
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GIMNAZJUM  

 

Zajęcia artystyczne to przedmiot, który stwarza uczniom możliwości rozwoju 

w zakresie percepcji sztuki, ekspresji przez sztukę i recepcji sztuki. Jednym 

z procesów, który dostarcza nauczycielowi, uczniom i rodzicom informacji o wiedzy, 

umiejętnościach i postawie ucznia wobec przedmiotu jest ocenianie. Jest to proces 

ciągły i systematyczny. Podlegające ocenie osiągnięcia pozwalają nauczycielowi na 

weryfikację metod i form pracy oraz dobór właściwych środków dydaktycznych. 

1. Bieżącej ocenie podlegają: 

- obecność i aktywność na zajęciach, 

- przygotowanie do pracy (materiały do wykonania pracy , przyswojenie zagadnień 

teoretycznych poprzedzających wykonanie prac), 

- systematyczność i wytrwałość w pracy, 

- kreatywność, pomysłowość, postawa poszukująca, 

- kultura twórczości w zakresie komponowania prac, projektów, 

- podejmowanie współpracy, umiejętność podziału zadań. 

2. Ocenianie dokonywane jest przez: 

- działalność artystyczną- rysunki, prace malarskie, graficzne, rzeźba, sposób 

przedstawienia tematu, projekty 

- wypowiedź ustną- znajomość terminów plastycznych, epok, stylów, oraz wybitnych 

przedstawicieli świata artystycznego, 

- dodatkową aktywność ucznia- udział w konkursach plastycznych szkolnych 

i pozaszkolnych, własną inicjatywa ucznia, aktywność i udział w życiu artystycznym 

szkoły. 

3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Jest zobowiązany przynosić 

na zajęcia potrzebne materiały i przybory w zależności od wykonywanych prac. 

4. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić trzy razy  nieprzygotowanie do zajęć ( dotyczy to 

braku materiałów koniecznych na zajęcia, zeszytu i przygotowania teoretycznego).5. W pierwszym 

tygodniu nauki nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym 

Systemem Oceniania. Przedmiotowy System Oceniania jest dostępny do wglądu dla 

rodziców podczas spotkań indywidualnych lub zebrań z rodzicami. 

6. Minimalna ilość ocen cząstkowych wynosi trzy oceny. 

7. Aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana plusami. Po zdobyciu pięciu plusów 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

8. Ocena semestralna i końcowa jest wystawiana z uwzględnieniem Wewnątrz 

Szkolnego Systemu Oceniania, wynika ona z ocen cząstkowych zdobytych przez 

ucznia w danym semestrze. Odzwierciedla ona postawę ucznia do przedmiotu 

i wykonywanych zadań oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w ich realizację. 

9. Kryteria ocen: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności i wiadomości 

programowych w stopniu bardzo dobrym oraz: 

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- systematycznie pracuje na zajęciach i wszystkie wykonywane prace oddaje 

w terminie, 

- reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych, 

- podejmuje dodatkowe zadania angażując się w życie artystyczne szkoły i klasy, 

- otrzymuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe, 

- wykazuje zainteresowanie sztuką (zwiedzanie wystaw muzealnych, zabytkowych 

obiektów, udział w wycieczkach do muzeum ). 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 



programowych w stopniu wysokim, a ponad to: 

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań, 

- otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

- staranie wykonuje prace plastyczne i oddaje je w terminie, 

- sporadycznie bierze udział w konkursach plastycznych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 

opanował zakres umiejętności programowych 

w stopniu średnim, a ponad to: 

- zwykle pracuje systematycznie indywidualnie i w grupie, 

- odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról, 

- najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe, 

- wykonywane prace są estetyczne i oddawane w terminie. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 

programowych w stopniu poprawnym oraz: 

- jego praca na zajęciach jest niesystematyczna, 

- niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 

- prace są wykonywane nieestetycznie i bez większego wysiłku, 

- często jest nieprzygotowany do zajęć 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 

programowych na poziomie elementarnym, a także: 

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

- biernie uczestniczy w dyskusjach, 

- niestarannie wykonuje prace plastyczne i są one oddawane nie w terminie, 

- otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe, 

- niestarannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

- jest często nieprzygotowany do zajęć. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet na poziomie elementarnym nie 

opanował umiejętności programowych oraz: 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

- notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, 

- nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

- nie wykazuje chęci poprawy swojej pracy, 

- nie oddaje w terminie prac plastycznych. 

 


