
WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z PLASTYKI W KLASACH IV-VI 

I. Podstawowe 

Na ocenę celującą uczeń: 
-zawsze pracujący chętnie, samodzielnie i z pełnym zaangażowaniem, 

-przejawia inwencję i inicjatywę, jest dociekliwy, 

-jest aktywnym pasjonatem zainteresowanym sztuką, 

-wyraźne są jego starania o uzyskanie najlepszych efektów swojej pracy, 

-praca sprawia mu radość i angażuje emocjonalnie, 

-prace cechuje staranność, 

-zawsze przygotowuje się do lekcji, 

-widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań 

-z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę i sprawność manualną, np. uczestnicząc w pracach koła 

plastycznego, 

-daje świadectwo swojego oczytania, bywania w galeriach, muzeach, na wystawach, 

-wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych programem, poszerzone o informacje 

zdobyte samodzielnie z różnych źródeł 

-bierze udział w różnych konkursach plastycznych. 

   Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 
-pracuje samodzielnie, dba o dobrą realizację zadań, podejmuje próby, żeby uzyskać najlepszy efekt, 

-jest zaangażowany, dba o swój rozwój, 

-jest pilny i działający w przemyślany sposób, 

-jest zawsze starannie przygotowany do lekcji, bierze aktywny udział w lekcjach i dyskusjach, 

-starannie wykonuje wszystkie zadania, 

-przyswoił wiadomości objęte programem. 

   Na ocenę  dobrą uczeń: 
-z reguły przygotowany do lekcji, choć zdarza mu się nie przygotowanie, 

-pracuje z reguły samodzielnie, a nieliczne trudności pokonuje przy pomocy nauczyciela, 

-jest zaangażowany w pracę twórczą, zabiera głos w dyskusji, 

-prace cechuje staranność, 

-choć stać go na to rzadko dokłada starań, aby efekt jego pracy był ciekawszy. 

   Na ocenę dostateczną  uczeń: 
-pracuje niechętnie, wkłada minimum wysiłku w wykonanie zadań, 

-zdarza mu się przychodzić na lekcje nieprzygotowanym, 

-trudności związane z realizacją ćwiczeń pokonuje jednak przy udziale nauczyciela, 

-brakuje mu inwencji i chęci poszukiwania ciekawszych rozwiązań, jest nieaktywny, 

-ma braki w wiadomościach. 

   Na ocenę dopuszczającą uczeń: 
-bardzo często nieprzygotowany do lekcji (potrzebne materiały „organizuje" na lekcji) 

-wykazuje niewielkie zainteresowanie lekcjami i realizowanymi zagadnieniami, 

-pracuje niesamodzielnie przy dużej pomocy i stałej motywacji nauczyciela, 

-jest nieaktywny, rzadko wykazujący ochotę do pracy, niesystematyczny, niestaranny, 

-nie posiada wiadomości, ale mogą one być uzupełnione dzięki pomocy nauczyciela. 

   Ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń,który: 
-z reguły jest nieprzygotowany do lekcji, 

-nie przejawia zainteresowania realizowanymi zagadnieniami, 

-mimo motywacji i starań nauczyciela nie wykonuje prac, 

-wykazuje zupełne lekceważenie przedmiotu i własnego rozwoju, 

-bierny na zajęciach, 

-posiada luki (trudne do uzupełnienia) dotyczące wiadomości objętych programem. 
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STANDARDY WYMAGAŃ 

1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 

2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, 

, zeszyt przedmiotowy,przybory wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela ( np.blok 

rysunkowy,farby itd.). 

3.Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o ile była 

zadana, pracę domową. 

4.W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zeszytu i 

 oraz wykonania pracy domowej. 

5.W przypadku dłuższej absencji uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu 

dwóch tygodni. 

6.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru. Nie 

przygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Nie może ono dotyczyć zapowiedzianej 

wcześniej kartkówki. 

7.Za każde kolejne nie przygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Mimo zgłoszenia nieprzygotowania na lekcję uczeń zobowiązany jest pożyczyć od kolegów, 

koleżanek z klasy materiałów potrzebnych przy wykonaniu pracy plastycznej,uczeń oceniany jest 

za pracę samodzielną na lekcji. 

8.W ciągu semestru przewiduje się 2 kartkówki sprawdzające stopień opanowania 

materiału. 

Kartkówki będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. W razie nieobecności na 

kartkówce uczeń zalicza objęty nią materiał ustnie lub pisemnie w ciągu dwóch tygodni. 

9.Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę 

spowodowały. 

10.Uczeń może poprawić niedostateczną ocenę semestralną lub roczną przedstawiając 

uzupełniony zeszyt przedmiotowy, oraz zaliczając wyznaczoną przez 

nauczyciela partię materiału jak również wykonując zaległe prace plastyczne. 

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW. 

1. Krótkie odpowiedzi ustne: 1 raz w semestrze. 

2. Kartkówki: 2 razy w semestrze. 

3. Prace domowe: 1-2 razy w semestrze. 

4. Uczestnictwo w zajęciach: szczególna aktywność na lekcji nagradzana jest oceną( trzy + to ocena 

bardzo dobra  a trzy – to ocena niedostateczna). 

5. Udział w konkursach ( co najmniej w dwóch )- zdobywając znaczące miejsca I,II,III oraz 

wyróżnienie jest premiowany oceną celującą. 

6. Prace dodatkowe: nie więcej niż 1 w semestrze. 

7.Inne: zeszyt przedmiotowy 1 raz w semestrze, 

Minimalna ilość ocen  koniecznych do klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 2 oceny 

Dobra rada: 

Prośba o solidną i systematyczną pracę w ciągu całego semestru, gdyż dzięki temu można 

będzie uniknąć konieczności poprawiania ocen niedostatecznych lub słabych. 

Ze względu na 1 godzinę plastyki w tygodniu stanowi to czasami problem. 

 

 


