KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI:
KLASY IV – VII
Bieżącej ocenie podlegają:
1. Wykonane ćwiczenia plastyczne (rysunkowe, malarskie). Wykonane prace plastyczne – (ilustracje, rysunki, kompozycje
graficzne, prace przestrzenne, projekty itp.)
 uczeń może jednorazowo w semestrze nie oddać pracy plastycznej do oceny: otrzymuje minus. Każdy następny brak pracy skutkuje
oceną niedostateczną. Uczeń może ją poprawić w terminie do dwóch tygodni. Brak systematyczności jest równoznaczny z tym, że
uczeń nie może otrzymać oceny końcowej wyższej niż ocena dobra.
W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia termin oddania zaległych prac zostaje wydłużony. Jeżeli uczeń jest nieobecny
na
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z danym tematem lekcji), jednakże może oddać pracę do oceny.
2. Odpowiedź ustna lub pisemna (znajomość podstawowych terminów plastycznych i wiadomości z zakresu historii sztuki zgodnie
z programem nauczania dla danej klasy)
3. Przygotowanie ucznia do lekcji (stosunek ucznia do przedmiotu).
 uczeń może dwa razy podczas semestru być nieprzygotowany do lekcji i po uprzedzeniu o tym nauczyciela otrzymuje minus
(w dzienniku w rubryce MATERIAŁY) za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną kolejne nieprzygotowanie to kolejna
ocena niedostateczna. Częste nieprzygotowania ucznia wpływają na obniżenie oceny końcowej.
4. Odrabianie pracy domowej.
W przypadku kiedy uczeń nie odrobi zadania domowego (w dzienniku w rubryce ZADANIE DOMOWE ) otrzymuje minus, jeśli na
następnej lekcji nie dostarczy odrobionej pracy domowej otrzymuje w miejsce minusa ocenę niedostateczną. Ocena ta, ma wpływ na ocenę
końcową.
5. Udział ucznia w lekcji, przygotowanie referatu, notatek, dodatkowe przygotowanie ucznia do lekcji (aktywność ucznia). Uczeń za
aktywny udział w lekcji bądź jego brak (związany z przeszkadzaniem innym podczas zajęć lekcyjnych lub przeszkadzaniem
nauczycielowi w prowadzeniu zajęć; otrzymuje w rubryce – AKTYWNOŚĆ – plusy, minusy , bądź oceny.
W rubryce aktywność umieszczane są również oceny za wykonane prace konkursowe lub inne prace dodatkowe (np. dekoracje, plakaty itp.)
Na ocenę końcową (śródroczną i roczną) mają wpływ wszystkie w/w czynniki. Są one uporządkowane według ich znaczenia przy
wystawianiu oceny końcowej.
1. Oceny za wykonane ćwiczenie lub pracę plastyczną
2. Udział w lekcji, wypowiedź ustna lub pisemna
3. Przygotowanie do lekcji (stosunek do przedmiotu)
4. Zadanie domowe.
5. Aktywność na lekcji oraz oceny za dodatkowe prace plastyczne.
Ocena końcowa jest oceną ważoną i ustalaną następująco:
Ocena końcowa – w której skład wchodzi ocena podstawowa 70%
oraz ocena dodatkowa 30%
OCENA PODSTAWOWA 70% - na którą składają się oceny za wykonane ćwiczenia i prace plastyczne, oceny za pracę na lekcji; udział
w lekcji, wypowiedź ustną lub pisemną 50 %
oraz przygotowanie do lekcji (stosunek do przedmiotu) 20%. (50% + 20% = 70%)
OCENA DODATKOWA 30% - na którą składają się oceny z zadań domowych 10% i oceny za aktywność ucznia, wykonanie dodatkowych
prac 20%. (10% + 20% = 30%)
Uczeń otrzymuje oceny:
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny

gdy
gdy
gdy
gdy
gdy
gdy

ocena końcowa ≥ 5,50
4,50 ≤ ocena końcowa ≤ 5,49
3,50 ≤ ocena końcowa ≤ 4,49
2,50 ≤ ocena końcowa ≤ 3,49
1,50 ≤ ocena końcowa ≤ 2,49
ocena końcowa ≤ 1,49

Kryteria oceniania z przedmiotu plastyka.
Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne zawarte w programie nauczania
dla danej klasy, spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wykazuje zainteresowanie sztuką. Często posługuje się fachową
terminologią, potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz berze udział
w zajęciach kółka plastycznego, konkursach plastycznych. Angażuje się w życie artystyczne klasy, szkoły. Wykazuje celujące i bardzo dobre
oceny cząstkowe. Zawsze w terminie oddaje prace plastyczne, odrabia prace domowe. Jest zawsze przygotowany do lekcji.
Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności manualnych określonych
programem nauczania dla danej klasy.
Uczeń wywiązuje się z wszelkich zadań, wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych. Wykazuje bardzo dobre
i dobre oceny cząstkowe, ćwiczenia plastyczne są wykonane starannie. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji (dopuszczalne dwa
nieprzygotowania w trakcie jednego semestru). Prace plastyczne oddaje
w terminie. Odrabia zadanie domowe. Uczeń potrafi umiejętnie wykorzystać posiadaną wiedzę, aktywnie uczestniczy w lekcji, bierze udział
w konkursach plastycznych i imprezach szkolnych.
1. Kompozycja;
 zachowana logika
 twórcze wykonanie
2. Dobór środków wyrazu
- wyczerpujący i twórczy
3. Działalność:
 oryginalne pomysły
 własna interpretacja
4. Kreatywność
 twórczy sposób przedstawienia tematu,
5. Pełna zgodność wypowiedzi z tematem
6. Własne wnioski i uogólnienia
7. Stosowanie terminów i pojęć specjalistycznych
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wykonanie zadań przewidzianych
w programie nauczania. Zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, poprawnie formułuje wnioski odpowiednio wywiązuje się z części
zadań. Uczeń najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe, w trakcie semestru otrzymał jedną ocenę niedostateczną za
nieprzygotowanie do lekcji. Uczniowi zdarza się nie odrabiać zadań domowych i nie oddawać prac w terminie za co otrzymuje minus,
nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak zadania.
1. Kompozycja
 zachowana logika
 typowe rozwiązania
2. Dobór środków i wyrazu
 2-3 usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków
3. Kreatywność
 wypowiedź typowa
 inwencja własna ograniczona
4. Działalność
- poprawny przekaz
5. Zgodność wypowiedzi z tematem
 2 – 3 błędy lub niezgodność niewłaściwy dobór treści do tematu
 2 – 3 usterki lub braki w zakresie wyczerpania tematu
6. Niewłaściwie stosowanie niektórych pojęć.
Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności przewidziane w programie nauczania
w stopniu dostatecznym. Potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia w średnim stopniu trudności. Uczeń najczęściej uzyskuje dostateczne
oceny cząstkowe. W trakcie semestru otrzymał dwie oceny niedostateczne za nieprzygotowanie do lekcji. Nie odrabia zadań domowych,
za co otrzymuje ocenę niedostateczną (cząstkową) nie poprawia tej oceny.
1. Kompozycja
 zachowana logika kompozycji.
2. Dobór środków i wyrazu
 50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo
3. Kreatywność
 bierny sposób odtwarzania
 minimalny stopień kreatywności
4. Zgodność wypowiedzi z tematem
 zgodność wypowiedzi z tematem fragmentaryczna
5. 50 % wiadomości wykorzystana w odpowiedzi
6. Wypowiedz nieuporządkowana
7. Fragmentaryczne wykorzystanie terminologii lub jej niewłaściwe stosowanie
Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym. Pracuje przy pomocy
nauczyciela. Wykonuje niestarannie swoje prace plastyczne. Nie bierze udziału w lekcji, nie uczestniczy w dyskusjach i pracach
zespołowych. Często jest nieprzygotowany do lekcji za co otrzymuje oceny niedostateczne. Nie odrabia zadań domowych oraz nie
oddaje zaległych prac plastycznych.
1. Kompozycja
 brak logiki
 nieprawidłowy dobór kompozycji
2. Dobór środków i wyrazu

 pojedyncze środki wyrazu zastosowane przypadkowo
 chaotyczna wypowiedz
3. Kreatywność
 brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań
4. Zgodność wypowiedzi z tematem
 około 30% zgodności wypowiedzi z tematem
5. Pojedyncze elementy wiedzy dobrane chaotycznie i przypadkowo, brak spójności
6. Niedostosowanie terminologii specjalistycznej lub stosowanie niewłaściwej.
Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności stwarzających możliwości uzupełnienia braków
podczas kontynuacji nauki na wyższym poziomie nauczania. Nie podejmował żadnych działań w wyniku, których opanowałby
podstawowe treści kształcenia i umiejętności. Odrzucał dodatkową pomoc nauczyciela. Nie wykonywał żadnej pracy plastycznej. Ocena
ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy.
Ocena śródroczna i roczna
 uwzględnia kryteria wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań
PRZY OCENIANIU UCZNIA NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA INDYWIDUALNE UZDOLNIENIA
UCZNIA ORAZ WYSIŁEK WŁOŻONY W WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA PLASTYCZNEGO.

