Plastyka klasa 7
Wymagania edukacyjne:
NA ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH OCENIE PODLEGA:
 rozpoznawanie wielkich dzieł sztuki europejskiej i polskiej
 obiektywizm w ocenie dzieł sztuki i niekonwencjonalnych działań artystycznych
 tolerancja i zrozumienie dla eksperymentu i nowatorstwa w sztuce
 zdolność rozumienia języka współczesnej cywilizacji: komunikatów pozawerbalnych języka struktur przestrzennych, barw, znaków prostych i złożonych, gestów)
 trwały nawyk kontaktu ze sztuką, kolekcjonowanie książek, albumów, reprodukcji,
uczęszczanie na wystawy, koncert, do teatru, podróże po muzeach świata, zainteresowanie
kulturą regionu, miejscowymi zabytkami lub kulturą ludową itp.
 potrzeba i umiejętność schludnego wyglądu i estetyki najbliższego otoczenia
 uczestnictwo w działaniach na rzecz estetyki w otoczeniu ( szkoła, osiedle, miasto)
 widoczne zainteresowanie ucznia przedmiotem we własnych zajęciach pozaszkolnych;
 podstawowe umiejętności plastyczne, poczucie potrzeby własnej aktywności twórczej
i postrzeganie jej jako wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, uczestnictwo
w kulturze
 aktywność ucznia na zajęciach
 widoczne zaangażowanie ucznia w działalność twórczą własną
 rzetelność wykonywanych zadań
 umiejętność pracy w grupie
 osobisty wkład pracy ucznia w wykonanie zadań odpowiednio do możliwości osobistych
i intelektualnych
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykazuje się pełny przyswojeniem wiadomości objętych programem;
 często posługuje się terminologią fachową;
 potrafi rozpoznawać i analizować obiekty sztuki;
 umie swobodnie interpretować obiekty i subiektywnie wartościować, ma wyrobione
poczucie estetyki;

 angażuje się w zajęcia, potrafi pracować zespole, wykazuje żywe zaangażowanie
w twórczości swobodnej;
 kreatywnie wykonuje zadania obligatoryjne;
 wykazuje szczególne zainteresowanie obszarami sztuki: teatrem, muzyką, filmem,
fotografią, sztukami pięknym, rozumienie relacji pomiędzy nimi, wzajemnych wpływów
i ich roli w kulturze, społeczeństwie;
 aktywnie bierze udział w przygotowywaniu wystaw i ekspozycji na terenie szkoły
 bierze udział w konkursach plastycznych dla młodzieży, uroczystościach i imprezach
szkolnych;
 jest laureatem konkursów plastycznych
 wyróżnia się wybitnymi zdolnościami plastycznymi, artyzmem;
 pracuje systematycznie i aktywnie;
 jest zawsze przygotowany do zajęć
 bierze udział we wszystkich wystawach szkolnych
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykazuje się pełną znajomością wiadomości objętych programem;
 posługuje się pełną terminologią fachową;
 posiada umiejętność swobodnej interpretacji obiektów, ma prawidłowe poczucie estetyki;
 aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych, potrafi pracować w zespole;
 starannie, czasem twórczo wykonuje zadania obligatoryjne;
 zachowuje logiczną kompozycję
 twórczo dobiera środki artystycznego wyrazu
 realizuje oryginalne pomysły
 kreatywnie i twórczo przedstawia temat;
 wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej;
 uczestniczy w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych, twórczo uczestniczy
w uroczystościach i imprezach szkolnych.
 Bierze udział w większości wystaw szkolnych

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykazuje się znajomością wiadomości objętych programem;–
 wykazuje się umiejętnością zastosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według
wzorów i schematów z zajęć
 uczestniczy w sposób skupiony w zajęciach plastycznych, potrafi pracować w zespole;
 starannie wykonuje zadania obligatoryjne;
 zachowuje logikę kompozycji
 typowo wykorzystuje środki artystyczne;
 wypowiedz artystyczna jest typowa, inwencja własna jest ograniczona;
 wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej, interesuje się obszarami sztuki;
 czasem uczestniczy w konkursach plastycznych dla młodzieży, uroczystościach i imprezach
szkolnych;
 czasami podejmuje dodatkowe zadania plastyczne.
 Bierze udział w kilku wystawach szkolnych
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 średnio opanował materiał objęty programem;
 poprawnie wykonuje zadania obligatoryjne;
 logika kompozycji jest zachwiana;
 środki artystycznego wyrazu zastosowane w 50%
 wykazuje się zadowalającą twórczością swobodną,
 wypowiada się odtwórczo;
 stopień kreatywności jest minimalny;
 czasem uczestniczy w zadaniach grupowych, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela.
 Bierze udział w przynajmniej jednej wystawie szkolnej
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 wykazuje się niewielką znajomością wiadomości objętych programem;
 w większości wykonuje zadania obligatoryjne;
 czasem wykazuje się twórczością swobodną;

 nieprawidłowo dobiera kompozycję,
 stosuje pojedyncze środki artystycznego wyrazu
 wypowiada się chaotycznie, przekaz jest nieuporządkowany;
 nie buduje własnych rozwiązań, nie ma pomysłu; brakuje mu kreatywności;
 biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, często korzysta z pomocy nauczyciela;
 wykazuje się niewielką aktywnością na zajęciach często był nieprzygotowany,
 ćwiczenia plastyczne wykonuje niestarannie, niewielkim nakładem pracy;
 nie bierze udziału w wystawach szkolnych, lecz pomaga w przygotowaniu ekspozycji

Ocenę NIEDOSTATECZĄ otrzymuje uczeń, który:
 przychodzi na zajęcia nieprzygotowany;
 odmawia wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych,
 nie przedkłada prac plastycznych do oceny
 nie bierze udziału w wystawach szkolnych, nie angażuje się w przygotowanie wystaw
szkolnych.
Uczeń z dostosowaniem wymagań edukacyjnych
otrzymuje ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ gdy:
 wykazuje się niewielką znajomością wiadomości objętych programem;
 prawidłowo stosuje pojedyncze środki wyrazu artystycznego;
 wykonuje ćwiczenia plastyczne, wykazując proste umiejętności praktyczne;
 uczestniczy w zajęciach plastycznych często korzystając z pomocy nauczyciela;
 posługuje się narzędziami i przyborami;
 stara się wykonać zadanie na lekcji, a jeżeli pracuje w wolniejszym tempie kończy pracę
w domu;
 przedkłada do oceny prace plastyczne w wyznaczonych terminach;
 pomaga w przygotowaniu wystaw szkolnych.
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