
 

Kryteria oceny osiągnięć uczniów z plastyki  
                            w klasach 4-7 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
- rzadko jest przygotowany do lekcji,  
- sporadycznie podejmuje próby wykonania pracy plastycznej, 
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia,  
- próbuje wyjaśniać najważniejsze terminy plastyczne, 
- nie przejawia chęci do pracy 

Na ocenę dostateczną uczeń: 
- opanował podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności, 
- nie jest sumienny w przygotowywaniu się do lekcji,  
- prace plastyczne wykonuje wybraną przez siebie techniką, często ich nie kończy, 
- podejmuje próby samodzielnego wykonania ćwiczenia plastycznego, 
- współpracuje w grupie. 

Na ocenę dobrą uczeń: 
- potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności, 
- przynosi na lekcje potrzebne materiały 
- dba o estetykę swojego miejsca pracy, 
- prawidłowo posługuje się terminologią  plastyczną, 
- samodzielnie rozwiązuje typowe problemy, 
- obowiązkowe prace plastyczne wykonuje określoną techniką, starannie,  
- angażuje się w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach, 
- chętnie podejmuje działania w grupie, 
- próbuje analizować wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.  

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
- opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności, 
- bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie, 
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości,  
- uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły , 
- w pracach plastycznych posługuje się różnymi środkami artystycznego wyrazu wykazując się zaangażowaniem 
  i pomysłowością, 
- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, 
- analizuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.  

 Na ocenę celującą uczeń: 
- przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent,  
- wykazuje znajomość treści programowych oraz zaangażowanie i twórczą  
  inicjatywę w działaniach grupowych, 
- prace plastyczne wykonuje posługując się różnymi środkami artystycznego wyrazu, wykazując się  
  zaangażowaniem, pomysłowością i oryginalnym podejściem do tematu, eksperymentuje 
  z technikami plastycznymi, 
- bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych, w pracach dodatkowych świadomie i umiejętnie posługuje  
  się środkami plastycznymi, stosuje różnorodne techniki umiejętnie dobierając je do tematu pracy, 
- aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły,   
- analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.  
 

 

 

 

 

 

 

*Przygotowanie ucznia do zajęć obejmuje przyniesienie na lekcję zeszytu,   podręcznika  oraz potrzebnych do pracy 
przyborów i materiałów. 



 

 


