
Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki w klasie  IV:
Ocena osiągnięć powinna się głównie opierać na obserwacji pracy uczniów, która dotyczy:
-przygotowania i aktywności na lekcji oraz zaangażowania w pracę na lekcji
-organizacji miejsca pracy, porządku na stanowisku pracy i rozplanowania czasu pracy
-stopnia samodzielności ucznia podczas wykonywania pracy
-bezpieczeństwa przy pracy 
-estetyki wykonanej pracy
-stosowania oryginalnych rozwiązań plastycznych
-opanowanie materiału przewidzianego programem nauczania na dany etap edukacyjny.
Celem przedmiotu plastyka jest zdobycie podstawowych wiadomości o sztuce potrzebnych w życiu oraz organizowanie
wielostronnej aktywności ucznia w celu poznania własnych możliwości i predyspozycji.
Przy ustalaniu stopnia z plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie 
się zadań, pamiętając iż nie wszyscy posiadają uzdolnienia manualne i rysunkowe.
Najważniejsze jest przygotowanie ucznia do zajęć, dokładność, staranność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy 
podczas wykonywania zadań oraz opanowanie wiedzy teoretycznej przewidzianej programem nauczania.

Ocenę  CELUJĄCĄ   otrzymuje uczeń, który:
-posiadł pełną wiedzę i umiejętności  określone programem nauczania oraz wykraczające znacznie poza program 
nauczania
-samodzielnie i twórczo realizuje zadania
-biegle posługuje się zdobywanymi wiadomościami 
-dokładnie i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne
-zawsze otrzymuje pozytywne oceny
-jest zawsze przygotowany do zajęć i pracuje z dużym zaangażowaniem
-jego zachowanie w czasie lekcji jest nienaganne 
Ocenę BARDZO DOBRĄ   otrzymuje uczeń, który:
- posiadł pełną wiedzę i umiejętności  określone programem nauczania
-samodzielnie realizuje zadania
-sprawnie posługuje się zdobywanymi wiadomościami
-zadania plastyczne wykonuje z zaangażowaniem
-zawsze otrzymuje pozytywne oceny 
-jest zawsze przygotowany do zajęć i pracuje z dużym zaangażowaniem
-jego zachowanie w czasie lekcji jest nienaganne
Ocenę DOBRĄ   otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował w pełni treści przewidzianych programem nauczania
-poprawnie stosuje zdobywane wiadomości
-samodzielnie wykonuje prace plastyczne lub teoretyczne
Ocenę DOSTATECZNĄ   otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował w pełni treści przewidzianych programem nauczania
-prace plastyczne  lub zadania teoretyczne wykonuje z pomocą nauczyciela lub wykonuje samodzielnie zadania o 
niewielkim stopniu trudności
-nie pracuje z pełnym zaangażowaniem
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ   otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w opanowaniu treści przewidzianych programem nauczania ale nie uniemożliwiają one uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w trakcie dalszej nauki
-prace plastyczne lub zadania teoretyczne wykonuje z pomocą nauczyciela lub wykonuje samodzielnie zadania o 
niewielkim stopniu trudności
-nie pracuje z pełnym zaangażowaniem,ma lekceważący stosunek do pracy
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ    otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował treści przewidzianych programem nauczania, a braki te uniemożliwiają  uzyskanie przez ucznia 
podstawowej wiedzy z przedmiotu w trakcie dalszej nauki
-nie jest w stanie wykonać samodzielnie pracy o podstawowym stopniu trudności
-ma lekceważący stosunek do przedmiotu
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia

W ciągu jednego semestru każdy uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań, zawsze zgłaszanych nauczycielowi na 
początku lekcji. Niezgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną w trakcie lekcji.



Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki w klasie VI :
Ocena osiągnięć powinna się głównie opierać na obserwacji pracy uczniów, która dotyczy:
-przygotowania i aktywności na lekcji oraz zaangażowania w pracę na lekcji
-organizacji miejsca pracy, porządku na stanowisku pracy i rozplanowania czasu pracy
-stopnia samodzielności ucznia podczas wykonywania pracy
-bezpieczeństwa przy pracy 
-estetyki wykonanej pracy
-stosowania oryginalnych rozwiązań plastycznych
-opanowanie materiału przewidzianego programem nauczania na dany etap edukacyjny.
Celem przedmiotu plastyka jest zdobycie podstawowych wiadomości o sztuce potrzebnych w życiu oraz organizowanie
wielostronnej aktywności ucznia w celu poznania własnych możliwości i predyspozycji.
Przy ustalaniu stopnia z plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie 
się zadań, pamiętając iż nie wszyscy posiadają uzdolnienia manualne i rysunkowe.
Najważniejsze jest przygotowanie ucznia do zajęć, dokładność, staranność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy 
podczas wykonywania zadań oraz opanowanie wiedzy teoretycznej przewidzianej programem nauczania.

Ocenę  CELUJĄCĄ   otrzymuje uczeń, który:
-posiadł pełną wiedzę i umiejętności  określone programem nauczania oraz wykraczające znacznie poza program 
nauczania
-samodzielnie i twórczo realizuje zadania
-biegle posługuje się zdobywanymi wiadomościami 
-dokładnie i z zaangażowaniem wykonuje prace plastyczne
-zawsze otrzymuje pozytywne oceny
-jest zawsze przygotowany do zajęć i pracuje z dużym zaangażowaniem
-jego zachowanie w czasie lekcji jest nienaganne 
Ocenę BARDZO DOBRĄ   otrzymuje uczeń, który:
- posiadł pełną wiedzę i umiejętności  określone programem nauczania
-samodzielnie realizuje zadania
-sprawnie posługuje się zdobywanymi wiadomościami
-zadania plastyczne wykonuje z zaangażowaniem
-zawsze otrzymuje pozytywne oceny 
-jest zawsze przygotowany do zajęć i pracuje z dużym zaangażowaniem
-jego zachowanie w czasie lekcji jest nienaganne
Ocenę DOBRĄ   otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował w pełni treści przewidzianych programem nauczania
-poprawnie stosuje zdobywane wiadomości
-samodzielnie wykonuje prace plastyczne lub teoretyczne
Ocenę DOSTATECZNĄ   otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował w pełni treści przewidzianych programem nauczania
-prace plastyczne  lub zadania teoretyczne wykonuje z pomocą nauczyciela lub wykonuje samodzielnie zadania o 
niewielkim stopniu trudności
-nie pracuje z pełnym zaangażowaniem
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ   otrzymuje uczeń, który:
-ma braki w opanowaniu treści przewidzianych programem nauczania ale nie uniemożliwiają one uzyskania przez 
ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w trakcie dalszej nauki
-prace plastyczne lub zadania teoretyczne wykonuje z pomocą nauczyciela lub wykonuje samodzielnie zadania o 
niewielkim stopniu trudności
-nie pracuje z pełnym zaangażowaniem,ma lekceważący stosunek do pracy
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ    otrzymuje uczeń, który:
-nie opanował treści przewidzianych programem nauczania, a braki te uniemożliwiają  uzyskanie przez ucznia 
podstawowej wiedzy z przedmiotu w trakcie dalszej nauki
-nie jest w stanie wykonać samodzielnie pracy o podstawowym stopniu trudności
-ma lekceważący stosunek do przedmiotu
-jego zachowanie podczas zajęć budzi zastrzeżenia

W ciągu jednego semestru każdy uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań, zawsze zgłaszanych nauczycielowi na 
początku lekcji. Niezgłoszenie nieprzygotowania skutkuje oceną niedostateczną w trakcie lekcji.


