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Wymagania na oceny śródroczną i roczną. 

 
Ocenę celującą otrzymuje  

- uczeń aktywny, biorący udział w konkursach plastycznych, a także osiągający    

  w nich sukcesy (udział w konkursach plastycznych z innych przedmiotów   

  należy potwierdzić pisemnie przez nauczycieli) 

- uczeń, którego wiedza wykracza poza poziom podstawy programowej 

- przejawia zdolności plastyczne 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem 

- otrzymał przewagę ocen celujących i nie otrzymał oceny niedostatecznej 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje 

- uczeń aktywny, który w określonym czasie wykonuje estetyczne prace 

- rozlicza się z nich w przeciągu dwóch tygodni 

- potrafi wykorzystać umiejętności i wiadomości programowe, zna terminy i pojęcia z zakresu  

 omawianych działów 

- jest zawsze przygotowany do lekcji 

 

Ocenę dobrą otrzymuje  

- uczeń, który przynosi przybory niezbędne do danej lekcji choć zdarza się sporadycznie, że     

  o czymś zapomni 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności programowe 

- wykonuje estetyczne prace 

- nie wchodzi w sferę eksperymentu 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje  

- uczeń, który potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań plastycznych przy  

  pomocy nauczyciela 

- wykazuje gotowość do zajęć 

- nie czyni większych postępów 

- jego prace są niezbyt staranne i czasochłonne, nie wykazuje się pomysłowością 

- dość często przychodzi nieprzygotowany do zajęć i z opóźnieniem oddaje prace plastyczne 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje 

- uczeń, który ma braki w podstawowych informacjach 

- niechętnie lub wcale nie wykonuje poleceń nauczyciel- nie rozlicza się z prac 

- często nie posiada przyborów, nie czyni postępów, ale wykazuje gotowość do sprostania   

  wymaganiom koniecznym  

- rzadko otrzymuje oceny pozytywne 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje  

- uczeń, u którego nie widać postępów i gotowości do działania 

- regularnie nie przynosi przyborów, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach 

- nie prowadzi zeszytu 

- przeważają u niego oceny niedostateczne 

 

 

 



Kontrakt z uczniami 

 
Każda praca plastyczna jest oceniana.  

Przy ocenie pracy brany jest pod uwagę: wysiłek ucznia, zgodność pracy z tematem, 

pomysłowość wykonania, estetyka pracy, inwencja twórcza oraz innowacyjność. 

 

Aktywność uczniów podczas lekcji oraz ich przygotowanie do lekcji są oceniane za pomocą 

plusów i minusów ( 5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena niedostateczna). 

 

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który sprawdzany jest co 

najmniej raz w roku. 

 

Uczeń sygnalizuje chęć zabrania głosu przez zgłaszanie się. Wypowiedzi bez zezwolenia 

traktowane są jako przeszkadzanie w lekcji. 

Uczeń ma prawo zadawać pytania i prosić o wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii. 

 

Uczeń ma dwa tygodnie na oddanie bądź poprawę sprawdzonej pracy. W przypadku 

nieoddania pracy w terminie ponosi negatywne  konsekwencje  (minusy) do oceny 

niedostatecznej włącznie. 

 

Sprawdzenie wiedzy na lekcji plastyki może odbyć się za pomocą kartkówki lub testu. 

 

Uczeń może podwyższyć ocenę śródroczną lub roczną poprzez udziały w konkursach lub 

wykonanie prac plastycznych wskazanych przez nauczyciela najpóźniej do końca maja. 


