
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych i komunikacyjnych 

- klasa IV 

 

Celujący 

Uczeń w pełni opanował wiadomości objęte programem nauczania. Wypowiada 

się formułując samodzielne wnioski. Posiada wiedzę popartą własnymi 

doświadczeniami technicznymi. Umie powiązać wiedzę z praktyką.  

Zna  przepisy ruchu drogowego. Bierze udział w konkursach przedmiotowych 

np. z zakresu BRD 

 

Bardzo dobry 

Odpowiedzi ucznia wskazują na opanowanie wiadomości w stopniu pełnym. 

Swobodnie operuje poznanymi pojęciami. Doskonale opanował treści z zakresu 

wychowania komunikacyjnego(nie popełnia błędów dotyczących przepisów w 

ruchu drogowym). 

 

Dobry 

Odpowiedzi wskazują na przyswojenie większości wymaganych treści. 

Opanował podstawowe zasady dotyczące ruchu drogowego. Poprawnie używa 

języka, popełnia nieliczne błędy merytoryczne. 

 

Dostateczny 

Uczeń zna tylko nieliczne treści, często wspomaga swoja wypowiedź tekstem. 

Jego wypowiedzi są chaotyczne, niespójne. Mimo ukierunkowania w 

wypowiedzi jest szereg błędów rzeczowych i językowych.  Jego wiedz z zakresu 

wychowania komunikacyjnego jest niepełna.  

 

Dopuszczający 

Uczeń ma duże braki z zakresu treści przyswajanych. Podczas wypowiedz  

popełnia liczne błędy merytoryczne, Często udziela odpowiedzi z pomocą 

nauczyciela. Treści z zakresu wychowania komunikacyjnego umie przekazać 

tylko przy pomocy nauczyciela i pomocy dydaktycznych. 

 

Niedostateczny 

Uczeń nie zna podstawowych treści objętych programem. Nie wykazuje 

zainteresowania w udzieleniu wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela.     

Nie opanował podstaw dotyczących wychowania komunikacyjnego. 

 

 

 

 
 

 



Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu plastyka- kl. IV-VI. 

 

Celująca 
( treści wykraczające poza program i realizacje podstawy programowej ) 

- wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, 

postawa twórcza, poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna,, świadome 

posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, analizowanie 

różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, zauważanie różnorodnych powiązań 

plastyki z innymi dziedzinami życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych 

formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, 

wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie 

zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi. 

Bardzo dobra 
( treści dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej ) 
- bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych, umiejętności praktycznych, wykonywanie 

różnorodnych, oryginalnych kompozycji plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, 

dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, wnikliwe 

analizowanie treści dzieł, znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi 

dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez 

korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. 

Dobra 
( treści rozszerzone ) 

- przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych 

ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, analizowanie niektórych wskazanych treści 

zawartych w dziełach, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. 

kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze. 

Dostateczna 
( treści podstawowe ) 

- przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, 

schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o sztuce, 

świadomość estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało 

aktywne uczestnictwo w kulturze. 

Dopuszczająca 
( treści konieczne ) 

- przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających realizację 

zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie 

elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywanie 

schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem 

codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne 

uczestnictwo w kulturze. 

Niedostateczna 
- poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki w następnym etapie 

edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze.  

 

 


