Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA kl.4-7
Stopień dopuszczający
Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w
programie nauczania dla przedmiotu plastyka stanowi podstawę do wystawienia oceny
dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela)
zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym
dostępne narzędzia pracy.
Stopień dostateczny
Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki
w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną.
Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu
trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy.
Stopień dobry
Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego
aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,
staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny
dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio
posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne poprawne pod
względem technicznym i estetycznym.
Stopień bardzo dobry
Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości
i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo
dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas
których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem wiedzę
teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką
plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na
terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i
oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań) oraz uzupełnia wiadomości
samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.
Stopień celujący
Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje
i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii,
muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania
określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien
aktywnie uczestniczyć w pozaszkolnych konkursach plastycznych, osiągać w nich sukcesy,
wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na
terenie szkoły oraz poza nią.
Uczeń może być nieprzygotowany 1 raz w semestrze-bez wpływu na ocenę.
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