
1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu – plastyka:

Przy ustalaniu oceny bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w realizację zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

OCENĘ CELUJĄCĄ (6) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 ·         posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści z podstawy  

           programowej,

·         jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·         wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe 

rozwiązania dla danego tematu,

·         uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego,

·         przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w 

semestrze) i osiąga sukcesy  na szczeblu wyższym niż szkolny.

 

 OCENĘ BARDZO DOBRĄ (5) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie    

          programowej,

·        biegle posługuje się terminami plastycznymi,

·        pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

·        jest zawsze przygotowany do zajęć,

·        efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, 

prace są estetyczne.

 

 OCENĘ DOBRĄ (4) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        opanował większość wiadomości i umiejętności określonych w podstawie  

         programowej,

·        poprawnie posługuje się terminami plastycznymi,

·        jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,
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·        wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne

są zgodne z tematem.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ (3) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego w podstawie 

programowej ,

·         poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, 

zaangażowaniem,

·         nie dba o estetykę pracy,

·         najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 

 OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (2) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości z podstawy programowej,

·         ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

·         często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, 

zeszytu.

·         nie wykazuje woli poprawy oceny.

 

 OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ (1) OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·         nie posiada wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej i 

uzyskuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-         nie wykazuje żadnego zainteresowania sztuką oraz nie ma o niej podstawowej 

wiedzy 

·         nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

 ·        nie wykazuje woli poprawy oceny.
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