
 

Ocena osiągnięć ucznia w zakresie plastyki  – I klasa gimnazjum 
 
 

Ocena celująca: 
 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą, a poza 
tym: 
- posiada imponujący zasób wiedzy i wysoki poziom umiejętności, 
- uczestniczył w konkursach plastycznych, 
- wykorzystywał wiedzę plastyczną i umiejętności w nowych sytuacjach 
  poznawczych, 
- pracował systematycznie, zawsze byt przygotowany i aktywny na lekcjach, 
  wykonywał dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności  
  lekcyjne, 
- widać jego pasję w rozwijaniu swoich zainteresowań. 
 
Ocena bardzo dobra: 
 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętność w pełnym zakresie treści określonych 
programem: 
- posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem i  
  umiejętność zastosowania jej w swojej pracy twórczej, 
- aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo. 
- uczestniczył w konkursach przedmiotowych, 
- stosował swoją wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, 
- dobrowolnie wykonywał prace związane ze zdobywaniem i z zastosowaniem 
  wiedzy i umiejętności. 
 
Ocena dobra: 
 

Uczeń opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu: 
- wykazał się umiejętnością zastosowania wiadomości w sytuacjach typowych,  
  według wzorów i schematów z lekcji i podręczników, 
- jest aktywny na lekcjach i zadowalająco wykonuje zadania związane z procesem 
  lekcyjnym, 
- czasami podejmuje dodatkowe zadania plastyczne. 
 
Ocena dostateczna: 
 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym 
wymagań określonych w podstawie programowej: 
- wykazywał się niewielką aktywnością na lekcjach, często byt nieprzygotowany, 
- ćwiczenia plastyczne wykonywał niestarannie. niewielkim nakładem pracy. 
 
Ocena dopuszczająca: 
 

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w nikłym zakresie, nie przekreśla to 
jednak jego szansy na uzyskanie podstawowe] wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej 
nauki. Poza tym: 
- nie byt aktywny na lekcji, 



- niedbale wykonywał prace plastyczne, 
- wyraża chęć poprawy. 
 
Ocena niedostateczna: 
 

Uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
podstawach programowych. Poza tym: 
- ostentacyjnie wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub   
  kolegów, 
- przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
- odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, 
- nie wykazuje chęci poprawy, więc nie rokuje nadziei na uzyskanie podstawowe] 
  wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocena osiągnięć ucznia wynikająca z działalności twórczej               
– klasa II gimnazjum 

 
 

Ocena celująca:  

Uczeń 

-  w pełni przyswoił wiadomości objęte programem, uzupełnione z innych źródeł; 

-wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką, kolekcjonuje albumy, reprodukcje, artykuły o 

sztuce relacjonuje wrażenia z wystaw, galerii, muzeów; 

-opracowuje zagadnienia teoretyczne poprzedzające pracę; 

- dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami; 

-bierze udział w konkursach plastycznych; 

-;jest kreatywny, pomysłowy, reprezentuje postawę poszukującą; 

-umie ekonomicznie organizować  warsztat pracy, racjonalnie używać materiały oraz 

surowce wtórne; 

- stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy;  

-jest pomysłowy i nowatorski w operowaniu technikami plastycznymi i środkami wyrazu 

artystycznego. 

Ocena bardzo dobra:  

Uczeń 

- spełnia wszystkie wymagania programowe; 

- potrafi umiejętnie posługiwać się terminologią w interpretacji dzieł; 

-potrafi przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych zjawisk, 

procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, właściwie określić 

problematykę; 

-wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy, dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy; 

- odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowanych zadań praktycznych; 

-uczestniczy w zadań grupowych i podejmuje własne rozwiązanie; 

-śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać na temat 

analizowanych dzieł; 

Ocena dobra: 

Uczeń 

-potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości artystycznej; 

-rozumie terminy plastyczne i potrafi używać opisu dzieł i faktów artystycznych; 

-poprawnie i starannie realizuje zadane ćwiczenie plastyczne; 

-zbiera i kompletuje materiał wizualny związany z tematem zajęć; 

-uczestniczy w działaniach grupowych i dyskusjach za namową nauczyciela; 

-jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach sztuki. 

Ocena dostateczna: 

Uczeń 

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności; 



-rozumie związki i powiązania między różnymi faktami artystycznymi; 

-poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i ćwiczeń 

praktycznych; 

-samodzielnie realizuje podane zadania praktyczne wynikające z wymagań podstawowych ; 

-wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej; 

- relacjonuje opinie innych na temat dzieł, twórców i wydarzeń artystycznych. 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń 

-często opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia i nie uzupełnia podstawowych wiadomości; 

-wykazuje bierność  podczas dyskusji; 

-rozumie podstawowe terminy plastyczne; 

-realizuje podane ćwiczenia plastyczne niestarannie; 

-nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych; 

-w minimalnym stopniu wykorzystuje czas pracy i udostępnione materiały. 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń 

-posiada negatywny stosunek do przedmiotu; 

-nie opanował żadnych wiadomości teoretycznych; 

-pomimo zachęty i pomocy nauczyciela nie wyraża chęci do wykonania zadań o niewielkim 

stopniu trudności. 

 

 

 

 


