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Wymagania z plastyki dla wszystkich uczniów: 
 

 
 Uczeń ma obowiązek przygotowania i przyniesienia na lekcję zapowiedzianych na 

poszczególne zajęcia materiałów. 
Dzieci muszą mieć ubiór dostosowany do wykonania prac plastycznych, a także teczki do 
przechowywania prac- format A3`.Uczniowie są odpowiedzialni za przechowywanie swoich 
prac plastycznych. 

 
 
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
z 

plastyki 
wraz 

z  wymaganiami na  
poszczególne oceny 

 

 Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) prace domowe polegające na dokończeniu zaczętej na lekcji pracy plastycznej 
bądź przygotowaniu odpowiednich materiałów z zakresu wiedzy z historii sztuki 
Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez poniesienia 
konsekwencji; 

b) praca na lekcji 

� uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy zgromadzi sześć plusów; 
� uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną gdy zgromadzi trzy minusy; 
� w przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą  

c) prace dodatkowe 
dla chętnych- plastyczne  prace po wcześniejszym omówieniu ich tematu, 
techniki z nauczycielem; pomoc przy organizowaniu szkolnych dekoracji 
 i wystaw. 

 
 

 Zasady poprawiania ocen. 
 

a) w razie uzyskania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawienia się w 
terminie i formie ustalonym przez nauczyciela; 



b) w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uczniowi odmówić prawa 
poprawiania ocen; 

 
 Zasady ustalania oceny semestralnej: średnia ocen uzyskanych w semestrze. 
 
Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie przygotowania do zajęć w czasie trwania 
jednego semestru. 

 
 

Wymagania z plastyki 
 na poszczególne oceny  

 
Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmuje umiejętności i wymagania: 

Uczeń potrafi: 

� wykonać  prace plastyczne przynajmniej trzema wybranymi technikami plastycznymi 
� oddanie mniej niż 70% planowych prac plastycznych. 

 Wymagania na ocenę dostateczną obejmuje umiejętności: 

Uczeń potrafi: 

� wykonać  prace plastyczne przynajmniej czterema wybranymi technikami plastycznymi; 
� uczeń oddał mniej niż 50% planowych prac plastycznych; 
� Podstawy zakresu wiedzy z teorii barw i podstawowe pojęcia z omawianego w 

poszczególnych klasach  zakresu wiedzy o sztuce. 

 
 

 Wymagania na ocenę dobrą obejmuje umiejętności 

Uczeń potrafi:  

� wykonać  prace plastyczne przynajmniej czterema wybranymi technikami plastycznymi; 
� uczeń oddał więcej niż 70% planowych prac plastycznych;  
� prace plastyczne są wykonywane estetycznie z małą ilością błędów w sposobie 

przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie i małą ilością błędów kompozycyjnych; 
� uczeń opanował podstawowy zakres wiedzy z teorii barw i podstawowe pojęcia z 

omawianego w poszczególnych klasach  zakresu wiedzy o sztuce. 

       Wymagania na ocenę bardzo dobrą obejmuje umiejętności 

Uczeń potrafi: 

� wykonać  prace plastyczne wybranymi technikami plastycznymi; 
� uczeń oddał przynajmniej 90% planowych prac plastycznych;  
� prace plastyczne są wykonywane estetycznie bez błędów w sposobie przedstawiania 

przestrzeni na płaszczyźnie i  są pozbawione błędów kompozycyjnych; 



� uczeń opanował cały zakres wiedzy z teorii barw i podstawowe pojęcia z omawianego w 
poszczególnych klasach  zakresu wiedzy o sztuce. 

Wymagania na ocenę celującą obejmuje umiejętności 
 

Uczeń potrafi: 

 

� wykonać  prace plastyczne wybranymi technikami plastycznymi; 
� uczeń oddał wszystkie planowe prace plastycznych;  
� prace plastyczne są wykonywane estetycznie bez błędów w sposobie przedstawiania 

przestrzeni na płaszczyźnie i  są  pozbawione błędów kompozycyjnych; 
� uczeń opanował cały zakres wiedzy z teorii barw i podstawowe pojęcia z omawianego w 

poszczególnych klasach  zakresu wiedzy o sztuce; 
� uczeń brał udział w konkursach plastycznych, przynajmniej raz w semestrze zorganizował  

wystawę swoich prac plastycznych, pomagał w organizowaniu wystaw i dekoracji 
szkolnych. 

 


