
kryteria oceniania z plastyki w klasach 4-6

Ocena celująca – 6

Wykazywanie zainteresowania sztuką.                                                                                                
Aktywny udział w lekcjach.                                                                                                           
Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych i zaangażowanie w ich realizację.                 
Oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń.                                                                                            
Wykazywanie się ponadprogramową wiedzą z zakresu terminologii plastycznej, a także 
z historii sztuki.                                                                                                                                           
Biegłe posługiwanie się w swoich działaniach plastycznych technikami plastycznymi. 
Umiejętność analizy dzieła sztuki wraz z elementami własnej interpretacji.                                   
Wykonywanie zadań i ćwiczeń ponadprogramowych.                                                         
Uczestnictwo w konkursach plastycznych o różnym zasięgu: szkolne, regionalne, 
ogólnopolskie, międzynarodowe.                                                                                          
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Prezentowanie swojej twórczości w klasie, szkole, np. w formie wystaw, prezentacji.

Ocena bardzo dobra – 5                                                                                                                           

Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                                                                                     
Przyswojenie wiadomości objętych programem.                                                              
Zaangażowany udział w lekcji.                                                                                                             
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Umiejętność analizy dzieła sztuki.                                                                                                     
Wykonywanie zadań dodatkowych po zachęceniu przez nauczyciela.                      

Ocena dobra – 4                                                                                                                               

Poprawne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                                                                            
Przyswojenie wiadomości objętych programem.                                                                                 
Skupiony udział w lekcjach.                                                                                                                      
Sprawne posługiwanie się technikami plastycznymi.                                                                   
Umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w wyszukiwaniu 
wskazanych informacji oraz w twórczych działaniach plastycznych.                                         
Podstawowa umiejętność analizy dzieła sztuki.

Ocena dostateczna – 3                                                                                                                             

Zgodne z tematem, ale mało staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                               
Podstawowe opanowanie materiału objętego programem.                                                            
Posługiwanie się technikami plastycznymi w zakresie podstawowym.                                            
Bierny udział w lekcji.                                                                                                                        
Podstawowe działania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej.



Ocena dopuszczająca – 2                                                                                                                         

Zgodne z tematem, ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych.                              
Posługiwanie się podstawowymi technikami plastycznymi.                                                       
Częściowe opanowanie wiadomości objętych programem.                                                               
Bierny udział w lekcji.                                                                                                                               

Ocena niedostateczna – 1                                                                                                          

Niewykonywanie ćwiczeń plastycznych.                                                                                
Nieopanowanie wiadomości objętych programem.
Brak zaangażowania i woli poprawy ocen.

KRYTERIA WYMAGAŃ Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 /INFORMACJA DO ZESZYTU UCZNIA

Plastyka to przedmiot artystyczny, dlatego nauczyciel  przy wystawianiu oceny weźmie pod uwagę:

 Postawę ucznia i jego zaangażowanie na lekcji

 Przygotowanie do zajęć, posiadanie odpowiednich przyborów

 Zdobytą wiedzę i umiejętności

NA LEKCJĘ UCZEŃ PRZYNOSI:

 Teczkę (zwykłą) w niej blok biały i kolorowy, pastele olejne, ołówek miękki najlepiej B8. WSZYSTKO 
PODPISANE

 W teczce może zostawiać zeszyt i podręcznik
Teczkę zostawia w szkolnej szafie

 Zeszyt z tabelą ocen, podręcznik

UCZEŃ:

 Może być odpytany z 3 ostatnich lekcji ustnie lub pisemnie

 Może być 1 raz w semestrze nie przygotowany do zajęć (zgłasza np.)

OCENĘ CELUJĄCĄ może  otrzymać  uczeń,  który  wykazuję  się  dużą  inwencją  twórczą,  bierze  udział  i  odnosi
sukcesy w konkursach plastycznych. Doskonale opanował poznane wiadomości i umiejętności. Posiada wiedzę
wykraczającą  poza program i dzieli się tą wiedzą na lekcjach.


