czasami wykazuje zaangażowanie i niekiedy aktywnie pracuje  samodzielnie lub  

w grupie. 

3. Wykonuje prawidłowo ćwiczenia oraz włącza się w pracę nad projektami. 

4. Przejawia zainteresowanie przedmiotem zajęć. 

5. Opanował łatwe treści nauczania będące przedmiotem zajęć. 

6. Z  reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne  

i edukacyjne 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

1. Uczestniczy w zajęciach i z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia. 

2. Nie wykazuje zaangażowania i aktywności, niechętnie pracuje zarówno zespołowo jak 

i samodzielnie. 

3. Wykonuje prawidłowo część ćwiczeń wskazanych przez nauczyciela i włącza się  

w pracę nad projektami. 

4. Opanował najłatwiejsze treści nauczania i umiejętności będące przedmiotem zajęć. 

5. Nie przejawia zainteresowania przedmiotem. 

6. Czasami jest  nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów.  

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

1. Rzadko uczestniczy w zajęciach, przeważnie nie wykonuje ćwiczeń. 

2. Nie wykazuje zaangażowania i aktywności, słabo pracuje w grupie i samodzielnie. 

3. Nie wykonuje prawidłowo ćwiczeń i nie włącza się w pracę nad projektami. 

4. Często utrudnia pracę w grupie, prawie nigdy nie stara włączyć się w jej działania. 

5. Nie opanował nawet najłatwiejszych treści nauczania i umiejętności będących 

przedmiotem zajęć. 

6. Często jest nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów, 

podręcznika i nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 


