Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak

Zasady oceniania z plastyki
dla klasy VII Szkoły Podstawowej

I.

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 30. 04. 2013 r. ( Dz. U. 2013 poz. 532) w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania
4. Podstawa Programowa.

II.

Szczegółowe cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.
2. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu
do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania.
3. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie.
4. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
5. Motywowanie ucznia do dalszej, systematycznej pracy i postępów w nauce.
6. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
7. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela.

III. Formy aktywności uczniów, które podlegają ocenie
Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
1. Aktywność na lekcji: pozytywna postawa wobec przedmiotu - aktywne uczestnictwo
w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów,
przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne

gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także
zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po
ich zakończeniu.
2. Prace pisemne między innymi: kartkówki, sprawdziany, prace klasowe.
3. Odpowiedzi ustne.
4. Prace domowe.
5. Udział w konkursach: dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w
szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez),
uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych
prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających
proces lekcyjny

6. Projekty grupowe.
7. Kryteria oceny prac plastycznych: zgodność pracy z tematem lekcji, poprawność
wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego
wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w
doborze materiałów i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych
rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (ostatnie
kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).
IV.

Sprawdzanie osiągnięć uczniów

1. Prace klasowe
1) Praca klasowa przeprowadzana jest po zakończeniu działu i jest dla ucznia
obowiązkowa;
2) Każda praca klasowa poprzedzona jest zapowiedzią ustną na tydzień przed
i udokumentowanym wpisem w dzienniku;
3) Czas trwania pracy klasowej – jedna godzina lekcyjna;
4) Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń może poprawić pisemnie w terminie do
14 dni;
5) Każdą pracę klasową można poprawić tylko raz;
6) Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, jest zobowiązany do napisania jej w terminie do
14 dni od dnia powrotu do szkoły.
2. Sprawdziany
1) Sprawdzian obejmuje mniejszą partię materiału niż dział programowy;

2) Sprawdzian jest poprzedzony zapowiedzią ustną na dwa dni przed jego
przeprowadzeniem;
3) Czas trwania sprawdzianu - do 30 minut;
3. Kartkówki
1) Kartkówki obejmują bieżące i podstawowe wiadomości z max trzech ostatnich lekcji;
2) Czas trwania kartkówek od 10 do 15 minut;
3) Nie ma możliwości poprawiania kartkówek;
4) Kartkówka może być (ale nie musi być) poprzedzona zapowiedzią ustną.
4. Odpowiedzi ustne
1) Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia;
2) Uczeń ma czas na zastanowienie się, a jego odpowiedź trwa do 15 minut;
3) Dodatkowe pytania naprowadzające mogą skutkować obniżeniem oceny;
4) Ocenie ustnej podlega:
-

zawartość rzeczowa, czy odpowiedź jest na temat (jasna, konkretna);

-

w jakim stopniu uczeń potrafi posługiwać się językiem związanym z
przedmiotem;
-

znajomość poznanych reguł i umiejętność ich stosowania.

5. Prace domowe
1) Prace domowe są obowiązkowe, służą utrwaleniu wiedzy i umiejętności ucznia bądź
stanowią przygotowanie do nowej lekcji;
2) Dla uczniów zdolnych mogą być zadawane dodatkowe zadania nadobowiązkowe o
podwyższonym stopniu trudności, które mają wpływ na wystawienie końcoworocznej
oceny.
6. Praca w grupach
1) Uczniowie mogą otrzymać ocenę za efektywną pracę w grupach lub zespołach;
2) Grupa uczniów za wspólnie wykonaną pracę otrzymuje taką samą ocenę;
3) W przypadku niezaangażowania się ucznia w pracę grupy, uczeń otrzymuje ocenę
adekwatną do jego wkładu.
7. Konkursy przedmiotowe
1) Za udział w I etapie konkursu przedmiotowego i lokatę w pierwszej trójce, uczeń
otrzymuje ocenę cząstkową – celującą;
2) Za zakwalifikowanie się do II etapu konkursu uczeń może otrzymać ocenę cząstkową
celującą;

3) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
otrzymuje celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub pracy
klasowej należy ponownie uzgodnić z klasą termin, przy czym nie obowiązuje
jednotygodniowe wyprzedzenie.
9. Sprawdzone, ocenione i opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują do
wglądu w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania. Termin udostępnienia prac może
ulec przesunięciu ze względu na nieobecność nauczyciela, zmianę planu zajęć klasy lub
okres ferii szkolnych.
10. Jeżeli uczeń nie przystąpi do zaliczenia materiału objętego kontrolą, w wyznaczonym
przez nauczyciela dodatkowym terminie, otrzymuje w dzienniku ocenę niedostateczną.
11. Uczeń może przystąpić tylko raz do poprawy/zaliczenia w terminie dwóch tygodni od
otrzymania informacji o ustalonej ocenie lub powrotu do szkoły (w szczególnie
uzasadnionych przypadkach losowych, wynikających z absencji nauczyciela lub ucznia,
termin może ulec zmianie) w dzienniku lekcyjnym obok ustalonej oceny z prac
pisemnych wpisuje się ocenę z poprawy, przy czym obie oceny brane są pod uwagę przy
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
12. Brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być
podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.
13. Za wykonanie dodatkowych prac nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: celującą,
bardzo dobrą lub dobrą, ale nie niższą
14. Uczeń, który podczas prac pisemnych, korzysta ze źródeł nieustalonych przez nauczyciela
otrzymuje 0 punktów i traci możliwość poprawy tej pracy.
15. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w ciągu semestru:
1) wskutek wypadków losowych;
2) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni;
3) po powrocie z sanatorium, szpitala lub uzdrowiska.
16. Używa się umownych symboli, które mają na celu danie szansy na poprawę
i uzupełnienie braków lub oznaczają nieobecność na sprawdzianie, kartkówce, pracy
klasowej czy nieprzygotowanie do lekcji lub informują o różnorodnej aktywności ucznia:
1) znak „ · „ oznacza nieprzygotowanie ucznia do zajęć;
2) znak „ - „ oznacza każdy brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, książek,
ćwiczeń, przyborów) oraz prac domowych;
3) trzy minusy są podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej;

4) znak „+” oznacza aktywność ucznia na lekcji;
5) trzy plusy są podstawą do wystawienia oceny bardzo dobrej.
17. Kartkówki, prace klasowe, sprawdziany, karty pracy i wszelkie prace, które można ocenić
punktowo są oceniane według zasady:
0 % - 35% - ocena niedostateczna
36% - 50% - ocena dopuszczająca
51% - 75% - ocena dostateczna
76% - 90% - ocena dobra
91% - 97% - ocena bardzo dobra
98% - 100% - ocena celująca.

V.

Kryteria oceniania

1. Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który:
1) posiada wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie wymagań określonych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
3) łączy wiedzę z różnych przedmiotów;
4) jego dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych
poszukiwań i przemyśleń;
5) samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji, jak i w pracy
pozalekcyjnej;
6) biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nietypowych,
złożonych problemów teoretycznych lub angażuje się w projekty

naukowe

proponowane przez nauczyciela danego przedmiotu;
7) (fakultatywnie) bierze aktywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
artystycznych, zawodach sportowych i innych;
8) kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
9) jest aktywny na zajęciach edukacyjnych.
2. Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wymagania obejmujące pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania danej klasy i potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
2) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach;
3) wykorzystuje różne źródła wiedzy oraz łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów;
4) rozumie treść poleceń do zadań i ćwiczeń, stawia hipotezy, uzasadnia tezy;
5) potrafi wykonać zaplanowane ćwiczenie, umie w oparciu o jego wynik wyciągać
wnioski;
6) wykonuje zadania dodatkowe o znacznym stopniu trudności;
7) (fakultatywnie) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
artystycznych, zawodach sportowych i innych;
8) jest aktywny na zajęciach edukacyjnych.

3. Stopień dobry – otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wymagania obejmujące treści istotne w strukturze przedmiotu;
2) w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, używa terminologii właściwej dla danej
dziedziny wiedzy (definicje, fakty, pojęcia);
3) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji;
4) w oparciu o dane formułuje wnioski, podsumowuje zebrane informacje;
5) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o pewnym
stopniu trudności i rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe;
6) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych;
7) pracuje systematycznie i wykazuje aktywną postawę w czasie zajęć.
4. Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wymagania podstawowe w zakresie wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania w danej klasie;
2) wiedza ucznia jest fragmentaryczna, ale opanował podstawowe fakty i pojęcia
pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień;
3) potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji lub samodzielnie wykonać
proste zadania;
4) wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych;
5) umie korzystać z wzorów i schematów;
6) próbuje w oparciu o dane sformułować wnioski, podsumować zebrane informacje;
7) w miarę swoich możliwości podejmuje aktywność na zajęciach.
5. Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wymagania niezbędne w dalszym uczeniu się danego przedmiotu oraz
potrzebne w życiu;
2) ma duże braki w wiedzy, które jednak może uzupełnić w dłuższym okresie czasu;
3) postawa ucznia na zajęciach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie
wykonywać proste zadania, wymagające podstawowych

umiejętności,

które

umożliwiają edukację na następnym etapie;
4) korzysta z pomocy w nauce oferowanej mu przez szkołę.
6. Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiedzy niezbędnej w dalszym uczeniu się danego przedmiotu;
2) braki w zakresie podstawowej wiedzy są tak duże, że nie rokują nadziei na ich
uzupełnienie i uniemożliwiają kontynuację nauki w klasie programowo wyższej;

3) nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych
umiejętności określonych programem nauczania danej klasy;
4) swą postawą okazuje niechęć do nauki lub jest bierny pomimo działań
wspomagających i zapobiegawczych stosowanych przez nauczyciela, nie korzysta z
pomocy w nauce oferowanej przez szkołę.

VI.

Sposoby postępowania z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce

1. Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii lub
orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje wymagania
edukacyjne do możliwości uczniów.
2. W zależności od stwierdzonych dysfunkcji wymagania edukacyjne dopasowane są do
możliwości edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni, zaleceń pedagoga
szkolnego oraz obserwacji własnej ucznia.
3. Zakres wymagań każdorazowo jest dostosowywany do możliwości ucznia.
4. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną
zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy
i doceniania małych sukcesów.
5. Dokument zawierający szczegółowe metody, formy i sposoby pracy z uczniem
posiadającym opinię/orzeczenie znajduje się w teczce wychowawcy klasy.

VII. Dokumentowanie osiągnięć uczniów

1. Podstawą dokumentowania osiągnięć ucznia są oceny wpisywane do dziennika, przy
czym oceny z prac klasowych, sprawdzianów semestralnych, rocznych wpisywane są
kolorem czerwonym.
2. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych przez 1 rok.
3. Prace klasowe są udostępniane rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela.
4. Analizę osiągnięć uczniów nauczyciel przeprowadza na lekcji przy wystawianiu ocen
semestralnych i końcoworocznych. Analiza ta służyć ma ukierunkowaniu pracy ucznia i
jego motywowaniu do dalszej nauki.

VIII. Sposób informowania rodziców i uczniów o postępach i osiągnięciach

1. Informacji o ocenach bieżących i klasyfikacyjnych udziela rodzicom wychowawca klasy,
a w uzasadnionych przypadkach inny nauczyciel uczący ucznia.
2. Wychowawca klasy na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami przedstawia
harmonogram zebrań na bieżący rok szkolny oraz informuje rodziców o obowiązku
uczestniczenia w w/w zebraniach.
3. Powiadamianie rodziców o osiągnięciach ich dzieci odbywa się poprzez:
1) zebrania ogólne z rodzicami ( wywiadówki);
2) konsultacje indywidualne z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych;
3) rozmowy indywidualne z rodzicami;
4) wpisanie uwagi do zeszytu ucznia;
5) pisemne poinformowanie o szczególnych osiągnięciach ucznia;
6) listy pochwalne dla rodziców;
7) kontakt listowny lub telefoniczny;
8) pisemne poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
9) ustna informacja o poziomie umiejętności i brakach;
10) prezentacja osiągnięć dzieci – apel, gazetka szkolna, strona internetowa;
11) świadectwo szkolne.

IX.

Warunki

i

tryb

uzyskiwania wyższej

niż

przewidywana

roczna

ocena

klasyfikacyjna

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do
nauczyciela o podwyższenie oceny ucznia o jeden stopień z obowiązkowych lub
dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania
informacji o przewidywanych

rocznych

ocenach

klasyfikacyjnych

z

zajęć

edukacyjnych.
2. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) jeśli
uczeń spełnia następujące warunki:
1) ma wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w
szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny;

2) ma usprawiedliwione wszystkie godziny;
3) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzenia wiedzy i
umiejętności bądź w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zaliczył materiał
objęty kontrolą zgodnie z obowiązującym trybem;
4) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach
z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy
wnioskowania o ocenę najwyższą);
5) zaistniały inne ważne okoliczności umożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż
przewidywana przez nauczyciela.
4. Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek

będzie

rozpatrzony

negatywnie.
5. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia musi zawierać uzasadnienie.
Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
6. We wniosku rodzice (prawni opiekunowie) ucznia określają ocenę, o jaką uczeń się
ubiega.
7. W przypadku uznania zasadności wniosku, wnioskujący o podwyższenie oceny
rocznej przystępuje do wewnętrznego egzaminu podwyższającego ocenę z materiału
określonego przez nauczyciela, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia
wniosku. Egzamin nie może odbyć się później niż na tydzień przed posiedzeniem rady
pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej.
8. Podczas wewnętrznego egzaminu podwyższającego ocenę obowiązują wymagania
edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z
wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć, a

także

uwzględniają kryteria na poszczególne oceny (od 1 do 6).
9. Pisemny egzamin podwyższający ocenę przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu,
ustaloną ocenę w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego samego lub
pokrewnego przedmiotu, a w szczególnych okolicznościach dyrektor szkoły.
10. Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji wychowawcy.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu podwyższającego ocenę może być niższa niż
przewidywana, jeśli wynik egzaminu podwyższającego ocenę wykaże, że uczeń nie
opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

programowej danego przedmiotu. Ocena z egzaminu podwyższającego ocenę jest
brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej.

X.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Z pomocą nauczyciela uczeń:
·
wymienia placówki działające na rzecz kultury,
·
tłumaczy zasady zachowania się w muzeum,
·
wskazuje zabytki znajdujące się w regionie,
·
podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,
·
wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym,
·
opisuje tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia
oraz z Wielkanocą,
·
nazywa elementy dzieła plastycznego (kreska, kropka, plama walorowa, barwa,
światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa),
·
wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym
otoczeniu i je opisuje,
·
wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych,
·
wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki (np. rysunek, malarstwo,
Wymagania konieczne
grafika, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, sztuka ludowa oraz współczesne formy:
fotografika, film, instalacja, happening),
Spełnienie wymagań pozwala
rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej
postawić ocenę dopuszczającą. ·
(rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa, rzemiosło
artystyczne itd.),
·
tłumaczy, czym zajmują się rysownik, malarz, grafik, rzeźbiarz i architekt,
·
wskazuje różnice między rysunkiem a malarstwem,
·
uzyskuje barwy pochodne, wykorzystując barwy podstawowe,
·
wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego,
·
nazywa niektóre gatunki filmowe,
·
wskazuje środki masowego przekazu,
·
wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym
stopniu w swoich działaniach,
·
podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych,
·
wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,
·
utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
·
stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji.

Wymagania podstawowe
Spełnienie wymagań pozwala
postawić ocenę dostateczną.

Uczeń:
·
określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,
·
wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła plastyczne,
·
wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie,
·
podaje przykłady dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz
wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych,
·
wyjaśnia znaczenie wybranych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego
Narodzenia oraz z Wielkanocą,
·
opisuje elementy dzieła plastycznego,
·
tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,
·
wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki,
·
omawia poznane techniki malarskie, nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i
podłoża,
·
wyjaśnia najważniejsze podziały barw,
·
wskazuje elementy i układy tworzące daną kompozycję,
·
przygotowuje ilustrację z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji,
·
rozpoznaje rodzaj kompozycji wykorzystanej w wybranych dziełach przedstawionych
na reprodukcjach,
·
wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,
·
podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,
·
tłumaczy, czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku wklęsłego,
·
wymienia poszczególne rodzaje rzeźby,
·
dokonuje podziału architektury ze względu na jej funkcje,
·
wskazuje wytwory wzornictwa przemysłowego w najbliższym otoczeniu,

·
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Wymagania rozszerzające
Spełnienie wymagań pozwala
postawić ocenę dobrą.

projektuje przedmioty codziennego użytku,
wyjaśnia, czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej,
określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi,
podaje funkcje wybranych środków masowego przekazu (telewizja, internet),
rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika,
fotografika i filmowca,
omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach
plastycznych,
przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się podstawowymi
środkami wyrazu plastycznego,
stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża,
dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań plastycznych,
prowadzi zeszyt przedmiotowy,
uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie ze strony
nauczyciela,
stosuje się do zasad organizacji pracy,
przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,
aktywnie pracuje w grupie,
utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych.

Uczeń:
·
określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,
·
podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,
·
wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące się w
regionie,
·
analizuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki, stosując wiedzę zdobytą podczas lekcji,
·
wskazuje najbliższy skansen,
·
wyjaśnia, czym są pieta i świątek, oraz określa ich cechy na podstawie fotografii,
·
omawia wybrane tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z
Wielkanocą,
·
charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki,
·
opisuje wybrane środki wyrazu plastycznego i przyporządkowuje je do określonej
grupy elementów tworzących dzieło,
·
wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji,
·
określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury zastosowane w dziele
zaprezentowanym na oglądanej reprodukcji,
·
rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła poznawanego w postaci
reprodukcji,
·
wyjaśnia, jak stosować sztalugi, matrycę i dłuto,
·
tłumaczy znaczenie poznanych terminów plastycznych, uzupełniając swoje definicje
przykładami dzieł sztuki,
·
omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,
·
rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawianą tematykę (portret, pejzaż,
martwa natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd.),
·
charakteryzuje prace graficzne, zwracając szczególną uwagę na materiał użyty do
wykonania matrycy,
·
wskazuje różnice pomiędzy rzeźbą tradycyjną a kompozycją przestrzenną,
·
dokonuje porównania wzornictwa przemysłowego z rzemiosłem artystycznym,
·
wymienia podobieństwa miedzy techniką malarską a techniką fotograficzną,
·
nazywa środki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, światło,
kolor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła,
·
korzysta świadomie i krytycznie z przekazów medialnych, selekcjonując informacje
i wybierając właściwe treści,
·
stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych,
·
używa waloru w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,
·
wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień na rysunku,
·
dobiera narzędzia i podłoża w zależności od charakteru i tematu wykonywanej pracy
plastycznej,
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Wymagania dopełniające
Spełnienie wymagań pozwala
postawić ocenę bardzo dobrą.

posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi,
tłumaczy, do jakiego rodzaju farb należą tempera i plakatówka,
porównuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych dziełach
malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,
wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną podczas
tworzenia ilustracji,
omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji,
tłumaczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie,
dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystując w praktyce
wiedzę teoretyczną,
realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej,
wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,
określa rolę środków wyrazu, które zastosował w pracy plastycznej,
prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy,
zachowuje koncentrację podczas lekcji,
uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,
organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie
materiały i narzędzia,
efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,
utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

Uczeń:
·
dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka,
·
wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy,
rzeźbiarzy, architektów),
·
zdobywa z różnych źródeł (internet, lokalna prasa, dostępne książki) informacje na
temat artystów tworzących w regionie,
·
wymienia placówki kultury znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub najbliższej
okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują,
·
omawia rolę muzeów w procesie edukacji społeczeństwa,
·
wykazuje sie rozległą wiedzą na temat polskich zabytków,
·
rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury,
·
określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je spośród innych
tekstów kultury z danej epoki,
·
posługuje się w swoich wypowiedziach podstawowymi terminami z poszczególnych
dziedzin sztuki,
·
bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między
poszczególnymi dziedzinami sztuki,
·
porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych w nich środków wyrazu
plastycznego,
·
omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy
i użytego materiału,
·
opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie,
·
wylicza różnice między malarstwem realistycznym od malarstwem abstrakcyjnym,
·
określa cechy rzeźb należących do różnych rodzajów na podstawie wybranych
przykładów,
·
opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje,
·
analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod
kątem ich funkcjonalności i estetyki,
·
omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień, perspektywa, barwa)
widoczne na wybranych fotografiach,
·
określa gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu,
·
korzysta z przekazów medialnych oraz wykorzystuje zawarte w nich informacje
w swojej działalności twórczej,
·
przestrzega praw autorskich,
·
potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,
·
operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,
·
wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem,
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Wymagania wykraczające
Spełnienie wymagań pozwala
postawić ocenę celującą.

wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod
kątem uzyskanych efektów plastycznych,
tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości
wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża,
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in. narzędzia i
wytwory multimedialne,
posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego,
stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na przedmiotach,
dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio
dobranych środków plastycznych,
wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni
na płaszczyźnie,
analizuje własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,
bierze udział w konkursach plastycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza
nią,
prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie,
jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych
obiektach,
organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,
efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,
utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak
i po ich zakończeniu,
przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

Uczeń:
·
wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi,
·
uzasadnia swoje upodobania estetyczne,
·
ciekawie opowiada o zabytkach swojego regionu,
·
gromadzi dodatkowe wiadomości związane z plastyką,
·
kolekcjonuje reprodukcje dzieł plastycznych i książki o sztuce,
·
wykazuje znajomość literatury przedmiotu wykraczającą poza materiał omawiany na
lekcjach,
·
orientuje się w wydarzeniach plastycznych odbywających się w kraju i na świecie
(wystawy, konkursy, biennale),
·
uczęszcza do galerii, muzeów itp.,
·
wymienia nazwiska wybitnych artystów działających w jego miejscowości lub
regionie,
·
ocenia znaczenie twórczości wybranego artysty i jego zasługi dla środowiska
lokalnego, regionu, kraju, świata,
·
posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści wymienione w
programie nauczania,
·
bierze czynny udział w zajęciach plastycznych,
·
analizuje prezentowane obiekty pod kątem ich treści, formy i emocjonalnego
oddziaływania,
·
wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji
(opracowuje referaty traktujące o zagadnieniach poruszanych w literaturze przedmiotu,
wykonuje pomoce dydaktyczne itp.),
·
wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w pozalekcyjnych działaniach plastycznych
(np. należy do szkolnego koła zainteresowań),
·
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje
okolicznościowe) i regionu,
·
zdobywa nagrody na konkursach plastycznych,
·
wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materiałem
ilustracyjnym i teoretycznym),
·
przygotowuje się systematycznie do zajęć,
·
utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy, zarówno podczas działań
plastycznych, jak i po ich zakończeniu,
·
przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

