
Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia plastyczne 

Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. Ocenianie ma na cele: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięciach i o postępach, 

• motywowanie do dalszych pracy, 

• dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

Ocenianie ucznia stwarza okazję do: 

• pogłębiania samokontroli, 

• motywowania do systematyzowania wiedzy i doskonalenia umiejętności, 

• odczuwania satysfakcji z własnych osiągnięć. 

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów 

odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. 

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania 

samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Podczas wykonywania 

praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. 

Ponadto bierze udział w konkursach. 

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie 

oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej 

dobre oceny i wykonuje działania plastyczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy 

i z  zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy 

nauczyciela. Za prace otrzymuje co najmniej oceny dobre, a podczas wykonywania pracy utrzymuje 

porządek na swoim stanowisku. 

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas 

realizowania zadania w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób. Na stanowisku pracy 

nie  zachowuje porządku. 

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane 

do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Osiąga wyniki poniżej oceny 

dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych 

do  dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania i lekceważy 

podstawowe obowiązki szkolne. 

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

Ocena osiągnięć jest integralną częścią całego procesu nauczania.  


