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WSTĘP 

 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania zawierają opis osiągnięć ucznia i propozycje metod 

ich oceny z uwzględnieniem standardów i wymagań będących podstawą do oceny rozwoju 

intelektualnego ucznia. Specyfika oceny z plastyki polega na wypośrodkowaniu  sprawności 

humanistycznej w zakresie teorii sztuki oraz ekspresji twórczej – plastycznej ucznia. 

Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę te dwa aspekty edukacji plastycznej. Należy 

pamiętać, że uczeń mało sprawny manualnie może osiągać bardzo dobre oceny z zakresu 

znajomości teorii sztuki lub odwrotnie - uczeń uzdolniony manualnie (uczeń z orzeczeniem) 

może mieć kłopoty z osiąganiem bardzo dobrych ocen z  teorii sztuki. Dlatego edukacja 

plastyczna uwzględnia przy ocenie recepcję sztuki lub ekspresję przez sztukę na korzyść 

ucznia. Edukacja plastyczna dostosowywana jest do wymagań oraz indywidualnych potrzeb, 

możliwości i predyspozycji uczniów. Dotyczy to zwłaszcza uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, których charakteryzuje szczególna wrażliwość artystyczna 

i zdolności twórcze. Uczniowie przejawiający szczególne pasje artystyczne są wspierani 

w rozwoju. Wymagania edukacyjne formowane są w oparciu o podstawę programową 

kształcenia ogólnego.  

 Program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 

lutego 2017 r., poz. 356).  „Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki” zostały opracowane 

również na podstawie  następujących dokumentów i aktów: 

1. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ”Do dzieła” 

Wydawnictwo: Nowa Era Sp. z o.o., z zatwierdzeniem przez MEN. 

2. Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.  

3. Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI  kl. IV-VII 

CELE EDUKACYJNE 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

  

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań 

twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. 

 

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się 

w działaniach indywidualnych i zespołowych.  

 

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego 

i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. 

 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań 

twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. 

Uczeń: 

 

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, 

architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej 

dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin 

i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; 

zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym 

klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż, sztuka nowych mediów; 

2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje 

je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne 

układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, 

rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje 

poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, 

wykorzystując kształt i kontrast form; 

3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama 

barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; 

rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: 

temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni 

i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy; 

4) charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach 

płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, 

aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje 

światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; podejmuje działania kreatywne 

z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni; 

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; 

wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni 

i transpozycji natury); 

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, 

martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); 

niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium 

z natury, karykaturę, komiks; rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; 
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podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości 

gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi 

(szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż). 

 

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się 

w działaniach indywidualnych i zespołowych. 

 Uczeń: 

  

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, 

stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje 

również próby rysunkowego studium z natury; 

2) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także te 

płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, 

ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi 

przedmiotami); 

3) modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne 

i bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we współpracy z innymi; tworzy 

aranżacje przestrzenne z gotowych elementów stosując układy kompozycyjne właściwe 

dla uzyskania zamierzonego wyrazu; 

4) projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat) kształtuje 

przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; 

umiejętności te wykorzystuje w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. 

powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt; 

5) podejmuje próby integracji sztuk tworząc zespołowo teatr plastyczny (animacja form 

plastycznych w przestrzeni plus światło i dźwięk ) oraz realizując inne rodzaje kreacji 

z pogranicza plastyki i pokrewnych dziedzin jak pantomima, taniec, film animowany; 

6) stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, 

elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego z wykorzystaniem wybranych 

graficznych programów komputerowych); 

7) podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia; projektuje 

i realizuje formy dekoracyjne, podnoszące estetykę otoczenia (wykorzystuje elementy 

gotowe, aranżując własny pokój, np. projektując nakrycie stołu na uroczystość rodzinną 

z wykorzystaniem m.in. dekoracji kwiatowej; uwzględnia zasady estetyki podawania 

potraw).  

 

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego 

i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.  

Uczeń: 

  

1) zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury 

(historycznej i współczesnej); 

2) zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”; 

3) rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztuka 

ludowa i etnografia;  

4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, 

wskazuje ich twórców; 

5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów; 

6) rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu 

w sztuce; 

7) wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na 

świecie; 

8) zna i stosuje zasady prezentacji i upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i etyką. 
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SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

    Różnorodne formy oceniania stanowią dla ucznia informację zwrotną na temat jego pracy, 

dają mu możliwość poznania swoich mocnych stron oraz tego, co wymaga ćwiczeń 

i utrwalania. Podstawą wystawienia oceny pozytywnej z plastyki jest obecność i aktywność 

ucznia na lekcjach, wykonanie prac plastycznych i posiadanie niezbędnego minimum wiedzy 

z zakresu: 

 opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki oraz teorii plastyki, 

 podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące 

formy i struktury dzieła. 

 

I. Ocenianiu  podlegają: wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz 

następujące formy aktywności ucznia. 

 

1) W zakresie wiedzy z teorii plastyki, formy i struktury dzieła: 
 

 wypowiedzi ustne; 
 prace pisemne: analiza struktury dzieła i funkcji plastyki (dziedziny sztuk 

plastycznych);  

 odpowiadanie na pytania opisowe, test wyboru, tabela, referat, quiz, mapa 

myśli, praca projektowa. 

 

2) W zakresie aktywności twórczej: 

 

 prace plastyczne: rysunki, rzeźby i reliefy, kompozycje graficzne, formowanie 

kształtu i przestrzeni, prezentacje, projekty plastyczne; 

 inscenizacje (np. żywe obrazy); 

 aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły. 

 

II. Formy i sposoby oceniania: 

 

     W semestrach uczniowie będą oceniani za: 

 prace plastyczne; 

 prace pisemne; 

 odpowiedzi ustne; 

 prace domowe; 

 prowadzenie zeszytu; 

 aktywność: udział w konkursach plastycznych,  

 prace dodatkowe (referaty, albumy); 

III. Ogólne kryteria oceny: 

 

 stopień przyswojenia wiadomości na określony temat; 

 aktywność i zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów, 

wykonywanie ćwiczeń i poleceń; 

 porządkowanie własnej wiedzy, kojarzenie faktów, dostrzeganie analogii; 

 wykonywanie obligatoryjnych ćwiczeń i poleceń; 

 stopień zainteresowania sztuką – udział w dyskusjach, wyrażanie poglądów 

formułowanie własnych wniosków dotyczących określonych zagadnień, 

aktywne uczestnictwo w lekcjach; 

 zaangażowanie w pracę twórczą: przygotowanie odpowiednich materiałów 

i narzędzi, aktywność, koncentracja na zadaniu; 
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 stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych: twórczych, 

poznawczych, komunikacyjnych, organizacyjnych; 

 zainteresowanie pracą twórczą, poszukiwanie własnych rozwiązań; 

 zgodność efektu końcowego z założeniami i tematem pracy; 

 estetyka i staranność wykonanej pracy plastycznej; 

 oryginalne rozwiązanie problemów plastycznych; 

 stopień poczucia odpowiedzialności za własne i grupowe działanie; 

 celowe wykorzystanie wiedzy o środkach formalnych do ekspresji własnej; 

 indywidualne zainteresowanie działalnością plastyczną, współtworzenie życia 

kulturalnego klasy i szkoły. 

 

IV. Kryteria oceny aktywności uczniów. 

        Przy ocenie prac twórczych ocenia się: 

 

 przynoszenie odpowiednich materiałów i przyborów; 

 zgodność tematyczną; 

 stopień samodzielności pracy; 

 oryginalność rozwiązań plastycznych; 

 wkład pracy ucznia; 

 estetykę wykonania; 

 efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne.  

 

Oceniając prace plastyczne w szczególności pod uwagę będzie brany wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu, nie 

wszyscy bowiem uczniowie mają zdolności manualne. Przy ocenianiu różnych aktywności, 

stosowane będą elementy oceniania kształtującego. 

 

UMOWA NAUCZYCIEL – UCZEŃ 

 

I. Sposoby informowania uczniów o postępach, obowiązkach i niedociągnięciach: 

 

1) Na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym uczniowie zostają zapoznani 

z zasadami i kryteriami oceniania z plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym. 

2) Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej 

analizy możliwości twórczych każdego ucznia. Nauczyciel dokonując oceny, 

zwraca uwagę przede wszystkim na wkład pracy ucznia. 

3) Nauczyciel każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie 

ćwiczenia oraz terminie oddania prac. 

4) W uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona, zaangażowanie 

w proces tworzenia, szukanie odpowiednich materiałów, opinia PP) nauczyciel 

może w porozumieniu z uczniem przedłużyć termin oddania pracy. 

5) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ocenę ze wskazaniem drogi i sposobu poprawy wyników. 

6) Stopnie są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

7) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzania i oddania prac w ciągu dwóch tygodni. 

8) Nauczyciel ma prawo zapytać ucznia z materiału tematycznego obejmującego 

3 ostatnie lekcje. 
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9) Odpowiedzi ustne oraz prace domowe za które stawia się stopnie, oceniane są 

w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.  

10) Na początku lekcji uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji, 

(nieprzygotowanie rozumiane jest jako brak: zeszytu, książki, materiałów 

plastycznych). 

11) Zapis powyższy nie dotyczy: ustnej wypowiedzi, sprawdzianów, lekcji 

powtórzeniowych, zadawanych z odpowiednim wyprzedzeniem (w takim wypadku 

uczeń otrzymuje stopień niedostateczny). 

12) Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić lekcje i prace domowe. 

13) O grożącej ocenie niedostatecznej semestralnej czy końcowej rodzice ucznia 

powiadamiani są pisemnie  przed zakończeniem semestru /roku /.  

14) Uczeń ma na lekcji materiały plastyczne niezbędne do wykonywania pracy 

plastycznej, zeszyt przedmiotowy, podręcznik. 

15) Zeszyt przedmiotowy lub inna forma notatek powinny: 

 zawierać wszystkie tematy, 

 być prowadzone estetycznie, 

 świadczyć o zainteresowaniu ucznia plastyką (własnoręczne notatki ucznia, 

rysunki, artykuły o sztuce, itp.) 

16) O tym że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji, informuje nauczyciela na początku 

zajęć – w przeciwnym razie otrzyma ocenę negatywną. 

17) Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu półrocza nie przygotować się do lekcji, bez 

żadnej konsekwencji – nauczyciel wpisuje „np.”. O nieprzygotowaniu uczeń 

informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy, zgłoszenia mogą dotyczyć: 

 braku zeszytu, podręcznika; 

 braku materiałów i pomocy plastycznych na lekcji. 

18) Zgłaszając dalsze nieprzygotowania uczeń dostaje kolejne „np.” 

19) Trzecie nieprzygotowanie oraz każde następne daje ocenę niedostateczną. 

20) Brak nieprzygotowania nie można zgłaszać w dniu zapowiedzianych prac 

pisemnych. 

21) Aktywność na lekcjach może być oceniana w formie znaku „+” ; „-”.    

22) Trzykrotne otrzymanie „+” oznacza ocenę   bardzo dobrą. 

23) Aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy samodzielnego rozwiązywania 

zadań, udziału w dyskusjach, umiejętnej obserwacji oraz interpretacji zagadnień. 

24) Jeśli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej 

pracy na zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne ćwiczenie dla ucznia do 

zrealizowania.  

25) Gdy uczeń jest nieobecny na lekcji, uzupełnia tematy i prace domowe w zeszycie 

w ciągu jednego tygodnia od daty powrotu do szkoły. 

26) Sprawdziany wiadomości i umiejętności, obejmujące większe partie materiału są 

obowiązkowe, zapowiadane i odnotowane w dzienniku z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

27) Uczeń nieobecny przystępuje do sprawdzianu  po powrocie do szkoły, nauczyciel 

wskazuje termin zaliczenia.  

28) Jeżeli uczeń z różnych powodów nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to 

zrobić  w domu – w przeciwnym wypadku otrzymuje stopień negatywny. 

29) Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać 

zasad BHP. 

 

II. Sposoby informowania rodziców: 

 

 kontakty indywidualne z rodzicami; 

 wywiadówka – informacje o indywidualnych osiągnięciach ucznia; 

 uwagi nauczyciela dla rodziców w zeszycie przedmiotowym z plastyki. 
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III. Prawa i obowiązki ocenianych 

 Uczeń ma prawo do: 

 znajomości kryteriów oceniania; 

 otrzymania uzasadnienia oceny; 
 

Uczeń ma obowiązek: 

 

 uzupełniać braki w  wiadomościach wskazane przez nauczyciela; 

 przestrzegać ustalonych reguł; 

 prowadzić zeszyt przedmiotowy z plastyki; 

 uczestniczyć w sprawdzianach z wiedzy o sztuce;  

 wykonywać prace domowe w terminie ustalonym przez nauczyciela; 

 zaliczać sprawdziany w przypadku swojej nieobecności. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY 

 

I. Cele systemu oceniania: 

1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 

2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i uzupełnianie 

braków. 

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, 

postępach i trudnościach ucznia. 

4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy. 

5. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu 

uczenia się. 

 

II. Do ocenianiu uczniów  służy sześciocyfrowa skala ocen: 

 

  Celujący (6) 

  Bardzo dobry (5) 

  Dobry (4) 

  Dostateczny (3) 

  Dopuszczający (2) 

  Niedostateczny (1)  

 W systemie oceniania funkcjonują też „+” i „-”.  

Zgromadzenie trzech „+” umożliwia   uczniowi otrzymanie „5”, a zgromadzenie trzech „ 

– „1”. 

 

III. O ogólnej ocenie sprawdzianu decyduje suma zdobytych punktów według kryterium: 

 0%   -  29%  punktów - stopień niedostateczny, 

 30% - 49%  punktów - stopień dopuszczający, 

 50% - 74%  punktów - stopień dostateczny, 

 75% - 89%  punktów - stopień dobry, 

 90% - 94%  punktów - stopień bardzo dobry, 

 95%-100%  punktów  - stopień celujący. 
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IV. O ogólnej ocenie kartkówki  decyduje suma zdobytych punktów według kryterium: 

 0%   -  29%  punktów - stopień niedostateczny, 

 30% - 49%  punktów - stopień dopuszczający, 

 50% - 74%  punktów - stopień dostateczny, 

 75% - 89%  punktów - stopień dobry, 

 90% - 94%  punktów - stopień bardzo dobry, 

 95% - 100%  punktów -  stopień celujący. 

Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki) udostępniane są uczniom i rodzicom do wglądu 

w szkole.  

Ocena (stopień) jest jawna, ustnie uzasadniona (co jest dobrze, co źle, jak należy 

poprawić, wskazówki do dalszej pracy). 

  

V. Formy aktywności a waga ocen w dzienniku: 

 

Formy aktywności 
Waga 

oceny 
Kolor zapisu w dzienniku 

Aktywność na lekcji (oraz jej brak) 

1 czarny 

Oceny za „+” lub „-„ 

Praca w grupach 

Zadania domowe 

Wykonanie pomocy dydaktycznych, 

pracy na rzecz szkoły w ramach 

przedmiotu 

Praca na lekcji  –  ćwiczenia praktyczne 

2 zielony 

Kartkówka  

Realizacja i prezentacja projektu 

Odpowiedź ustna 

Aktywność na lekcji, zajęciach koła, 

zespole wyrównawczym, udział w 

akademiach 

Sprawdzian 3 czerwony 

 

KONKURSY - OCENIANIE 

Rodzaj konkursu Waga Ocena 
Kolor zapisu 

w dzienniku 

Konkursy szkolne 

 od 1 do 3 miejsca 
3 6 czerwony 

Konkursy pozaszkolne 

 od 1 do 10 miejsca 
4 6 niebieski 

Konkursy ogólnopolskie 

 laureat, finalista, wyróżnienie 

 od 4  do 10 miejsca 

5 

3 
6 fioletowy 

 od 11do 20 miejsca 
4 

 
6 niebieski 



10 
 

W sytuacji, gdy nie podano lokat: 

 50% - 75%  możliwych do 

zdobycia punktów 

 

3 

 
 

6 

czerwony 

 76%  i pow. 4 niebieski 

Konkursy kuratoryjne 

 awans do II  etapu  konkursu 

 awans do III etapu  konkursu  

4 

5 
6 

niebieski 

fioletowy 

 

 

VI. Ocena roczna przewidywana i klasyfikacyjna wystawiana jest zgodnie z algorytmem:  

(średnia ważona z pierwszego półrocza + średnia ważona z drugiego półrocza )/2.  

W dzienniku rubryki „ocena przewidywana” i „ ocena klasyfikacyjna” w drugim 

półroczu są ocenami rocznymi,  a nie ocenami za drugie półrocze. Oceny przewidywane 

(semestralna i roczna) wynikają bezpośrednio z uzyskanych średnich ważonych. Po 

dniu poinformowania uczniów i rodziców – ocena może ulec zmianie zarówno w dół 

jak i w górę - w zależności od zmiany średniej ważonej. 

 

VII. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny końcowo rocznej jest średnia 

ważona obliczona następująco: 

    

Ocena na koniec semestru 

lub roku szkolnego 
Warunek jej uzyskania 

celujący 

 średnia ważona co najmniej 5,70 

lub 

 uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych 

konkursach, w tym kuratoryjnym na szczeblu 

przynajmniej rejonowym 

bardzo dobry średnia ważona  4,70-5,69 

dobry średnia ważona  3,70-4,69 

dostateczny średnia ważona  2,70-3,69 

dopuszczający średnia ważona  1,70-2,69 

niedostateczny średnia ważona  1,69  i poniżej 

 

 

VIII. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

 

1) Uczeń ma możliwość uzyskania oceny rocznej wyższej  niż przewidywana, na 

pisemną prośbę własną lub rodzica złożoną do nauczyciela w ciągu tygodnia od 

otrzymania wykazu proponowanych ocen. 

2) Nauczyciel ustala z uczniem, rodzicem termin i zakres sprawdzianu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia. 

3) Nauczyciel przeprowadza w ustalonym terminie pisemny sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia objętych programem nauczania dla danej klasy. 
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4) Ocena uzyskana w wyniku tego sprawdzianu ostatecznie rozstrzyga o uzyskaniu 

wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej bądź wystawieniu oceny 

proponowanej przez nauczyciela przed sprawdzianem. 

5) Ocena roczna uzyskana w wyniku sprawdzianu nie może być niższa niż wcześniej 

przewidywana.    

 

 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z PLASTYKI,  KRYTERIA OCEN 

 

CELUJĄCY – uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi a także 

wykazuje dużą znajomość treści nadprogramowych oraz zaangażowanie i twórczą inicjatywę 

w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych 

i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. 

Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami 

plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać 

przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia 

ich wartość artystyczną.   
 

Wymagania szczegółowe:  
 

Uczeń:  

 

 wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, a także  

posiada wiedzę wykraczającą poza jego ramy; 

 jest zainteresowany sztuką w wysokim stopniu - zawsze bierze udział w dyskusjach, 

wyraża poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące określonych zagadnień; 

 jest w sposób zauważalny zainteresowany działalnością plastyczną – uczestniczy 

w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach pozalekcyjnych, bierze udział 

w konkursach, aktywnie współtworzy życie kulturalne klasy i szkoły; 

 prace i ćwiczenia wykonuje estetycznie i starannie, jego rozwiązania plastyczne 

cechuje oryginalność; 

 celowo wykorzystuje wiedzę o środkach formalnych do ekspresji własnej; 

 wykazuje się dużym poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe; 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje 

okolicznościowe) i regionu; 

 zdobywa nagrody w konkursach plastycznych; 

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materiałem 

ilustracyjnym i teoretycznym), przygotowuje się systematycznie do zajęć; 

 utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy, zarówno podczas działań 

plastycznych, jak i po ich  zakończeniu; 

 przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

BARDZO DOBRY – uczeń  wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie 

wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych 

i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji 

w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach 

plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. 

Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje 

też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki 

oraz wyraża własne opinie na ich temat.  
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Wymagania szczegółowe: 
 

Uczeń: 

 

 wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem; 

  aktywnie i z zaangażowaniem rozwiązuje problemy plastyczne, wykonuje ćwiczenia 

 i polecenia; 

 zawsze bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy i formułuje wnioski; 

 potrafi porządkować własną wiedzę – kojarzy fakty i dostrzega analogie; 

 estetycznie i starannie wykonuje pracę, poszukuje oryginalnych rozwiązań 

plastycznych; 

 efekt końcowy jego pracy twórczej zawsze jest zgodny z jej założeniami i tematem; 

 bierze udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły; 

 wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za działania własne i grupowe; 

 przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

DOBRY – uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze 

przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto 

właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. 

Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku 

w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje 

środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też 

nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować 

i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat. 

 
Wymagania szczegółowe: 
 
Uczeń:  
 

 zawsze jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały plastyczne, 

podręcznik, zeszyt; 

 posiada wiedzę z zakresu objętego programem nauczania – jego luki 

w wiadomościach są nieliczne; 

 bierze udział w dyskusjach, najczęściej formułuje poprawnie wnioski, kojarzy fakty 

i dostrzega analogię; 

 wykazuje się zaangażowaniem w działalność twórczą, systematycznie i starannie 

wykonuje pracę i ćwiczenia plastyczne; 

 efekt końcowy jego pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem; 

 jest umiarkowanie zainteresowany życiem kulturalnym klasy i szkoły; 

 utrzymuje w porządku swoje miejsce pracy, przestrzega zasad BHP podczas 

posługiwania się narzędziami plastycznymi. 

 

DOSTATECZNY – uczeń przyswoił podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. 

Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy 

i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu 

i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń  samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia 

i uczestniczy w zabawach, a także współpracuje w grupie i podejmuje próby twórczości 

plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców. 

 

Wymagania szczegółowe: 
 

Uczeń: 
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 najczęściej jest przygotowany do lekcji: posiada wymagane materiały plastyczne, 

podręcznik, zeszyt; 

 posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania z szansą jej 

uzupełnienia; 

 rzadko bierze udział w dyskusjach, ma problemy z formułowaniem poprawnych 

wniosków, kojarzeniem faktów i dostrzeganiem analogii; 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale nie wykazuje się systematycznością 

i zaangażowaniem; 

 nie zawsze dba o estetykę i staranność pracy plastycznej; 

 nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością plastyczną, nie współtworzy 

życia kulturalnego klasy i szkoły; 

 przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych. 

 

DOPUSZCZAJĄCY – uczeń jest przygotowany do większości lekcji (przynosi potrzebne 

materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, uczestniczy w zabawach, 

wyjaśnia najważniejsze terminy. Potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich 

artystów. 
 

Wymagania szczegółowe: 
  

Uczeń: 

 często nie posiada wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika, zeszytu, 

 wykazuje minimalne zaangażowanie w działania plastyczne na lekcji; 

 posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem; 

 ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie i niezgodnie 

z tematem, 

 nie wykazuje woli poprawy oceny. 

 stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji. 

 

NIEDOSTATECZNY – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia 

zadanych prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.  
 

Wymagania szczegółowe: 

 

Uczeń: 

 najczęściej nie posiada wymaganych materiałów plastycznych, podręcznika, zeszytu; 

 nie wykazuje minimalnego zaangażowania w działania plastyczne na lekcji; 

 nie posiada wiadomości objętych programem i uzyskuje oceny niedostateczne 

z pisemnych form sprawdzania wiedzy; 

 nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych; 

 nie wykazuje woli poprawy oceny. 

  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PLASTYCZNIE 

 

1. Ocenianie uczniów wybitnie uzdolnionych. 

     Do uczniów wymagających szczególnej uwagi należy młodzież wybitnie uzdolniona. 

W tym przypadku oceniając działania ucznia na lekcjach plastyki należy uwzględnić: 

 proces twórczy, stopień przekraczania barier poznawczych i komunikacyjnych; 
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 ustalenie kryteriów oceny, związanych z określonym działaniem plastycznym;  

 nauczyciel indywidualizuje, stopniuje trudności, tworzy takie sytuacje 

dydaktyczne, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji. 

   Uczeń wybitnie utalentowany potrzebuje, dodatkowych tematycznych wskazówek, nowych 

zagadnień artystycznych. Rozpoznanie wrażliwości i aktywności percepcyjnej ucznia, 

pozwoli  właściwie ukierunkować dalszy jego rozwój artystyczny. Najważniejsze, aby pomóc 

mu budować poczucie wartości poprzez pokazanie jego możliwości intelektualnych 

i artystycznych w otoczeniu (wystawy, konkursy, prace na rzecz szkoły i społeczności 

lokalnej). 

 

DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI 

TRUDNOSCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI. 

W edukacji plastycznej uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi należy być 

cierpliwym i niejednokrotnie warto pozwolić na skończenie pracy w każdy inny korzystny 

sposób, zwracając przy tym uwagę na samodzielność, co będzie miało duże znaczenie dla 

niego również w dalszym życiu. Uczniowie mogą wykonywać proste ćwiczenia plastyczne 

o konkretnym temacie. Należy wykluczyć tematy alegoryczne lub wymagające własnej 

interpretacji.  

1. Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

  Na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej (psychologiczno-pedagogicznej 

lub   innej): 

 nauczyciel wykazuje się cierpliwością i szczególnym zaangażowaniem, 

przekazując dodatkowe pomocne wytyczne; 

 obniżone zostają wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające mu sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym lub sprawiają trudności w uczeniu się,  

 dostosowanie stopnia trudności zadań do jego indywidualnych predyspozycji, 

 dostosowanie metod, aby walory przedmiotu przyniosły pozytywne efekty 

psychoterapeutyczne. 

 

1. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki do potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów: 

 

 zmniejszanie ilości, poziomu trudności  prac plastycznych; 

 dzielenie materiału na mniejsze partie, zwiększanie  czasu na ich opanowanie 

i odpytywanie; 

 wydłużanie czasu na odpowiedź, przygotowanie pracy plastycznej; 

 wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. reprodukcje, prezentacje 

multimedialne; 

 odwoływanie się do zjawisk artystycznych kultury popularnej; 

 formułowanie pytań  o prostej konstrukcji, powołujących się na komunikat 

wizualny;  

 częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej, pomocy, wyjaśnień, przyjaznego wsparcia; 

 usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne); 

 należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na 

lekcjach. 
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Wymagania edukacyjne dla uczniów z dysfunkcjami. 
Dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych 

potrzeb uczniów na zajęciach edukacyjnych z plastyki. 

 

Dla ucznia posiadającego opinię poradni  psychologiczno – pedagogicznej 

uwzględniającą jego dysfunkcje dostosowuje się wymagania edukacyjne wg zaleceń 

w  poradni z uwzględnieniem ogólnych wskazań zawartych w opinii lub orzeczeniu. 

Uczniowie słabowidzący: 

 

 właściwe umiejscowienie dziecka w klasie (zapobiegające odblaskowi 

pojawiającego się w pobliżu okna, zapewniające właściwe oświetlenie 

i widoczność); 

 udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji 

powiększonej; 

 zwracanie uwagi na szybką męczliwość ucznia (wydłużanie czasu na wykonanie 

określonych zadań); 

 częste zadawanie pytania -„co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia 

słownego trafności doznań wzrokowych. 

 

Uczniowie słabosłyszący: 

  

 zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce 

najlepiej w rzędzie od okna; uczeń, będąc    blisko nauczyciela, może słuchać jego 

wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust.  

 należy mówić do ucznia wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, unikać 

gwałtownych ruchów głową czy nadmiernej gestykulacji; 

  uczeń niedosłyszący powinien siedzieć w ławce ze zdolnym uczniem, 

zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np. 

szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu 

itp.,  w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych 

i tablicy, m.in. zapisanie nowego tematu; 

 aktywizowanie ucznia do rozmowy poprzez zadawanie prostych pytań, 

podtrzymywanie jego odpowiedzi przez dopowiadanie pojedynczych słów, 

umowne gesty, mimiką twarzy; 

 sprawdzanie notatek ucznia i uzupełnianie ich; 

 oceniać własną aktywność ucznia i wkład pracy. 

 

Specyficzne trudności w uczeniu się: 

 

 zawsze uwzględnić  trudności ucznia; 

 w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, 

pokazywać na przykładzie; 

 dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami; 

 nie zmuszać  na siłę do wykonywania ćwiczeń sprawdzających uczniowi 

trudność; 

 dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać 

instruktażu;  
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 nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy; 

 podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do 

przedmiotu, jego chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne 

pomoce itp. 

 włączać do rysowania tylko tam, gdzie uczeń ma szansę.  

 

 Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo:  

 

 dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści, 

wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej są ogólne, takie same, jak 

dla innych uczniów; 

 sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel nie może 

przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać 

ustnie z tego zakresu materiału; 

 uczeń może pisać drukowanymi literami lub na komputerze.  

 

Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, 

fonetycznym, interpunkcyjnym:  

 

 oceniać odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie 

wpisując tej drugiej oceny do dziennika; w żadnym wypadku dysortografia nie 

uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.  

 

 Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze 

zrozumieniem treści:  

 

 kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia 

poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe 

rozumienie jednorazowo przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się 

wiedzą z danego materiału); 

 ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań 

(poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć 

czas pracy dziecka; 

 ograniczać teksty, do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których 

nie ma w podręczniku; 

 pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości, 

wskazane jest, zatem stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów 

z lukami – pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, 

a nie na poprawności pisania; 

 preferowanie wypowiedzi ustnych; sprawdzanie wiadomości powinno odbywać 

się często i dotyczyć krótszych partii materiału; pytania kierowane do ucznia są 

precyzyjne; 

 unikać wyrywania do odpowiedzi; jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie 

lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany; 

 posadzić dziecko blisko tablicy, w celu zwiększenia się jego koncentracji i uwagi, 

ograniczenia ilości bodźców rozpraszających; 

 w przypadku ucznia z dysgrafią akceptowane jest pismo drukowane, pismo na 

maszynie, komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów); nie 
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oceniane jest pismo, np. w zeszytach; jeśli pismo dziecka jest trudne do 

odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź ustną; 

 więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich 

odczytaniu; 

 w  miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów. 

 Uczeń w sytuacji kryzysowej, traumatycznej.  

Umożliwienie zaliczania zaległego materiału w późniejszym terminie, rozłożenie zaliczanego 

materiału na mniejsze partie. Przedłużenie czasu pracy ucznia, nauczyciel może odpytać 

ucznia na osobności, a nie przy całej klasie, nie ponaglać, nie krytykować, nie zawstydzać, nie 

mobilizować stwierdzeniami „jak się postarasz, to będzie lepiej", nie zadawać do domu 

obszernych partii materiału do opanowania. Zadbanie o rozwój sfery emocjonalnej takiego 

ucznia. 

Nadpobudliwość psychoruchowa: 

 poświęcenie uczniowi dużo  uwagi, uczenie współdziałania pracy w grupie; 

 ustalenie zrozumiałych dla ucznia reguł; 

 stosowanie zrozumiałego systemu pochwał i kar (życzliwa konsekwencja); 

  wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania; 

 wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami; 

 przekazywanie treści w jasnej, prostej i krótkiej formie (zdania powinny być 

krótkie, ale urozmaicone); 

 pomoc w zorganizowaniu świata wokół ucznia (usuwanie z otoczenia 

przedmiotów, które mogą go rozpraszać; w miarę możliwości podejmowanie 

działań według wcześniej ustalonego planu); 

 wyznaczanie konkretnego celu; 

 pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności; 

 pobudzenie zainteresowań ucznia; 

 angażowanie ucznia w konkretne działania; 

 akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowanie się; 

 przypominanie o regułach; 

 zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, w towarzystwie spokojnego 

kolegi; 

 skupienie uwagi dziecka na tym co najważniejsze; 

 wskazanie sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w trakcie zajęć; 

 aktywizowanie uwagi ucznia do czynnego udziału w lekcji. 

 

 

Problemy emocjonalne: 

 

 stosowanie warunków  do rozwoju zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości,  samooceny, odpowiedzialności za własne działania; 

 pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych z rówieśnikami; 

 wskazywanie sukcesów  (nawet drobnych); 

 kształtowanie motywacji do pracy; 

 unikanie uwag krytycznych (zwłaszcza na forum klasy); 

 nagradzanie wkładu pracy, nie tylko efektów; 

 dostrzeganie mocnych stron ucznia; 
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 minimalizowanie napięcia związanego z sytuacją weryfikowania wiedzy, 

umiejętności. 

 

Uczeń z chorobą przewlekłą : 
 

 nauczyciel pomaga uczniowi w pokonywaniu trudności; 

 umożliwia korzystanie przez ucznia na zajęciach ze sprzętu medycznego i leków 

zgodnie z zaleceniami lekarza; 

 w przypadku dłuższej nieobecności umożliwia zaliczenie materiału 

w dodatkowych terminach. 

 

  

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą niż przeciętna. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dziecka: 
 

 nauczyciel dzieli materiał na mniejsze partie; 

 wydłuża czas na odpowiedzi, odpytuje po uprzedzeniu, kiedy i czego dokładnie 

uczeń będzie pytany; 

 wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczają  się do kilku 

krótkich, prostych zadań; 

 nauczyciel często podchodzi do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu 

udzielania dodatkowych wyjaśnień; 

 nauczyciel wspomaga ucznia pytaniami pomocniczymi przy odpowiedziach 

ustnych, nagradza wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie zadań; 

 daje uczniowi więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie 

podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę możliwości potrzeby 

pomaga w ich odczytaniu; 

 największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek 

ucznia jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, 

obowiązkowość  i poziom wypowiedzi ustnych. 

 

Uczeń z afazją: 

 

 nauczyciel formułuje krótkie i proste polecenia, kontroluje, czy uczeń je 

zrozumiał, udziela dodatkowych wyjaśnień, wydłuża czas na wykonywanie 

zadań; 

 nauczyciel tworzy spokojną atmosferę w trakcie wypowiedzi ustnych, uwzględnia 

problemy z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi, umożliwia uzupełnienie 

wypowiedzi ustnej zapisem 
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