PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
PLASTYKA KLASY IV – VII
I Zasady oceniania
Ocena z plastyki powinna uwzględniać przede wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu,
pracę włożoną w realizację wymagań oraz zaangażowanie ucznia w uczestnictwo w kulturze.
Jego uzdolnienia plastyczne nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.
Podczas oceniania umiejętności i wiedzy ucznia uwzględniane będą:
·
przygotowanie do lekcji,
·
aktywność podczas pracy na lekcjach,
·
zaangażowanie w realizację ćwiczeń plastycznych,
·
wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu,
·
podstawową umiejętność opisu dzieła sztuki,
·
biegłość w posługiwaniu się technikami plastycznymi,
·
znajomość terminologii plastycznej,
·
uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, regionu (np. udział w imprezach
artystycznych, wystawach).
Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
·
praktyczne ćwiczenia plastyczne,
·
prace pisemne: opisy dzieł sztuki, testy, karty pracy
·
podejmowane zadania dodatkowe,
·
aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska (np. udział w konkursach szkolnych
i międzyszkolnych, organizowanie wystaw i innych działań artystycznych, oprawa plastyczna
uroczystości),
·
umiejętność pracy w zespole.
Podczas oceny praktycznych ćwiczeń plastycznych brane pod uwagę będą:
.
zaangażowanie
·
trafność doboru środków plastycznych do realizowanego tematu,
·
staranność wykonania.
W ocenie wiedzy o sztuce brane pod uwagę będą:
·
zastosowanie terminologii plastycznej w wypowiedziach ustnych i pisemnych,
·
trafność doboru argumentów przy ocenie dzieła sztuki,
·
umiejętność rozwinięcia tematu.
Prace pisemne oceniane będą według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez
nauczyciela przed sprawdzianem. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z
danego działu lub semestralne zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
Ocena prac pisemnych:
0 – 29 % materiału – ocena niedostateczna
30 – 49 % materiału – ocena dopuszczająca
50 – 74 % materiału – ocena dostateczna
75 – 89 % materiału – ocena dobra
90 –96 % materiału – ocena bardzo dobra
100% materiału - ocena celująca

II. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
1. Ocena celująca ( 6 )
- prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje
problemy plastyczne
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. 4-7
- wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje
- zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to
- jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany
2. Ocena bardzo dobra ( 5 )
- uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. 4-7
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w
praktyce
- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy
- rozwija talent plastyczny
3. Ocena dobra ( 4 )
- uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie kl. 4-7
- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany
4. Ocena dostateczna ( 3 )
- uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem
nauczania i zaplanowane do opanowania na poziome kl. 4-7
- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany
- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen
5. Ocena dopuszczająca ( 2 )
- uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i
zaplanowane do opanowania na poziomie kl. 4-7
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace,
objawia lekceważący stosunek do przedmiotu
- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen
6. Ocena niedostateczna (1)
- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym
przedmiotu nauczania w danej klasie.
- braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu.
- nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu
trudności.
- nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich.
- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża bezpieczeństwu.

III. Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych.
Ocena semestralna lub roczna:
jest wystawiana na koniec każdego semestru z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania,
jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia.

IV. KONTRAKT Z UCZNIEM
1. Ma na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej i zeszyt przedmiotowy.
2. Zna wymaganie edukacyjne i kryteria ocen.
3. Każda praca plastyczna wykonana przez ucznia na lekcji jest oceniona pozytywnie.
4. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda
do oceny.
5. Każdą pracę plastyczną wykonuje samodzielnie.
6. Ma prawo raz w ciągu semestru nie przygotować się do lekcji.
7. O tym, że uczeń jest nieprzygotowany do lekcji informuje nauczyciela na początku zajęć.
8. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej (gdy uczeń zgłasza nieprzygotowanie)
nie zwalnia od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek pracować na materiałach
zastępczych.
9. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić
w domu i oddać pracę na kolejną lekcję
10.Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad
bhp.
11. Stara się być zawsze pozytywnie nastawiony do wykonania swojej pracy plastycznej
wierząc w swoje możliwości.

