
Wymagania edukacyjne  z przedmiotu PLASTYKA 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-w pełni przyswoił wiadomości objęte programem,  

-czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.  

-w działalności plastycznej kompletnie, staranie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne,  

-jest zainteresowany twórczością swobodną i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami,  

-jest pomysłowy w doborze technik plastycznych, 

- uczestniczy w konkursach plastycznych. 

-stosuje teorię w praktyce. 

-wypowiada się poprawnie językowo na zadany temat. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-przyswaja wybrane wiadomości objęte programem,  

-aktywnie uczestniczy w lekcjach i dyskusjach, 

- staranne wykonuje ćwiczenia i jest zaangażowany w twórczości,  

-jest spontaniczny w wypowiedzi plastycznej. 

-wypowiada się poprawnie językowo na zadany temat. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-przyswaja wiadomości w stopniu średnim,  

-bierze czynny udział w lekcjach,  

-zabiera głosu po zachęcie ze strony nauczyciela, 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne, ale przy korektach 

 i podpowiedziach nauczyciela,  

-jest zaangażowanie w twórczości swobodnej. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-średnio opanował materiał –ma luki w wiadomościach szczegółowych,  

-niechętnie zabiera głos w dyskusjach po zachęcie nauczyciela,  

-ćwiczenia wykonywane mało starannie,  

-niewielkie zaangażowanie w twórczości swobodnej. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który; 

-ma duże luki w wiadomościach objętych programem, 

-jest bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach, 

- niestaranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych,  

-brak zaangażowania w twórczości swobodnej. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 

-brak zainteresowania przedmiotem, 

- nie przyswoił wiadomości objętych programem nauczania, 

- bierność w zajęciach lekcyjnych,  

-notoryczne nie przygotowywanie się do lekcji;  

-niestaranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych, 

- duża ilość zaległych i nieoddanych w terminie prac 

Ocena w przedmiocie PLASTYKA powinna mobilizować ucznia do zdobywania wiedzy i 

kształtowania nowych umiejętności. Dlatego też stosuje się: ocenę słowną, polegającą na 

informowaniu ucznia o poziomie osiągnięć; ocenę cyfrową, zapisywaną w dzienniku, dzienniczku 

ucznia; wspólną analizę prac plastycznych; dyskusję pobudzającą do pytań, refleksji, prowadzącą 

do uaktywnienia uczniów, swobodnego wypowiadania się o trudnościach i problemach 

powstałych w czasie wykonywania zadania; nagradzanie zaangażowania, aktywności, 

oryginalności i kreatywności w formie pochwały; eksponowanie prac w szkolnej galerii. 

Ocenianiu podlegają: ćwiczenia obowiązkowe, ćwiczenia dla chętnych, prace dodatkowe, 

zeszyt przedmiotowy, prace domowe, wiadomości z historii sztuki i znajomość pojęć 

plastycznych, udział w konkursach plastycznych, przygotowanie  do lekcji informacji, 

referatu, pomocy dydaktycznej, uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, środowiska 

lokalnego, powiatu, czynny udział w lekcji, w różnych imprezach i działaniach plastycznych 

na terenie szkoły, uczęszczanie na zajęcia plastyczne w innej placówce kulturalnej, 
aktywność 

Przy ocenianiu prac plastycznych będą brane pod uwagę: indywidualne uzdolnienia, 

zgodność z tematem i techniką wykonania, samodzielność w pracy, operatywność uczniów i 

sprawność intelektualna, praktyczne działanie uczniów, wysiłek wkładany w wywiązywanie 
się z obowiązków, estetyka wykonania. 

Uczeń może otrzymać  ocenę w skali od 1 do 6 lub plusy i  minusy: 6 plusów = cel, 5 plusów = 

bdb, 4 plusy = db, 3 plusy = dst, 2 plusy = dop.  Pięć minusów to ocena 1. 

 Jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni  może otrzymać ocenę niedostateczną 

za jego nieznajomość (rubryka aktywność).  

 Uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy prac pisemnych oraz sprawdzianów zapowiedzianych).  

 Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi (na piśmie) przez Poradnię PP poziom 

wymagań będzie obniżony. 

 W trakcie edukacji zdalnej ważna jest systematyczność, zaangażowanie oraz 

terminowość wysyłania prac. Wszystkie zadania wykonane przez ucznia mają wagę 1. 
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