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KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI
Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego
zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:
1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań
plastycznych,
3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział,
4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form
aktywności plastycznej(ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i
wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),
5. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w
życie artystyczne szkoły i środowiska,
6. przygotowanie ucznia do zajęć,
7. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania
własnych rozwiązań.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych
zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia
oceniane są za:
-zgodność z tematem
-bogactwo treści
-wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa,
techniki)
-trafność obserwacji
-pomysłowość (oryginalność)
-wrażliwość
-ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
-ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do
oceny
-każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną
-jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w
domu i
oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji w
przeciwnym
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną
-uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to
praca
dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny
-Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez
konsekwencji. O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy.
Zgłoszenia mogą dotyczyć:
braku zeszytu,
brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji, brak zaległej pracy.

Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na
zajęciach,
nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia
pracę w zadanej technice.
Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został zgłoszony jako nieprzygotowanie przez
ucznia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawić tę ocenę przynosząc na
najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową.

KRYTERIA WYMAGAŃ
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 dobre 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

