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Ze względu na indywidualizację wymagań wynikających ze specyfikacji przedmiotu plastyka, 

ocena obejmuje następujące obszary: 

 obecność i aktywność na zajęciach (sześć plusów za aktywność – ocena celująca), 

 celowość podejmowania działań, systematyczność, wytrwałość w pracy, 

 pomysłowość w planowaniu pracy, 

 zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów plastycznych do pracy 

na lekcji, 

 kulturę twórczości i w zakresie komponowania prac, odpowiednie zachowanie podczas pracy, 

 walory artystyczne powstających prac w odniesieniu do zdolności, temperamentu twórczego, 

indywidualności ucznia, 

 łączenie umiejętności praktycznych z wiedzą. 

 

Uczeń powinien: 

 posiadać zeszyt przedmiotowy, a także przygotować materiały plastyczne do pracy 

na lekcji. 

 

Uczeń: 

 ma prawo trzy razy w półroczu być nieprzygotowanym do lekcji (bez podania powodu), 

za każde następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 powinien przed lekcją poinformować nauczyciela o ewentualnym nieprzygotowaniu do lekcji, 

jeśli nie poinformuje otrzymuje ocenę niedostateczną, 

 oceniany jest na bieżąco za wykonanie prac plastycznych, zadania domowe, wiadomości 

z plastyki oraz aktywność na lekcjach i pozalekcyjną. 

 

Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów:  

1. Ocena z prac plastycznych.  

2. Kartkówki: do 2 w półroczu.  

3. Zeszyt przedmiotowy: 1 raz w półroczu.  

4. Sprawdzian z wiedzy ogólnej: 1 raz w półroczu. 

5. Uczestnictwo w zajęciach: szczególna aktywność na lekcji nagradzana jest oceną bardzo dobrą. 

6. Udział w konkursach plastycznych jest premiowany oceną celującą. 

7. Do oceny efektów pracy ucznia stosowane  jest ocenianie w postaci komentarza ustnego. Ma on 

być wskazówką do dalszej nauki i zdobycia lepszych wyników z przedmiotu . 

8. Prace uczniów są udostępnione rodzicom podczas „Drzwi otwartych”, indywidualnych spotkań 

oraz w przypadku nieobecności nauczyciela na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku 
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Ogólne wymagania edukacyjne z plastyki 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wszystkie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,  

 aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły, 

 bierze 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, 

 nie lekceważy obowiązków ucznia, 

 widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 twórczo wypełnia powierzoną rolę w grupie, 

 twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w pracach plastycznych, 

 wykazuje się oryginalnością pomysłów w pracach plastycznych, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 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. 

  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

 zadaną pracę wykonuje z instruktażem i pomocą, 

 prace plastyczne wykonuje według typowych wzorów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował na poziomie elementarnym zakres wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej,  

 niestarannie wykonuje prace plastyczne, 

 wykonuje najprostsze prace z pomocą nauczyciela. 

 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,  

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

 nie wykazuje żadnej chęci poprawy swojej oceny, 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 


