WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V SP
1.Krótka charakterystyka ucznia /zespołu klasowego
klasa V SP
Posiadane umiejętności i wiedza: umiejętności plastyczne zdobyte w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej oraz w klasie IV
2. Oczekiwane osiągnięcia ucznia w klasie IV SP: zapoznanie się z elementami języka sztuki prezentowanymi w podręczniku do plastyki dla kl. V, realizacja działań plastycznych związanych z poznawanym
zagadnieniem; zapoznanie się z przykładami dzieł sztuki oraz miejscami obcowania ze sztuką.
Co podlega
ocenie
na lekcjach
plastyki:

1.przygotowan
ie do zajęć

2.praca na lekcji
(aktywność,
współpraca z
innymi uczniami)

3.jakość wykonania pracy plastycznej (zgodność
z tematem, zaangażowanie, inwencja twórcza,
umiejętność posługiwania się technikami plastycznymi)
(praca musi być wykonana samodzielnie; praca
niesamodzielna nie podlega ocenie)

4. wiedza z zakresu pojęć plastycznych
omawianych na lekcjach plastyki (opisy dzieł
sztuki, testy krzyżówki)

5.zadania
domowe

6.zadania dodatkowe
(np. uczestnictwo
w konkursach)

Wymagania na ocenę
semestralną/końcoworoczną

Charakterystyka ucznia:

wymagania na ocenę dopuszczającą

uczeń jest rzadko przygotowany do lekcji (czasem przynosi potrzebne materiały), jego zeszyt jest nieuzupełniony, z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia,
z pomocą nauczyciela wyjaśnia najważniejsze terminy (np. co to jest barwa, linia, kontur).Otrzymał średnią ocen cząstkowych 1,5 – 2,4
uczeń ma podstawowe wiadomości oraz posiada najprostsze umiejętności. Rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy
i wykonuje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń samodzielnie
wykonuje łatwe ćwiczenia i uczestniczy w zabawach, a także współpracuje w grupie i podejmuje próby twórczości plastycznej. Otrzymał średnią ocen cząstkowych 2,5 –
3,4
uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo
posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku
w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, techniki plastyczne. Stosuje się do uwag i korekt
nauczyciela. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat. Otrzymał średnią ocen cząstkowych 3,5 – 4,4
uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przynosi potrzebne materiały, jego zeszyt jest uzupełniony i prowadzony w sposób bardzo staranny i estetyczny. Uczeń wykorzystuje
w praktyce wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje
zdanie., wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Analizuje i porównuje dzieła
sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat. Otrzymał średnią ocen cząstkowych 4,5 – 5,4
uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także wykazuje zaangażowanie i twórczą
inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły
i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych
oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.

wymagania na ocenę dostateczną

wymagania na ocenę dobrą

wymagania na ocenę bardzo dobrą

wymagania na ocenę celującą

Na lekcjach plastyki wszystkie oceny traktowane są jednakowo (posiadają jedną wagę). Zadania praktyczne (prace plastyczne) są równie ważne jak wiedza z zakresu omawianych tematów. Nie trzeba posiadać
zdolności plastycznych, by uzyskać ocenę bardzo dobrą za pracę plastyczną. Nauczyciel ocenia wkład pracy ucznia, estetykę wykonania, samodzielność, zgodność z tematem. Prace niesamodzielne nie podlegają
ocenie. Uczeń, który jest nieprzygotowany do lekcji (nie przyniósł potrzebnych materiałów) i nie pracuje na lekcji w ogóle, otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie można poprawić, liczy się ona do średniej
ocen. Uczeń, który nie przyniósł potrzebnych materiałów nie otrzyma oceny niedostatecznej, jeśli wykonuje notatkę z lekcji oraz pracę na dowolnej kartce i bierze udział w zajęciach. Powinien on jednak
uzupełnić lekcję w zeszycie. Jeśli dany temat jest oceniany (a uczeń nie posiada wymaganych materiałów) może donieść przynieść pracę na następną lekcję. Nauczyciel informuje uczniów, które prace podlegają
ocenie. Nauczyciel może zrezygnować z oceniania niektórych tematów. Przynajmniej raz na semestr oceniany jest zeszyt przedmiotowy. Jeśli uczeń nie przyniósł zeszytu do oceny lub nie odrobił zadania
domowego, lub nie przyniósł skończonej pracy, może zgłosić nieprzygotowanie. Uczeń może być dwa razy na semestr nieprzygotowany, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, która
wchodzi w średnią ocen. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na koniec semestru, powinien poprawić ją w ciągu drugiego semestru, przynosząc zaległe prace i uzupełniając zeszyt. Uczeń może podwyższyć
ocenę na koniec semestru lub roku, przynosząc dodatkowe prace plastyczne, na przykład na konkurs. Jeśli uczeń jest nieobecny na lekcjach w 50 %, jest nieklasyfikowany.

