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I.  Zasady oceniania 
 
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez 
nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w 
podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki. 
  2. Ustalając ocenę z plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez 
ucznia i jego zaangażowanie, indywidualne predyspozycje ucznia, jego zdolności plastyczne,  
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.  
Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 
 -  przygotowanie do zajęć, 

 Systematyczne przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych, przyborów, 
narzędzi 

 Opanowanie wiedzy 

 Wyszukiwanie informacji 
-  pracę na lekcji, 

 Aktywne uczestnictwo w zajęciach,  

 Wykonywanie ćwiczeń i zadań plastycznych wg wskazanych technik i tematów 

 Odpowiedzi  ustne  lub pisemne ( umiejętność opisu dzieła sztuki, zastosowanie 
terminologii   plastycznej w wypowiedziach) 

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych   

 Samodzielne i estetyczne wykonywanie prac 

 Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce 

 Indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania, 

 Znajomość terminów plastycznych oraz tematów z historii sztuki zgodnie z programem 
-  postawę i zachowanie na zajęciach 

 Wykonywanie poleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania 
odpowiednich materiałów i narzędzi plastycznych 

 Podczas oglądania wystaw, zwiedzania zabytków, skansenów 

 Umiejętność współpracy w grupie                 
-  uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, środowiska, regionu np. udział w konkursach, imprezach 
   artystycznych, wystawach na rzecz szkoły 
-  prace dodatkowe 

 Własna aktywność plastyczna, 

 Recenzje z wystaw, referaty, prezentacje, 

 Udział w zajęciach dodatkowych z plastyki w szkole lub poza szkołą 
 
 

 
II.  Kryteria oceniania prac plastycznych 
 
  1. Prace plastyczne oceniane są według ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed 
rozpoczęciem pracy. 
Prace ucznia oceniane są  głównie za: 



-  zgodność pracy z tematem, 
-  trafność doboru środków artystycznego wyrazu, 
-  umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, 
-  poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych 
-  pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi 
-  oryginalność realizacji danego tematu, 
-  estetyka wykonywania pracy, 
-  samodzielność wykonania pracy, 
 
 
  2. Prace plastyczne ucznia ocenia się według następujących ogólnych kryteriów:  
 
-  ocena  6  (celujący) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, 
estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez oceniającego (lub) większość 
rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową; twórcze wykonanie, wyczerpujący 
i twórczy dobór środków wyrazu, 
 
-  ocena  5  (bardzo dobry) – praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, 
estetyczna, wykonana poprawnie i dokładnie; własna, twórcza interpretacja, 
 
-  ocena  4  (dobra) – praca zgodna z tematem, w miarę staranna, poprawna, i estetyczna, niezbyt 
bogata w szczegóły; poprawny przekaz, inwencja własna ograniczona, 
 
-  ocena  3  ( dostateczna) – praca wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w 
szczegóły i bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat, wypowiedź odtwórcza, minimalny 
stopień kreatywności, 50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo, 
 
-  ocena  2  (dopuszczający) – praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w 
szczegóły, niedokończona ( z powodu braku chęci do jej wykończenia),nieprawidłowy dobór 
kompozycji, przekaz chaotyczny, brak kreatywności, 
 
-  ocena  1  (niedostateczny) – praca nie oddana do oceny lub zniszczona przez ucznia 
 
 
 
  3.  W przypadku braku predyspozycji plastycznych nauczyciel ocenia wkład pracy i zaangażowanie 
ucznia. Uczeń nie jest zwolniony z oceny, jest zobowiązany wykonać ją na miarę swoich możliwości. 
 
  4.  Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki do możliwości uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi: 
 
-  uwzględnienie zasad oceniania zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu, 
-  uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, 
-  podpowiadanie różnych możliwości wykonania tematu pracy plastycznej,  
-  wspieranie, pokazywanie  na przykładach, 
-  ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, przygotowanie do zajęć, 
-  w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia niż na estetykę 
wykonania pracy, 
-  dzielenie ćwiczenia, zadania na etapy i zachęcanie do wykonywania ich krok po kroku, 
-  poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, 
 
 



 


