PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
PLASTYKA kl. 4-7
Oceny z plastyki uczeo otrzymuje przede wszystkim za prace praktyczne i zaangażowanie podczas
procesu twórczego.











Głównym kryterium przy ocenie prac praktycznych jest samodzielnośd i zaangażowanie
ucznia, przy czym uwzględniane są indywidualne umiejętności i możliwości dziecka. W tych
przypadkach uczeo otrzymuje zawsze ocenę pozytywną.
Prace plastyczne muszą byd wykonywane samodzielnie lub w grupach, jeśli jest to forma
przewidziana przez nauczyciela.
Oceny można uzyskad także z odpowiedzi ustnych, z materiału teoretycznego
przewidzianegoprogramem dla poszczególnych poziomów.
Uczniowie mogą otrzymad też oceny za aktywnośd: udział w konkursach, czynny udział w
pracy na lekcjach, działalnośd pozalekcyjną.
Uczniowie mogą uzyskad dodatkowe oceny za wykazanie się wiedzą pozaprogramową, a
także za samodzielnie wykonane dodatkowe prace plastyczne.
Wszystkie oceny cząstkowe traktowane są jednakowo , w wadze „1”.
Oceny koocowe wystawiane są na podstawie ocen otrzymywanych przez uczniów przez całe
półrocze/ rok, uwzględniając przede wszystkim zaangażowanie ucznia. Oceny te
odzwierciedlają pracę uczniów długoterminowo i w związku z tym nie ma możliwości
poprawiania ocen przed samym zakooczeniem semestrów.
Uczeo ma prawo do poprawy cząstkowej oceny niedostatecznej i dopuszczającej w ciągu 14
dni od jej otrzymania.

KRYTERIA OCENIANIA
Ocena
NIEDOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

CELUJĄCA

Wymagania
1. Brak pracy praktycznej w określonym terminie
2. Notoryczne nieprzygotowanie do lekcji
3. Oddawanie prac wykonanych przez osoby trzecie
4. Brak aktywności na lekcji
1.Prace praktyczne zostały oddane, ale są nieskooczone lub szczególnie
niestarannie wykonane
2. Wiedza teoretyczna jest opanowana w stopniu minimalnym, uczeo
orientuje się w zagadnieniu, ale nie potrafi go rozwinąd
1. Prace praktyczne zostały oddane, wykonane są prawidłowo, ale zawierają
błędy
2. Bardzo niewielka wiedza podczas odpowiedzi ustnej z materiału
teoretycznego
1. Prace praktyczne zostały oddane, wykonane są prawidłowo, ale zawierają
drobne błędy
2. Wiedza teoretyczna jest opanowana, ale w stopniu dobrym, występują
drobne błędy, uczeo nie wyczerpuje zagadnienia
1. Prace zostały oddane, wykonane są prawidłowo i bardzo
starannie
2. Uczeo dysponuje dużą wiedzą z materiału teoretycznego, ale nie
wykracza poza program
3. Aktywnie bierze udział w lekcjach
1. Prace są wykonane bardzo starannie, wykazują cechy
ponadprzeciętne
2. Odpowiedź spełnia kryteria oceny bardzo dobrej i wykracza
dodatkowo poza obowiązujący program nauczania
3. Uczeo bierze udział w konkursach plastycznych i artystycznych
przedsięwzięciach
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