
KRYTERIA OCENIANIA – Plastyka kl. III 2010/ 2011

1. Ocenianie podlegaj :ą
- praca twórcza- zaanga owanież
- aktywno  na lekcjiść
- dodatkowe prace plastyczne
- prace domowe
- praca indywidualna
- praca w grupie
- zeszyt
- karty pracy
- odpowied  ustnaź
- sprawdzian
- badanie wyników
- kartkówka
- aktywno  na lekcjiść
- prace dodatkowe 
- prezentacje, plakaty
- prace domowe

2. W procesie oceniania uwzgl dnia si  osobiste zaanga owanie i stosunek do pracy.ę ę ż

W hierarchii oceniania wysoko umieszczana jest: samodzielno , pomys owo , inicjatywa,ść ł ść  
fantazja, oryginalno , trafno  obserwacji oraz stosunek do wykonywanej pracy.ść ść

3. Ocena semestralna i ko cowa jest wyznacznikiem umiej tno ci i wiedzy przedmiotowejń ę ś  
ucznia. Ocena ko cowa nie jest redni  arytmetyczn  z ocen cz stkowych.ń ś ą ą ą

 4. Ocenianie pracy plastycznej:

Maksymalna 
ilo  punktówść

Estetyka 2
Zgodno  z tematemść 1
Kompozycja 1

rodki plastyczneŚ 1

Punktacja:

1 pkt. - niedostateczny
2 pkt.- dopuszczaj cyą
3pkt. – dostateczny
4 pkt. – dobry
5 pkt. – bardzo dobry
Prace wykraczaj ce ponad poziom- celuj cyą ą
Ocena celuj ca:ą
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Ocen  celuj c  otrzymuje ucze , który wykazuje si  wiedz  spoza wytycznychę ą ą ń ę ą  
programowych, uczestniczy w kó kach organizowanych przez szko , Dom Kultury etc., bierze udział łę ł 
w konkursach plastycznych, z w asnej inicjatywy odwiedza wystawy lub posiada ponadprogramoweł  
wiadomo ci z historii sztuki, wykonuje ponadprogramowe prace plastyczne .ś

Kryteria wypowiedzi ustnej i pisemnej.

ocena

kryterium
bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cyą

Zgodność 
wypowiedzi

z materia em.ł

Pe na zgodno .ł ść

2-3 b dy lubłę  
niezgodno ci,ś  
niew a ciwy dobórł ś  
tre ci ś

do tematu.

Fragmentaryczna 
30-40% zgodność 
z tematem.

Minimalny zakres 
zgodno ciś  
wypowiedzi 

z tematem 

ok.25-30%

Zakres 
merytoryczny 

(wiedza).
Wyczerpuj cy.ą

2-3 usterki lub 
braki w zakresie 
wyczerpania 
tematu.

50% wiadomo ciś  
wykorzystanych 

w odpowiedzi.

Pojedyncze 
elementy wiedzy 
dobrane 
chaotycznie 

i przypadkowo.

Kompozycja 
wypowiedzi

Zachowana logika 

i trójdzielność 
wypowiedzi. 
W asne wnioski ł

i uogólnienia.

Zachowana 
równowaga 
mi dzyę  
poszczególnymi 
cz ciamięś  
wypowiedzi lub 
brak wniosków 

i uogólnie .ń

Nieuporz dkowanaą  
wypowied .ź

Wypowiedź 
chaotyczna, 

brak spójno ci.ś

Stosowanie 
terminologii 
przedmiotu.

Stosowanie 
terminów i pojęć 
specjalistycznych.

Niew a ciweł ś  
stosowanie 
niektórych u ytychż  
poj .ęć

Fragmentaryczne 
wykorzystanie 
terminologii 

lub jej niew a ciweł ś  
stosowanie.

Nie stosuje 
terminologii 
specjalistycznej 
lub stosuje 
niew a ciwie.ł ś
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Kryteria wypowiedzi artystycznej.

ocena

kryterium
bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cyą

Kompozycja.
Zachowana logika, 
twórcze 
wykonanie.

Zachowana logika, 
typowe 
rozwi zanie.ą

Zachowana logika 
kompozycji.

Brak logiki, 
nieprawid owył  
dobór kompozycji.

Dobór rodkówś  
wyrazu.

Wyczerpuj cy,ą  
w a ciwy ił ś  
twórczy dobór 
rodków.ś

2-3 usterki lub 
braki w zakresie 
wykorzystanie 
rodków.ś

50% rodkówś  
wyrazu 
wykorzystanych 
prawid owo.ł

Pojedyncze rodkiś  
wyrazu stosowane 
przypadkowo.

Dzia alno .ł ść

Oryginalne 
pomys y,ł  
interpretacja 
w asna.ł

Poprawny przekaz.
Bierny sposób 
odtwarzania.

Nieuporz dkowanyą  
przekaz, 
wypowiedź 
chaotyczna.

Kreatywno .ść

Twórczy sposób 
przedstawiania 
tematu, 
zastosowanie 
wiedzy w 
sytuacjach 
trudnych.

Wypowiedź 
typowa, inwencja 
w asnał  
ograniczona.

Wypowiedź 
odtwórcza, stopień 
kreatywno ciś  
minimalny.

Brak kreatywno ciś  
w asnej, brakł  
pomys u ł

i w asnychł  
rozwi za .ą ń
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Kryteria pracy w grupie.

ocena

kryterium
bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczaj cyą

Organizacja 
pracy.

W a ciwy plan ił ś  
wykonanie.

Typowe wzorce 

w nowym 
uk adzie, ł

wg typowych 
rozwi za .ą ń

Wg typowych 
wzorców.

Niepe neł  
wykonanie zada .ń

Podzia  zada ,ł ń  
podzia  ról.ł

Twórczo wype niał  
swoj  rol .ą ę

Pracuje zgodnie 

z przydzia em.ł

Pracuje z 
instrukta em iż  
pomoc .ą

Zmienia funkcje, 
brak 
odpowiedzialno ci.ś

Komunikacja.
Aktywne 
s uchanie.ł

Czynnie 
uczestniczy.

Rozumie to co 
s yszy.ł

S ucha.ł

Wiedza i 
umiej tno ci.ę ś

Twórczo 
wykorzystuje 
wiedz  i stosuje wę  
sytuacjach 
trudnych.

Poprawne 
przekazywanie 
typowej wiedzy 

i praktyczne 
zastosowanie 

w sytuacjach 
typowych.

Wiedza 

bez umiej tno ci,ę ś  
umiej tno ci ę ś

bez wiedzy.

Wiedza 
wyrywkowa, 
proste 
umiej tno cię ś  
praktyczne.

Prezentacja.

Umiej tnoę ść 
przekazu swoich 
racji i 
oryginalnych 
pomys ów.ł

Typowe wzorce 

w nowym 
uk adzie.ł

Wg typowych 
wzorców.

Niepe neł  
wykonanie zada .ń

Monika Taistra
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