
 

 

Nauczyciel uczący: mgr Adrianna Megger 

Przedmiot: Plastyka  

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka dla klasy VII 

1. Na lekcjach plastyki należy: 

-Być pozytywnie nastawionym do zajęć i wierzyć w swoje możliwości – to gwarancja 

sukcesu. 

- Być zawsze przygotowany do zajęć /zeszyt przedmiotowy i materiały 

potrzebne do wykonania pracy/. 

- Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia Cię od pracy na lekcji. 

- Każdą pracę plastyczną wykonujesz samodzielnie na lekcji. Niektóre prace 

plastyczne 

(bardziej pracochłonne) mogą być dokończone w domu. Pracę plastyczną dokończoną 

w domu przynosisz do oceny na następną lekcję ( w razie nieobecności, na lekcję 

następną) 

- Jeśli z własnej winy nie wykorzystasz czasu lekcyjnego, możesz nie otrzymać od 

nauczyciela zgody na dokończenie pracy plastycznej w domu. W takim przypadku 

praca zostanie oceniona na zakończenie lekcji. 

- Do Twoich obowiązków należy utrzymanie porządku na stanowisku pracy i 

przestrzeganie zasad BHP. 

 

2. Na ocenę z plastyki wpływa: 

- aktywne uczestniczenie w zajęciach; 

- systematyczne przygotowanie bieżących materiałów; 

- wysiłek ucznia, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy; 

- znajomość zagadnień z historii sztuki zgodnie z programem; 

- tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów; 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych; 

- indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania; 

- przygotowanie dodatkowych prac plastycznych lub materiałów do ich wykonania. 

 

3.  Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych, brane są pod uwagę indywidualne 

predyspozycje 

dziecka, jego zdolności plastyczne, indywidualne podejście do wykonania pracy, 

znajomość 

technik i odpowiednie wykorzystanie ich, jak i również znajomość wiadomości z teorii 

historii 

sztuki. 



 

 

W przypadku braku zdolności plastycznych i umiejętności wykonania prac uczeń nie jest 

zwolniony z oceny. Jest zobowiązany wykonać je na miarę swoich możliwości. 

Nauczyciel ocenia zaangażowanie i włożony trud w wykonanie pracy. 

3. Formy oceny: 

- Prace manualne na lekcji 

- Kartkówki, krzyżówki i karty pracy z zakresu wiedzy o sztuce 

- Wiedza i aktywność 

- Zadania domowe 

- Przygotowanie do lekcji 

- Osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

- Prace dodatkowe z plastyki 

- Przygotowanie do lekcji 

 

4. Zasady oceniania i poprawiania ocen: 

- Uczeń ma prawo poprawić ocenę, ale w porozumieniu i terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

- Ocena poprawiona jest wpisana do dziennika w miejsce oceny poprawianej i brana 

pod 

uwagę przy obliczaniu średniej ważonej. 

- Za 3 zgłoszone nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- W ostatnim tygodniu zakończenia semestru można poprawiać ocen z zaległych prac, 

jednak za zgodą nauczyciela i będzie to ocena obniżona zgonie z propozycją 

nauczyciela. 

- Oddawanie prac po terminie wiąże się z obniżeniem oceny. 

- Wszystkie oceny wpisane do e-dziennika mają wagę 1. 

 

5. Klasyfikacja śródroczna i końcowo roczna: 

- Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocenę cząstkowych za 

wszystkie formy 

aktywności. 

-Końcowo roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych i 

średniej ważonej z I i II semestru. 

- Ostateczna decyzja o ocenie śródrocznej i rocznej należy do nauczyciela. 

 

 

 


