
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA                             

 W GIMNAZJUM Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH  

 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

 

1. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia są realizacja podstawy 

programowej oraz są określone kryteriami oceniania. 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia zawiera przedmiotowy. system 

oceniania, który powstał w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania. 

3. Nauczyciel informuje na początku roku szkolnego uczniów o zasadach 

oceniania i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Nauczyciel 

stosuje kryteria ocen, które są zgodne ze specyfikacją zajęć edukacyjnych oraz 

stosuje te, które są adekwatne do sytuacji: 

 

 przygotowanie do lekcji 

 praca indywidualna 

 praca w grupie 

 aktywność 

 działania teoretyczno-praktyczne 

 udział w konkursach plastycznych 

 

4. OCENA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

 

Ze względu na indywidualizację wymagań wynikających ze specyfikacji zajęć 

artystycznych ocena obejmuje następujące obszary: 

 

 Obecność i aktywność na zajęciach, 

 Celowość podejmowania działań, systematyczność, wytrwałość w pracy, 

 Pomysłowość w planowaniu pracy, 

 Zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie odpowiednich  materiałów 

 Kulturę twórczości oraz odpowiednie zachowanie podczas pracy, 

 Walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu 

twórczego oraz indywidualności ucznia, 

 Łączenie umiejętności praktycznych z wiedzą. 

 

5.  Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się    

zalecenia poradni zawarte w opiniach i orzeczeniach. W tych przypadkach nauczyciel 

zwraca szczególną uwagę na wkład pracy ucznia, włożony   w wykonanie prac. 

 

 

 

 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu 

bardzo dobrym 

 Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły 

 Bierze regularnie udział w konkursach plastycznych 

 Nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej 

 Wykazuje się szczególnie oryginalnymi i twórczymi osiągnięciami, opierającymi 

się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe,                    

oraz umiejętność zastosowania tych osiągnięć w praktyce 

 Wykazuje się dużą aktywnością na lekcji 

 Uzyskuje bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe 

 Nie lekceważy obowiązków ucznia 

 Widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu 

dobrym 

 Twórczo wypełnia powierzoną rolę w grupie 

 Twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w pracach plastycznych 

 Wykazuje się oryginalnością pomysłów w pracach plastycznych 

 Otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu 

średnim 

 Pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie 

 Pracuje w grupie zgodnie z podziałem na role 

 Właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe 

problemy 

 Najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu 

poprawnym 

 Zadaną pracę wykonuje z instruktażem i pomocą 

 Najczęściej otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe 

 Rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych 

 Posiada wiedzę bez umiejętności 

 Prace plastyczne wykonuje według typowych wzorów 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem na poziomie 

elementarnym 

 Niestarannie wykonuje prace plastyczne 

 Najczęściej otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe 

 Wykonuje najprostsze prace z pomocą nauczyciela 

 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności 

wskazanych w programie nauczania 

 Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

 Nie wykazuje żadnej chęci poprawy swojej oceny 

 Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

 

 

Zakres wiedzy klasa II 

Uczeń zna: 

-  podstawowe pojęcia plastyczne: barwa, plama, kreska, linia, szeroka gama barw, wąska 

gama barw ciepłych, zimnych, barwy neutralne, akcent barwny, kontrast, kompozycja    

plastyczna, kompozycja zamknięta, otwarta, symetryczna, asymetryczna, statyczna,      

dynamiczna,  rytmiczna, światłocień, walor 

-  dziedziny sztuk plastycznych 

-  pojęcia: dzieło sztuki, reprodukcja, kopia, falsyfikat, sztuka użytkowa, inspiracja 

-  pojęcia: martwa natura, pejzaż, sztafaż,  weduta, portret, profil 

-  podstawowe techniki: pastel, malarstwo plakatowe, olejne, akwarelowe, rysunkowe,  

   graficzne, rzeźbiarskie 

-  zasady tworzenia kompozycji literniczych oraz tworzenia napisów 

- rodzaje perspektywy oraz zasady perspektywy zbieżnej 

   

 

Uczeń umie: 

-  zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych 

-  zastosować w działaniach praktycznych zdobytą wiedzę  

-  posługiwać się podstawowymi technikami plastycznymi 

-  planować własną pracę przy różnym stopniu jej złożoności  

-  samodzielnie podjąć działania twórcze i zaangażować się w proces twórczy 

-  dobrać środki wyrazu artystycznego zgodne z postawionym problemem 

-  samodzielnie rozwiązywać napotkane problemy 

-  wypowiadać się na tematy związane ze sztuką 

-  analizować i interpretować dzieła sztuki 

-  współpracować w grupie 

-  znaleźć indywidualne rozwiązania artystyczne 

-  kreatywnie korzystać z własnych możliwości twórczych 

-  zaprezentować wytwory własnej pracy twórczej 



-  dostrzegać piękno wytworów pracy własnej i pracy kolegów 

-  wykorzystać własne prace jako elementy dekoracji okolicznościowych 

-  wytrwale dążyć do celu 

 

Zakres wiedzy klasa III 

Uczeń zna: 

-  podstawowe pojęcia plastyczne: barwa, plama, kreska, linia, szeroka gama barw, wąska 

gama barw ciepłych, zimnych, barwy neutralne, akcent barwny, kontrast, kompozycja    

plastyczna, kompozycja zamknięta, otwarta, symetryczna, asymetryczna, statyczna,      

dynamiczna,  rytmiczna, światłocień, walor 

-  dziedziny sztuk plastycznych 

-  pojęcia: dzieło sztuki, reprodukcja, kopia, falsyfikat, sztuka użytkowa, inspiracja,  

   karykatura, komiks, ex libris, op- art., abstrakcja,  

-  pojęcia: martwa natura, pejzaż, sztafaż,  weduta, portret, profil 

-  podstawowe techniki: pastel, malarstwo plakatowe, olejne, akwarelowe, rysunkowe,  

   graficzne, rzeźbiarskie 

-  zasady projektowania odzieży 

 

Uczeń umie: 

-  zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych 

-  zastosować w działaniach praktycznych zdobytą wiedzę  

-  posługiwać się podstawowymi technikami plastycznymi 

-  planować własną pracę przy różnym stopniu jej złożoności  

-  samodzielnie podjąć działania twórcze i zaangażować się w proces twórczy 

-  dobrać środki wyrazu artystycznego zgodne z postawionym problemem 

-  samodzielnie rozwiązywać napotkane problemy 

-  wypowiadać się na tematy związane ze sztuką 

-  analizować i interpretować dzieła sztuki 

-  współpracować w grupie 

-  znaleźć indywidualne rozwiązania artystyczne 

-  kreatywnie korzystać z własnych możliwości twórczych 

-  zaprezentować wytwory własnej pracy twórczej 

-  dostrzegać piękno wytworów własnej pracy i pracy kolegów 

-  wykorzystać własne prace jako elementy dekoracji okolicznościowych 

-  wytrwale dążyć do celu 

 

 


