
Wymagania na poszczególne oceny z plastyki

wymagania na
ocenę

dopuszczającą

Uczeń rzadko jest przygotowany do zajęć, wykazuje minimalną aktywność na zajęciach,
włącza  się  do  pracy  po  napomnieniach  prowadzącego,  posiada  ubogie  wiadomości
z zakresu dziejów sztuki oraz pojęć plastycznych, wykazuje postawę odtwórczą, nawet
proste  zadania  wykonuje  z  pomocą  innych  (grupy),  ćwiczenia  praktyczne  wykonuje
niestarannie, rzadko wykonuje zadania domowe. Otrzymał  średnią ocen cząstkowych
od 1,61 do 2,75. 

wymagania na
ocenę dostateczną

Uczeń jest przygotowany do zajęć często, wykazuje małą aktywność na zajęciach, włącza
się do pracy bez dużych chęci, posiada fragmentaryczne wiadomości z zakresu dziejów
sztuki  oraz pojęć plastycznych,  wykazuje postawę raczej odtwórczą,  często wykonuje
powierzone zadania z pomocą innych (grupy) lub nauczyciela, samodzielnie wykonuje
proste polecenia, ćwiczenia praktyczne realizuje zawsze, lecz nie dość starannie, zadania
domowe wykonuje często. Otrzymał średnią ocen cząstkowych od 2,76 do 3,75.

wymagania na
ocenę dobrą

Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, wykazuje aktywność na zajęciach, włącza się
do pracy bez napominania nauczyciela,  posiada wiadomości  z zakresu dziejów sztuki
oraz pojęć plastycznych obowiązujących w programie nauczania plastyki w gimnazjum,
choć rzadko bywa pomysłodawcą, chętnie realizuje pomysły innych, zawsze wykonuje
zadania  powierzone  mu  przez  nauczyciela,  jest  dość  samodzielny,  czasem  pomaga
innym, zadania domowe wykonuje często, jego prace praktyczne są wykonane starannie
i dość poprawnie. Otrzymał średnią ocen cząstkowych od 3,76 do 4,75.

wymagania na
ocenę bardzo

dobrą

Uczeń  jest  zawsze  przygotowany  do  zajęć,  wykazuje  dużą  aktywność  na  zajęciach,
włącza  się  do  pracy  chętnie  i  bez  napominania  nauczyciela,  posiada  wiadomości
z zakresu dziejów sztuki oraz pojęć plastycznych obowiązujących w programie nauczania
plastyki  w  szkole  podstawowej,  zawsze  wykonuje  zadania  powierzone  mu  przez
nauczyciela, jest samodzielny, często wykazuje własną inicjatywę często pomaga innym,
zawsze  wykonuje  zadania  domowe,  jego  prace  praktyczne  są  wykonane  starannie
i poprawnie. Otrzymał średnią ocen cząstkowych od  4,76 do 5,29.

wymagania na
ocenę celującą

Uczeń  jest  zawsze  przygotowany  do  zajęć,  wykazuje  bardzo  dużą  aktywność
na zajęciach,  włącza  się  do  pracy  z  dużym  zaangażowaniem  i zapałem,  posiada
wiadomości  z zakresu  dziejów  sztuki  oraz  pojęć  plastycznych  z  zakresu  programu
nauczania  plastyki  w  gimnazjum,  zawsze  wykonuje  zadania  powierzone  mu  przez
nauczyciela, jest samodzielny, kreatywny, wykazuje własną inicjatywę, pomaga innym,
zawsze  wykonuje  zadania  domowe,  jego  prace  są  wykonane  starannie  i  na  bardzo
wysokim  poziomie.  Z własnej  woli  podejmuje  dodatkowe  zadania,  bierze  udział
w konkursach,  wystawach,  czy plenerach.  Osiąga sukcesy w pracy twórczej  (nagrody,
wyróżnienia w konkursach plastycznych). Otrzymał średnią ocen cząstkowych powyżej
5,30.
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