KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI
od 1 września 2016

Uczeń:

niedostadostatecz
dopuszczająca
teczna
na

dobra

bardzo
dobra

celująca

Ocena:

> w pełni przyswoił wiadomości objęte programem i uzupełnia je informacjami z innych źródeł, do których potrafi
dotrzeć samodzielnie;
> czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest dociekliwy podczas interpretacji prezentowanych obiektów;
> pracuje systematycznie, zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające
poza obowiązkowe czynności lekcyjne;
> wykazuje zainteresowanie twórczością swobodną;
> uczestniczy w konkursach plastycznych lub/i wykonuje prace plastyczne na rzecz szkoły

> w pełni przyswoił wiadomości umiejętności zawarte w programie;
> aktywnie uczestniczy w lekcjach;
> starannie wykonuje prace domowe i prace plastyczne;
> opanował materiał przewidziany w programie nauczania z niewielkimi lukami;
> wykazuje gotowość do zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach;
> wykonuje ćwiczenia plastyczne i prace domowe.
> opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
> zaliczył na ocenę pozytywną prace domowe;
> podejmuje działania i wypowiada się o poznawanych obiektach po zachęcie ze strony nauczyciela;
> nie opanował treści określonych w podstawie programowej, ale zdobyte przez niego wiadomości i
umiejętności nie przekreślają możliwości dalszej nauki i są możliwe do uzupełnienia;
> wykazuje bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach;
> nie odrabia prac domowych w wyznaczonych terminach;
> prace plastyczne wykonuje niestarannie.
> poziom wiedzy i umiejętności jest niższy od poziomu wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą;
> nie odrabia prac domowych;
> nie przynosi materiałów plastycznych lub/i nie podejmuje działalności plastycznej.
WYBRANE ZASADY OCENIANIA:

1. Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
2. Przy wystawianiu ocen brane są pod uwagę indywidualne zalecenia z poradni.
3. Osoby nieobecne na lekcji są zobowiązane do samodzielnego uzupełnienia materiału i odrobienia prac domowych na bieżąco.
4. Osoby nieobecne na sprawdzianach piszą na pierwszej lekcji, na której się pojawią (przesunięcie terminu jest możliwe w wypadku
nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie).
5. Zmiana oceny przewidywanej możliwa jest poprzez uzyskanie kolejnych ocen cząstkowych z zapowiedzianych w tym czasie nowych
sprawdzianów, prac domowych itp.
6. Uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości oraz umiejętności objętych bieżącym sprawdzianem pisemnym i z tego powodu
uzyskał ocenę niższą od dostatecznej, ma możliwość nadrobienia braków oraz zaległości i poprawienia
Zamiana plusów i minusów
oceny na dostateczną w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
na ocenę (+/- to pół plusa):

termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem zaraz po otrzymaniu oceny - najpóźniej w ciągu 2
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ocena
tygodni. (Odstępstwa od zasady poprawy w ciągu 2 tygodni mogą być stosowane tylko w
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wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach).
+ + +/57. Cząstkową ocenę celującą uczeń może otrzymać:
++4

za pracę ponadprogramową – za każde zakwalifikowanie się do udziału w konkursie (informacje o
+ +/- +/4nich są wywieszane na bieżąco przed salą 20 oraz na stronie internetowej szkoły – uczniowie sami
+ +/- 3+
się zgłaszają, pracę wykonują w szkole);
+/- +/- +/3

za systematyczną pracę na kole przez cały semestr (jeśli takie się odbywa);
+/+/3
jeśli w semestrze otrzyma same plusy za aktywność.
+-2
8. Za zdobycie w ciągu roku szkolnego 4 ocen celujących, ocena na koniec roku jest podwyższana o 1
stopień.
+/- - 29. Na ocenę za aktywność składają się plusy i minusy np. z:
--1
aktywności na lekcji; przynoszenia na lekcję potrzebnych materiałów, zeszytów; odrabiania prac
domowych; wykonywania prac dodatkowych uzgodnionych z nauczycielem (np. gazetki przy sali 20, wykonywania pomocy do lekcji,
dekoracji na uroczystości szkolne itp.).
10. Prace domowe, których forma lub treść jest niezgodna z poleceniem, nie będą sprawdzane i będą traktowane jak brak pracy domowej.
11. Za plagiat i ściąganie obydwie osoby dostają ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.
12. Ocena na koniec nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych w
obu semestrach.
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