
Kryteria oceniania z przedmiotu plastyka dla klasy III gimnazjum.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
-potrafi wymienić i scharakteryzować główne style w sztuce (klasycyzm, 
romantyzm,  
 realizm, symbolizm, secesja i sztuka współczesna), znanych twórców i ich 
dzieła,
-dokonuje analizy dzieła sztuki,
-posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w pracy twórczej,
-w pracy twórczej stosuje właściwy doboru środków ekspresji plastycznej 
-potrafi  pracować indywidualnie i zespołowo,
-stosuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,
-prace plastyczne wykonuje starannie w różnych technikach i zgodnie z 
tematem
-wyszukuje informacje z różnych źródeł, wykorzystując je w pracy twórczej

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w pracy twórczej,
-jest aktywny na lekcjach, posiada wymagane materiały potrzebne do 
lekcji
-zadawalająco wykonuje zadania twórcze
-dokonuje analizy dzieła sztuki.
-potrafi wymienić główne kierunki w sztuce, przedstawicieli i ich dzieła,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :
-ćwiczenia plastyczne wykonuje niestarannie, niewielkim nakładem pracy
-wykazuje niewielką aktywnością na lekcji,
-posiada mała zdolność analizy dzieła sztuki
-zna tylko niektóre określenia plastyczne
-potrafi wymienić główne kierunki w sztuce.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje  uczeń, który zakres wiedzy
 i umiejętności opanował w stopniu niepełnym:
-zadania wykonuje niedbale, rzadko włącza się w dyskusje i planowanie 
działań twórczych, 
-wykazuje małą aktywność na lekcji
-zna tylko niektóre określenia plastyczne
-nie włącza się w projekty artystyczne

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :
 -nie wykazuje aktywności na zajęciach plastycznych
- nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela,
- odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych,
- nie bierze udziału w dyskusjach,
- nie wykonuje prac zbiorowych i indywidualnych,
- nie wykazuje chęci zmiany postawy wobec przedmiotu
- nie posiada wymaganych materiałów potrzebnych do zajęć



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odpowiada wymogom 
sformułowanym dla oceny bardzo dobrej:
-przygotowuje dodatkowe materiały poszerzające zakres wiedzy, jest 
zainteresowany sztuką 
 w sposób szczególny, zna placówki muzealne, galerie w Polsce i w 
Europie, 
-wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach,
-swobodnie operuje wiedzą z zakresu dziejów sztuki
-uczestniczy w projektach artystycznych
-potrafi korzystać  z różnych źródeł informacji wykorzystując je w pracy twórczej


