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Pľze druio tow.v sv stelt o c ę niqłli ĺł
z plastvki

l. I)olłumcnty okľośla iace PSO:
. Rozpoľządz'elrie:njlristľa Edukacij Naľodowej i Spoľtu z dnia 30 ]<wieĺnia 2007

ľoku w spl'awie podstawy pľogľamowej wyclrorł'ania pľzcdszlĺolnego oľaz iĺszLałccnizr
ogólrrego w poszozególlryclr typaolr szkół (Dz' U. nľ 87, poz.562)

u Pl'ogľalrl rrauczalria 1rlastylĺi w k]asaoh 4-6 szltoły pođstawowej .,Do dzie ła",
Jadwiga [,ukas, Kľystyna olrak wycl' Nowa Dľa.

Il. Zasady oceniania
IJs1alaiąc ocenę z plastyki bľany jest pľz'ede wszystl<irrr wysiłek wkładany pľzcz
ucznia ijego zaangaŻowanie oľaz wywiązywalrie się z obowiązków wynikająoych
ze spcoyfiki pľzedlrrioLu.

Nauczyciel, dolĺonując oceny, Zwľaoa uwagę pľzede wszystkitrr na:

o pozior.l.l uzclolnieli i predyspozyoii plastycznych ucznia,
e jego indywidualny wkład pľacy potľzcbľly do ľealizaoji ol<ľeślorrych zadali

plastycznyoh,
. zaaigaŻo\Nanie ucznia w działania plastyczne i.jego aklywny w niclr udział,
. uzyskalry ptzez niego pozionr wiedzy i umiejętnośoi w zakľesíe ľóżrrych ĺ'oľnl

aktywności plastycznej (Ówiczerria pľaktyozne, waľsztat twóľczy ucznia)
i wiadoności z teoĺii plastyki (elerrrenty wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

. podejmowanie pľzez vcznia dodatkowych zadari plastyozlryoh, włączarrie się
w Życie aľtystyczne sz'koły i śľodowiska,

. pľZygotowanie uoznia do zajęć,
o urrriejętność loľlrtułowania pt'obleĺlrów, wyoiągallia wtriosków oraz

poszukiwania właslrych tozwlązaÁ'

III. obszary alłtyrvności uczniórv podlegaiacc oconie:
ĺ. l)ľzygolowĺnic ucznia do zajĺ;(':

. pľZygotowanie odpowiednich nra1eľiałów plastyczl-ryolr;

. opanowanie wieclzy;

. wyszLllĺ irvalric illĺ'oľnlatj i:

. wykotrywanie ówiczeli i zadari wstępnych.
Ż' Postawa i zachowanie na zajęciach, podczĺls oglądania wystäw' z'wicdzaniĺ
zabytków i slĺanscnów:

. kultt"lľa osobista w tl'alĺcie zajęó;

. wykolrywalric poleoeli i pľzestľz-egalrie zasad bezpiec'zeństwa podczas używalria
odpowiednich lrrateľiałów i nal"l'ęďzi plastycznycli;

o whściwl: wspóĘ.ľacu w gľupiľ.
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3' Dzialalność 1rla styczlra:
. jal<ość pĺacy Zaat'IgaŻowallie w działanie plastyozne;
. pol-nysłorł'ość;
o Zgodnośó pracy z tell]atcln;
. oelowośó zastosoWania śľodków ar'tystyozl'lych, wyľazu, leohtriki plastyczriej;
. pľace plastycztle l'ł,'1,kolrane za ponclcą ľő'Żnyclr te clrnilĺ i nratcľiałów;
. ówiczelrialll'aktyczne'

4. Wicdza pľzcdllriotowa:
o ocllrr)wiľ.lŹ ustna Iub pisclllllll;
. Spľawdziany;

" kaľtlĺówlĺi;
. kaĺy pľacy.

5. Aktywność aľtystyczna jako trvóľcza postżrwa:
o odwagaioľygillalnośćlnyślenia;
o ;llalrowalric i ľealizacja happeningów i aJĺc.ji plastyozllych'

6. Gotowość do uczcstniczcnia w l<ultuľzc:

" udział w wyclaĺzeliiaclr kultuľalnycl-r;
. oglądalrie Wystaw, analizowanie i intcrpľe towalrie ich lbľlny oľaz Lľeści;
o zwiedzatrie zabýków, obseľwowanie ľóŻrroľodlryolr istotlrych elcnrelrlów

dotyczącycIr np. stylu i foľnry'
7. Quizv i lĺľzyżĺíwlĺi plastycznc
ĺi. I)ľace dolrrowe (t1p. pľZygotowanie dodalkowyclr irrforrlaoji na podany lcnrat)
9. Prĺce dodatkorvc (ľlp' własna aktywlrość plastyoz:ra, ľeoelrz.je Z Wystaw, ľeťeľaty.
pľezel'ltacje).
10'Udział i osiągnięcia w l<onkuľsach plastycznych

Ocenie podlega także:
o illdywidrralny wkład i 'zaangaŻowanie uczlria w d'z,iałaĺta, plastycztre, aktywlre

ucZesLl'Iiotwo w zajęciar;lr;
. pľZygotowanie ucznia do zajęó.

Oceniatlie ucztria lra zajęciacli plastyki dotyozy ľóżnych aspektów .jego aktywnośoi,
l-lajwaŹniejsza jednalĺ jest działahrość p]aslyczna i to oľla stanowi podstawowy wyľóżnik
Iycl"l 'l'ajęć 

'

IV. ZasadY ustalania oceny bieżacei:
Pľacc;rlastyczne - ocellialre są według ustalonyclr kaŻdoľazowo zasad podatrych pľzez

naltczyciela pľzed ľoz1loczęcie;rr pracy' W szczegóI:rości pľace ttczlria ocl'tricllr.'są za:
a) zgodność z telnatolll,
b) bogaotwo tľeści;
o) waľtośoi Íbľrrrahrc (lĺonrpozycja, koloľystyka, wykoľzystanie właśoiwości tworzywa.

teclniki);
d) tľaĺilość obscľwaoji;
e) ponysłowość (oľyginalność);
ĺ) wl'aŻlilvość;
g) salrrodziehrośó.



Pľ:rce piscmne - ooelliane są wedłLlg ustalorrych lĺażdclľazorvo zasac1 podanyclr pľzez
lrauczyciela pľzed spľarvdzianem. Spľawdzialry obejnrrrjące wiac'lonośoi i unriejęttlośoi
z clane go działu lrrb setrres1ľallle zapowiadane są Z tygodlriowyn wyIll'zedzenietrr.

Ocona pľac piscrnnych:
0 - 30 % Ilrateľiału - ocena niedostateozna
3l - 50 % tlateľiału - ocena dopuszczająca
5I -14% lnatcľiaŁt ocena dosta1eczna
7 5 89 0/o mateľíału - ocena clobľa
90 - 100 0% natoľiału _ occna baľdzo dobľa
100% natel'izüu 'l- zadanie tra 6 - ocelra celująca

Odpĺlwie dŹ ustna:
. uczeí'l ľrroże byó pytalry na kaŻde.i lekoji
" pľczelr1acja efeltĺów pľacy gľupowej, indywidualnej oraz zadania dolrrowego,

lĺtól'ego wykonalrie jest jedllozlraozlre Z opallowalrielrr wicc1zy i umiejętrrośoi
z datlego zakľesu'

. colujący_ wypowicdŹ wylĺľaczająca poza nateľiał objęty pľogľameln naLlozatria
o lraľdzo dobry _ wypowiedź samodzielna. twóľcza. bezbłędna' płyrrna
. dobly - wypowiedŹ w większości ]]opľaw1a' niewielka pol-noc t-tauczyciela

clostateczny _ wypowiedź od1wóľcza, popľawna, pol-lroc ĺrauozyciela
. dopuszczający - wypowiedŹ odtwóľcza z błędarrri trreľytot'yoznytrri, duża pomoc

nauczyciela
o nicdostatcczny -wypowiedŹ triepopľawlra lub rrieudz-ielanie w ogóle odpowiedzi

Alĺtyrvność
. Aktywnośó i zaangaŹowanie na lekcji
o Wykonal.rie zadalidodatkowycl.l
o Wykor-lalriezadaliľladobowiązkowych
. Ud'zĺał w koľlkuľsach
o Udział w zĄęc|ach pozalekcyjľrych
o Irrne foľnry aktywności _ opľacowanie ponrocy dydaktycznyclr' plakatów,

albulnów, projektów, aranżaaji plastycznyoh

Al<Ęwność pĺlzalcl<cyjna
o \)dztał w ltolikuľsach: wyniki najwyższc _ ocena oelująca _ wylliki na poz-ionríe

wyŻszym ntŻ ptzeciętl'ly-- ocena bal'dzo clobľa.

()cena pozostalyclr naľzędzi pĺlmiaľu zalcży ocl nłucz,ycicla.

V. I(rytcľium oconiania:
occnę cclującą (ó) otľz'ymuje uczeń, któIy:

o pľzejawia zdo Iności plastyczne;
o jego wiedza wykľacza poza pľoBľan]:rauczuria z'aplanowany do opatrowania

w kl. IV, V, VI;
. pľacc 1;lastyozlrc uJ<azuje w sposób illdywiduahry, twóľczy i sal-l-lotlzieluie

r ozw iąz'Ll.je pľoblonry plastyozlre;



o Z własnej inicjatywy wykoliuje dodatl<owc Zadania. pľace, delĺoĺacjc;
e z'wíed'ĺ.a galeľie sztuJ<i, lrruzea i clolĺumentujc to;
o jest ]aulcatcln kotrlĺuľsów plastycznycl-r. wicdzy o sztuoc;
o lna osiągnięoia w l<olrlĺrtľsach szJ<olrryclr i tTriędzyszlĺolľlych;
o aklywnie \loz'estnrcZy W Zajęciach i jest do lrioh Żawsze pl.Z),goĹowat]y'

Occng baľdzo dobľą (5) otrzymujc uczeń, który:
. poszukuje indywidualnych ľozwiązali plas1ycztryclr;
e ol]al]ował pełlry zakľes wiedzy i unliejętności okľeślolry pľogľalnem nauczatlia

i zaplzrnowanc do opanorvania na pozio rie kl. IV, V^ VI;
. Spľawníe posługu.je się zdobýymi wiadonrościallri leoľetycznylrri, wykoľzystując

je w pľaktyce;
o jest zawszo pľZygoto\vally do zajęć i aktywllie w nicl] uczestlriczy;
o efekt koricowy pľacy twóľozej jest zawsze zgodny 'z-.je j założeliialli i temate]ll,

pľace są estetyczne;
. ľozwija talerĺ plas1yczl-ly'

Occnę dobľą (4) otIzymujc uczcń, l<tól1:
. dobrze opanował unriejęlnośoi plastyczne i teoľelycznc olĺľeŚlolre pľogľalnel]-I

nauozania i zaltlanowane do opanowania ua pozionie kl. IV, V, VI;

" popľawnie wykoľzyslujc wiedzę leoľetyczllą w pľaktyce;
o pľzejawia aktywność ĺa zajęclacb ijest do nich pľZygotowany;
. pľace plastyczne są zgodlle Z temaĺem i estelyczllc.

Occnę dostatcczną (3) otrzymuje uczcń, lłtóry:
. wykaŻuje podstawową wiedzę w zakľcsie lrrateľiału ol(ľeślonego pľogľal]]enl

luauczania dla kl. IV, V, VI;
o jest rnało al<tywny rra zajęciach i słabo do niclr pľzygotowany;
. popľawnie wykotruje pľace plastycztre, ale nie wykazuje się systelrratycznością

i zaangażowatriem;
o lrie dba o estety](ę pľacy;
. nic wyl<azuiľ chęci do popľawicnia occn.

Oce nę dopuszcZä:ącź| (2) otlzymujc uczeń' l<tóry:
o l'nirrilr,a]nie oparrował wiedzę i uniiejętności obięte pľogľan]elrr lrauczaĺria plastyki

na pozionie kl, lV, V, Vl;
. jest l1otoľyczl'lic nicpľzygo1owany do zajęÓ ilriechęlnie wykonuje zalecane praoe;
o pl'aoc plastyczne wykonuje lriestaľannie lub l'rie zgodnie Z telnalen],
c ob.iawia lckccwaŻąoy stosunek do pľzedlrriotu;
o llic rł ykaztÚc cllge i clo popľawicnia ocľn.

Oconę niedostatoczną (1) otru.ymujo uczeń, któľy:
o ĺlie opanował wiadolrrości i unriejęĺrości olĺľeślorrych nrininrunr pľogľamowyl-ll

pľzedlrriotrr lrauczania w clalrej klasie;
. ma bral{i w umie jętnościaclr i wiadomościach, ulrienożliwiają dalsze zdobywanie

wieJzy z lcgtl pľzľtll lliu1tl;



o nie.jes1 W s1al'}ie ľozwiąZywać i rł,ylĺonyrvaó 7'adań o elclĺe n1aľlryllr stoplriu
tľtldno śoi;

c lrie pľZygo1owuje się do zajęó' a tal(Żo l1ie uaktywlria się na lrioh;
. pľzeszÍ<adz'a w pľowadzeniu zĄęó lrauczycielowi i kolegor-n' ZagÍaŻa

bezpieczcristwu;
c n je wykazuje wo Ii popľawy ocerry.

Vl. SDosobv dost<lsowania wvnragłń cdul(acYitrYclr Z DlästYld dIa uczniów
z ĺlysĺ'unkcianri:

. uwzględlrialrietľudlrościucznia;

. cierpliwe udzielaníę i l<ilktlkľotlle powlaľzanie instľukc ji wylĺonani;,

. podpowiadanie ľóŹrrych l-lroŻliwości wyJĺonatria lematu pľacy plastyczne;,
wspieľalrie' napľowaclzalrie, pokazywaĺlie rra pr'zykładach;

. częs1e poclchodz.enie do uczlria i ukieľunlĺowyw aníe jego ĺlziałan;
o clzielenie cwiczeĺialzadania lra etapy i zachęoalrie do wykonywania ich kľok po

kl'okll, poświęcanie więce j ozasU lla opanowatric dalre j unriejęmości;
o nicooctrianie negaĺywnic wobe c klasy;
. w ocenianiu zwľacanie większej uwagi l-ta wysiłek włożony w wyl<onanie

ć'wiczenia, aniŻe1i estetykę wykollania pľacy pIastyoznej;
o ocetriaĺlie pľzede wszystkim stosulrku ucztria do pĺ'zednriotu' .jego chęci,

pľZyBUtowal)ia do zu.|cc.

VlI. Wvstawianic occnv śľódľocznei i rocznoi.
ocena senes1ľalna, ľocZl'Ia powinna oclzwierciedlaó poStawę uczlria wobec pľzedlrriotu
i wykonywalryoh z'adaí otaz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich ľealizację.

Oocna sĺ:lrrestľalna, ľoczna powitrlra byi ustalarra na podsLawie ocen cząs1kowyc1r według
naslępującej lrieľaľclrii waŻności:

o ocel]y Za zadaľlia pľaklyozne wykolralre na lekcji,
. oce:ny Za aktywnośó i zaangażowatlie ucznia rra lekc.ii.
. pľacc klasowc, spľawdzialiy, kaľtkówki, odpowiedzi ustne,
. l]ľZygotowanie clo zajęć.

Uczeli n-la pľawo wniosl<ować o ustalenic wyższeJ niŹ pľzewidywana roczl]a ocena
klasyfikacyjlra z zďyęc p|astyczl'lych pod warunkieln, Że spełlri wymagalria zawaľte
w WSO,

VII|. Waľunl<i i slrosób poprawv occnv czastkoryei.
Uozeli, któľy otľzytrrał ooellę lr;edoslale czną 'Za pťaeę plastyczną lub inną ( za wyjątkiellr

kaľtl<ów|<i) n]a prawo do poprawy w tertlilrie 2 ĺygodrri ocl podania wylriku.
W szczególnyolr pľzypadkach uozeti trroŻe popľawić ooelrę dopuszczającą idostatcozną'

IX. PostoDowallie rv sľrrarvic llioobccności ucznin.
W pľzypadku nieobecl-tości:

. nieuspľawiedliwionej _ uozeli zobowiązany jest natychniast zalíczyć, zaległe
praoe

o uspľawiedliwiolrej uozcli zobowíązalry jest w teľlrrinic 2 tygoĺ1ni po powľocie do



szl<oły 'ldiczyć Zalogłe l)ľaco ( 1rlastyczne i 1:lisclrrne)

X. Sposoby ilrfonrrorvłrnia uczlriórv i ich ľoĺlzicórv o osiąunieciaclr cdul<acyinych

" uczl-liowie - ustĺlie na lrriesiąc pľzed klasyÍlkao1,jnyll posicdzelrierrr Rady
Pcdagogiozuej,

. rodzjcon - ustlrie lub pisennie w pl'zypadku zagtoŻenia na semestľ occną
triedo s1atecztrą, lra zebtatriu'z r o d'z:Lcatĺl'

. bieżące iníbľlnowatric ucznja o kaŻdej ocenic
o ilrftlľnrowalrie ľodzioów ucznia ptzez wychowawcę
. iltlc ĺbľtrry: zebľania z rcdzícaní, dyŻuľy nauozyoielskie, spotkania ilrdywidualrre,

uozeń -- ľodzic _ nauczyciel
. pľzewiclywane oceny śľódľoczne i ooetry klasyĺikacyjne z'z,a1ęć usta\a lrauozyciel

lra lniesiąc pľzed klasyfikacy'jnynr posiedzenicnr llady Peclagogicznej

Xl' Zgodnie z wcwlratrzszl<ohrYm sYstcmem oceniania occnY śľódľoczne i l<ońcowc
olrowiazuia w nastenuiacei slĺali:

. stopieli celujący 6

. stopień baľdzo dobľy - 5

. stopicli dobľy 4
c stopielĺ doslateozlry _ 3

c slopieli dopusz'qlający '2
. stopieri niedostateczny - 1

Umowy i uzgodnicnia
o Duża aktywnośĺ! i 'zaallgaŻowanie w czasic zajęć noŻe zostać lragľodzone ooeną -

baľdzo dobľy lub,,'l''. Tľzykľotne uzyskany ,,+'' powodujc wpisanie oceny baľdzo
dobľy.

. U dział rv kotl]<ut'sacli plastyczrryclr, ľepľczontowalrie szkoły, udokunre]]towane
osiągnięoia plas1yczne nauczyciel nagradza oceną celującą'

. Uc'zen zobowiąz-any 'jest do przestľzegalria ustaleri: bľak zadania domowcgo'
lriepľzygotowanie do lekcji, bľak rriezbędnyoh Ilra1eľiałów - uczeli tľzynrujc ,,-'''
'ľľzyl<rotne otľzrylrratrie 

',-'' 
powoduje wpisanie oceny niedostatecznej '

. oceny Za ptace plastyozlre otrzyrrru'je uczeti po zakończeniu ćwiczerria lra tej
sanlej Iub następncj lckr-j i'

. IJcz,ęÍĺ nroŻe popľawió pľacę plastyozlrą, kaľtkówkę po upľzedlrinr ltl-rrówieĺriu się
z nauczycieler.n.

Dryaluacia 1rrzcdmiotowogo systcmu ocenianił'
Ewaluacja pľzepľowadzana jest:

o w foľnric obseľwacji'na bieŻąco
. w ĺ'oľlrrie ankiety

'f. Gadornska
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