
Przedmiotowy System Oceniania – plastyka
   

 SPECYFIKA OCENIANIA

1. Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu plastyka nie jest dla nauczyciela sprawą
szablonową.

2. Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim:

 poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia

 indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań plastycznych

 postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań

 uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i
wiadomości z teorii sztuki

 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, włączanie się w życie artystyczne szkoły i
środowiska

 rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych.

 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE

1. Wiedza  (zapamiętanie  i  rozumienie  wiadomości  teoretycznych  zdobytych  podczas  lekcji
oraz nauki własnej).

2. Umiejętności (wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i
samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z
pomocy dydaktycznych, umiejętność pracy w grupie).

3.  Postawy (samodzielność  i  aktywność  podczas  lekcji,  kreatywne  podejście  do  zadań  i
problemów,  prowadzenie  zeszytu  przedmiotowego,  odrabianie  zadań  domowych,
artystyczna działalność pozalekcyjna).

 NARZĘDZIA POMIARU

 kartkówki i odpowiedzi ustne ( dotyczą wiedzy z zakresu historii sztuki) - minimum 1 w
półroczu

 indywidualne prace plastyczne

 prace i projekty wykonane w grupie

 zeszyt przedmiotowy

 zadania domowe



 aktywność ucznia na lekcji

 uczestnictwo w konkursach plastycznych

 prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI

Prace pisemne: 

Wszystkie  prace  pisemne,  mają  przyporządkowaną  liczbę  punktów  do  zadań.  Ustalając
odpowiednią ilość punktów do oceny, określono procentowe progi poszczególnych ocen:

OCENY PROCENTY - UDZIAŁ PUNKTÓW
celujący 100% - 96%

bardzo dobry 95% - 85%
dobry 84% - 68%

dostateczny 67% - 50%
dopuszczający 49% - 30%
niedostateczny 29%- 0%

Prace plastyczne:

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę:

 zgodność tematyczną

 poprawność użytych technik plastycznych

 zaangażowanie i osobistą ekspresję

 estetykę wykonania

Odpowiedź ustna – aktywność na lekcji

Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę:

 zawartość merytoryczną wypowiedzi

 stosowanie języka sztuki

 umiejętność formułowania myśli i uzasadniania poglądów



Artystyczna działalność pozalekcyjna:

Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowym:

 za udział w konkursach i olimpiadach na różnych etapach;

 prezentowanie swoich prac i umiejętności na forum publicznym w szkole i poza nią;

 za  aktywny  udział  w  szkolnych  i  pozaszkolnych  kołach  zainteresowań  o  charakterze
artystycznym

 reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym

Zeszyt przedmiotowy:

W każdym semestrze zeszyt ucznia podlega ocenie, na którą składa się:

 kompletność i systematyczność prowadzonych notatek

 kompletność zadań domowych

 czytelność i estetyka prowadzonych notatek

 artystyczne prowadzenie zeszytu ( dla chętnych)

 samodzielne wykonanie okładki na zeszyt ( dla chętnych)

Zadanie domowe:

Przy ocenianiu samodzielnej pracy domowej ucznia bierze się pod uwagę:

 zawartość rzeczową

 prawidłowość formy wykonania

 wkład własnej pracy.

KRYTERIA WYMAGAŃ DLA SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI OCEN
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Skala ocen jest zindywidualizowana uwzględniając możliwości i rozwój ucznia. 

 Ocena  za  pracę  plastyczną  jest  pozytywna,aby  nie  zgubić  najważniejszego  -  pozytywnej
motywacji  do  uprawiania  sztuki.  Należy  brać  pod  uwagę  (  zwłaszcza  u  uczniów  mało
uzdolnionych plastycznie  )  staranność  wykonania pracy plastycznej  i  doprowadzenie  jej  do
końca.

 Nie przewiduje się oceny niedostatecznej za wykonaną pracę plastyczną.


