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Szczegółowe cele oceniania z plastyki

Ocenianie wewnątrzszkolne, prowadzone systematycznie przez cały czas nauki obejmuje ocenianie bieżące i
ocenianie etapowe (okresowe).
1.Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie plastyki
w ciągu półrocza.

2.Na zajęciach plastycznych oceniane jest przede wszystkim zaangażowanie a nie uzdolnienia czy
predyspozycje.

Cele:
ñpomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz dać im jasne wskazówki, nad czym
powinni więcej pracować;
ñprzekazać rodzicom (opiekunom) informację o postępach ucznia, jego mocnych i słabych stronach, a także
wskazać, w jaki sposób uczeń powinien popracować, by osiągnąć poprawę;dać nauczycielowi informację zwrotną
na temat efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów itp., oraz pomóc w adoptowaniu planu
nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba,
ñuczeń otrzymuje informację o ocenie wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie zawiera treści mówiące o
posiadanych przez ucznia umiejętnościach i stopniu opanowania wiedzy. Przekazywana jest też informacja o
brakach w wiadomościach i umiejętnościach i wskazywany jest sposób poprawy ocen .
1.Ocenianie okresowe to opis rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięć pod koniec semestru, roku szkolnego
lub etapu nauczania.
Cele:
ñprzekazać uczniowi, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom obraz postępów, aktywności i osiągnięć z plastyki
pod koniec pewnej części programu nauki;
II. Oczekiwane poziomy osiągnięć na koniec II i III klasy gimnazjum
Uczeń:
- umie wykonywać prace z zastosowaniem różnych środków plastycznych,
- zna i stosuje różnorodne techniki plastyczne w połączeniu z elementami graficznymi w projektowaniu
pocztówek, plakatów,
- zna i stosuje w pracach plastycznych środki wyrazu plastycznego (zagadnienie linii, barwy, przestrzeni, światła,
ruchu, kompozycji, waloru, kontrastu, faktury, jasności i nasycenia barw w kompozycjach płaskich i
przestrzennych),
- zna podstawowe terminy plastyczne i używa ich w wypowiedziach na temat swojej twórczości
- zna historię i zasady komponowania ubiorów,
- projektuje kompozycje płaskie i przestrzenne z uwzględnieniem formy i estetyki,
- stosuje fakturę i syntezę formy w projektowaniu znaków plastycznych,
- rozróżnia zmienność form i treści oraz rolę dzieł sztuki w zależności od epoki i stylu: od prehistorii do
renesansu,
- umie określić walory sztuki ludowej i prymitywnej,
- zna kryteria oceny dzieła sztuki i umie przeprowadzić analizę
- zna podstawowe techniki malarskie, graficzne i potrafi zastosować je w praktyce,
- działa twórczo i odtwórczo
- zna twórczość i sylwetki wybranych artystów,
- korzysta z książek o sztuce: albumy, gazety, słowniki
- zna, wymienia, charakteryzuje, podaje przykłady, określa swój stosunek i podaje tło historyczne kierunków
sztuki starożytności do współczesności
- korzysta z tekstów o sztuce
- interesuje się problematyką wzornictwa przemysłowego, zna zasady urządzania wnętrz, projektowania
przedmiotów codziennego użytku i stosuje je we własnych działaniach,
- zna, wymienia, porównuje, projektuje i ocenia znaki plastyczne, symbole, stosuje syntezę formy w
projektowaniu emblematów, logo, plakatów,
- z wykorzystaniem poznanych zagadnień i technik świadomie kształtuje, na płaszczyźnie i w przestrzeni,
różnorodne projekty plastyczne,



- odbiera dzieło sztuki jako przekaz przeżyć i informacji, jako środek porozumiewania się językiem
międzynarodowym,
- uczestniczy w różnorodnych imprezach kulturalnych: koncert, wystawa plastyczna, kino, teatr,
- wyszukuje w czasopismach i Internecie teksty o sztuce
III. Sposoby sprawdzania umiejętności i wiadomości uczniów.

I Sprawdzenie wiedzy z plastyki można dokonać poprzez:
ñwypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji oraz w związku z oglądaniem dzieł sztuki,
ñtesty wiadomości (termin, forma i zakres materiału zapowiadane są uczniom i zapisywane w dzienniku
lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; obejmuje materiał z ostatniego rozdziału, czas trwania –
do 45 minut),
ñkartkówki (z 3 ostatnich lekcji, nie musi być zapowiadana, czas trwania maksimum 10-15 minut),
ñprace domowe wykonane w zeszycie przedmiotowym,
ñćwiczenia plastyczne, zagadki, quizy, rebusy,
ñsamodzielna praca uczniów (przygotowanie materiałów do określonego tematu lekcji).
II. Przy ocenie prac plastycznych należy zwrócić uwagę na zaangażowanie a ponadto:
ñprzygotowanie do lekcji (uczeń 2 razy w ciągu semestru może zgłosić brak materiałów plastycznych),
ñsamodzielnie wykonane na zajęciach prac plastycznych wskazaną przez nauczyciela techniką,
ñpomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
ñniekonwencjonalność rozwiązań,
ñzgodność pracy z tematem,
ñestetyka wykonania pracy
III. Ocena z plastyki powinna uwzględniać także udział uczniów w :
ñ pracach plastycznych wykonanych w domu dowolną techniką (dodatkowe),
ñ plastycznych zajęciach pozalekcyjnych,
ñ konkursie wiedzy o plastyce,
ñ w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim,
- w konkursach organizowanych na terenie szkoły, prace są oceniane przez szkolne jury, w skład którego
wchodzą: nauczyciel plastyki, przedstawiciel grona pedagogicznego oraz dwoje uczniów. Przy ocenie prac jury
bierze pod uwagę: pomysłowość, artyzm, wybór techniki, niekonwencjonalność dzieła.
- w konkursach organizowanych poza szkołą prace są oceniane w/g regulaminu ustalonego przez organizatora
konkursu
ñaktywnym uczestnictwie w życiu szkoły np. plakaty ścienne, rysunki do gazetek szkolnych, gazetek
przedmiotowych, wystawek plastycznych (tematycznych), prace scenograficzne do okazjonalnych przedstawień
szkolnych itp.

KRYTERIA OCEN

Ocena celująca
-uczeń angażuje się w życie szkoły,
- uczeń interesuje się ogólnie pojętą sztuką,
- samodzielnie poszerza wiedzę z dziedziny sztuki i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy,
- pamięta nazwy dzieł, twórców i wydarzeń artystycznych oraz potrafi usytuować w czasie omawiane przykłady,
- jest zawsze przygotowany i czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, starannie wykonuje ćwiczenia,
- chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły, gminy itp. i odnosi sukcesy,
- chętnie wypowiada się na temat własnej twórczości
Ocena bardzo dobra
- uczeń w pełni przyswoił wiadomości objęte programem prawidłowo operuje terminami plastycznymi,
- uczestniczy w działaniach grupy i proponuje własne, oryginalne rozwiązania plastyczne,
- poszerza wiedzę z dziedziny sztuki,
- bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami, starannie wykonuje
ćwiczenia, zawsze przygotowany do zajęć,
- aktywnie bierze udział w konkursach
Ocena dobra
- uczeń w pełni przyswoił wiadomości objęte programem,
- poprawnie realizuje ćwiczenia plastyczne,
- systematycznie uczestniczy w działaniach grupy,
- poprawnie posługuje się pojęciami plastycznymi,
- wypowiada się na temat swojej pracy,



- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły
Ocena dostateczna
- uczeń nie w pełni opanował program nauczania posługuje się podstawowymi terminami plastycznymi,
- pamięta i rozumie najważniejsze fakty oraz cechy sztuki,
- w poprawny sposób realizuje treść poleceń i ćwiczeń praktycznych,
- sporadycznie uczestniczy w konkursach
Ocena dopuszczająca
- uczeń ma duże luki w wiadomościach objętych programem, ale z szansą ich
nadrobienia z pomocą nauczyciela,
- wykazuje bierność podczas dyskusji,
- zadania plastyczne wykonuje niestarannie,
- często jest nieprzygotowany do zajęć,
- nie wykazuje chęci do pracy twórczej
Ocena niedostateczna
-uczeń ma trudne do uzupełnienia luki w wiadomościach objętych programem,
- notorycznie nieprzygotowany do lekcji,
-nie uczestniczy czynnie w zajęciach lekcyjnych,
- nie interesuje się przedmiotem,
- niechlujnie wykonuje ćwiczenia

Przy ustalaniu ocen z plastyki należy brać pod uwagę, że nie wszyscy uczniowie przejawiają uzdolnienia plastyczne
i manualne. Ciekawy pomysł, staranność wykonania i dobra organizacja pracy, to elementy jakie należy brać pod uwagę
podczas oceniania prac.

Dodatkowo zawieramy z uczniami umowę:
1.Prace plastyczne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie zdążył wykonać całej pracy na zajęciach może ją oddać i
otrzymuje ocenę dostateczną lub może dokończyć ją w domu i przynieść do oceny na następną lekcję.
2.Uczeń może w ciągu dwóch tygodni poprawić każdą ocenę cząstkową.
3.Nauczyciel informuje na lekcji, jakie przybory malarskie będą potrzebne na następną lekcję.
4.Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji.
V. Ocenianie uczniów z dostosowanymi wymaganiami
Uczniowie, którzy zgodnie opinią PPP mają dostosowane wymagania lub stwierdzone zostały u nich deficyty
rozwojowe oceniani są w sposób zindywidualizowany.
ñ piszą sprawdziany, testy, kartkówki dostosowane do ich możliwości;
ñ uczniowie mogą pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje się jednak obniżone
progi procentowe na poszczególne oceny.
VI. Procedury bieżącego sprawdzania i oceniania
ñSposoby informowania o wymaganiach:
- nauczyciel na pierwszych zajęciach w roku szkolnym informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych z
plastyki oraz o sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteriach oceniania.
ñUczeń, który z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu lub testu, ma obowiązek na najbliższej lekcji
zgłosić się do nauczyciela, który ustala termin i formę zaliczenia zaległego materiału.
ñUczeń, który był nieobecny na lekcji i nie wykonał pracy plastycznej jest z niej zwolniony, chyba że
nieobecności było dużo, wtedy ma obowiązek dostarczyć prace.
ñJeżeli uczeń ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną może ją poprawić w ciągu dwóch tygodni.
ñStwierdzony brak samodzielności podczas pisania prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (zaglądanie
do pracy kolegi, używanie „ściągawek” lub „gotowców”) skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej
ñUczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej bez podawania
przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych prac kontrolnych).
ñUczeń, który wraca po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności do szkoły, zobowiązany jest zgłosić ten fakt
nauczycielowi. Uczeń taki nie podlega ocenie w dniu powrotu do szkoły, a nauczyciel wyznacza formę i termin
zaliczenia materiału.
ñObowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i przynoszenie podręcznika i potrzebnych
materiałów plastycznych,
ñUczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić notatki i ćwiczenia oraz wykonać pracę domową do
następnych zajęć lekcyjnych.



ñZachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.
VII. Sposób ustalania oceny okresowej i rocznej.
Dokonując klasyfikacji semestralnej i końcowej nauczyciel stosuje następującą hierarchię ważności ocen:
1.Zaangażowanie
1.prace plastyczne konkursowe
2.prace plastyczne dodatkowe
3. d)praca na lekcji ( aktywność plastyczna i odpowiedzi ustne)
e)prace domowe, projekty itp.

Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną.
Wystawione oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców.
VIII. Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach uczniów.
1. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
2. Kontrola zeszytów przedmiotowych.
3. Gromadzenie w teczkach prac plastycznych i pisemnych uczniów.
IX Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowych osiągnięciach, postępach i zagrożeniach.
1.Na bieżąco przez systematyczne wpisywanie ocen do dzienników uczniowskich (obowiązek ich posiadania
przez uczniów) – rodzic własnym podpisem potwierdza fakt zaznajomienia się z ocenami cząstkowymi.
2.Korespondencja w dzienniczku uczniowskim – odnotowana również w dzienniku lekcyjnym.
3.Indywidualne spotkania z rodzicami – rodzic otrzymuje informacje o postępach edukacyjnych swojego dziecka
bezpośrednio od nauczyciela podczas dyżuru.
4.Ogólnoklasowe spotkania – wychowawca informuje rodziców o postępach edukacyjnych uczniów.
5.Kontakt telefoniczny – potwierdzony zapisem w dzienniku lekcyjnym.
6.Nauczyciel przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje ucznia o
grożącej mu ocenie niedostatecznej semestralnej lub końcowej.
7.Nauczyciel przedmiotu na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje
ucznia o przewidywanej ocenie  semestralnej lub końcowej.
X. Sposoby poprawiania wyników niekorzystnych, pomocy uczniom słabym i zdolnym.
Niezadowalające wyniki nauczania mogą powstać w wyniku biernej postawy ucznia, nieprzygotowywania się do
lekcji, braku zeszytu co nie pozwala właściwie funkcjonować na lekcji.
W przypadku braku materiałów plastycznych, spowodowanych ciężką sytuacją materialną ucznia, nauczyciel
stara się  w porozumieniu z wychowawcą i samorządem uczniowskim stworzyć warunki do pracy twórczej.
1.Uczeń ma prawo do poprawy oceny pracy plastycznej i pisemnej (sprawdzianu, testu, kartkówki) w terminie
dwóch tygodni od dnia jej zwrotu.
2.Ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisana zostaje obok oceny pierwotnej.
3.Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I semestr, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i
umiejętności w terminie ustalonym z nauczycielem i według zagadnień przygotowanych przez nauczyciela.
4.Uczeń, który nie przystąpił do poprawy oceny niedostatecznej z zakresu I semestru lub jej nie poprawił, nie
może otrzymać pozytywnej końcowej oceny klasyfikacyjnej.
5.W ramach poprawy niezadowalających wyników nauczania uczeń może zostać zobowiązany do wykonywania
dodatkowej pracy, np. przygotowania informacji o malarzu, przygotuje słowniczek tematyczny, wykona plakat na
określony temat.
6.Uczniowie z trudnościami w opanowaniu materiału, mają prawo do:
a) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem;

1.pomocy koleżeńskiej; warunkiem udzielenia pomocy jest aktywna obecność na zajęciach programowych lub
usprawiedliwiona nieobecność;
2.dostosowanych wymogów edukacyjnych lub dostosowania sprawności manualnej ucznia– na podstawie opinii
PPP


