
Kryteria oceniania z plastyki dla uczniów klas 4-8.

Ocena niedostateczna- poziom opanowanych treści programowych
 uniemożliwia kontynuację nauki na kolejnym etapie edukacyjnym
 oraz uczestnictwo ucznia w kulturze. Uczeń wykazuje brak
 zainteresowania przedmiotem, sporadycznie i niestarannie wykonuje
 ćwiczenia plastyczne. Jest notorycznie nieprzygotowany do lekcji.
 Nie chce korzystać z pomocy nauczyciela.

Ocena dopuszczająca- uczeń w zakresie elementarnym przyswoił 
treści programowe( treści konieczne) oraz posługiwanie się językiem 
plastyki. Jego prace są schematyczne i uproszczone. Nie dba o 
estetykę wykonywanych prac i otoczenia. Wypowiedzi o plastyce są 
bardzo skąpe a uczestnictwo w kulturze bierne. Podczas lekcji jest 
bierny. Bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć.

Ocena dostateczna- uczeń przyswoił podstawowe treści programowe
 co pozwala na realizację prostych i stereotypowych kompozycji
 plastycznych. Wypowiada się na temat sztuki w sposób uproszczony
 i sporadycznie. Ma świadomość konieczności kształtowania estetyki
 otoczenia ale jego postawa jest bierna. Mało aktywnie uczestniczy
 w kulturze. Jest często nieprzygotowany do lekcji.

Ocena dobra – uczeń przyswoił w stopniu rozszerzonym treści 
programowe co pozwala mu na tworzenie złożonych ćwiczeń 
plastycznych. Jest aktywny twórczo i werbalnie. Kształtuje estetykę 
otoczenia odnosząc do praktyki zdobytą wiedzę. Aktywnie 
uczestniczy w kulturze. Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji.

Ocena bardzo dobra- uczeń w dużym stopniu przyswoił treści 
teoretyczne i zdobył umiejętności praktyczne. Jego prace plastyczne 
cechuje różnorodność i oryginalność. Jest aktywny w czasie lekcji i 
zabiera głos w dyskusjach. Sprawnie posługuje się środkami wyrazu 
artystycznego i wnikliwie analizuje treści dzieł plastycznych. 
Aktywnie kształtuje estetykę otoczenia. Korzysta z różnych źródeł 
informacji i mediów, rozszerzając swoją wiedzę. Aktywnie 
uczestniczy w kulturze. Jest przygotowany do lekcji.



Ocena celująca- uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści  
programowe. Cechuje go postawa twórcza, samodzielność i 
zainteresowanie sztuką. Prace plastyczne są oryginalne, twórcze i 
kompletne. Świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego 
w swej twórczości. Potrafi analizować różnorodne treści zawarte w 
dziełach sztuki. Kształtuje estetykę otoczenia w różnorodny sposób. 
Dostrzega rolę plastyki w różnych dziedzinach życia. Korzysta z 
różnych źródeł informacji i mediów wzbogacając swą wiedzę. 
Aktywnie uczestniczy w kulturze, interesuje się wydarzeniami 
artystycznymi. Jest zawsze przygotowany do zajęć.
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