
ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI ORAZ ZAJ  ARTYSTYCZNYCH

OCENA
Systematyczno
i przygotowanie
ucznia do zaj

Realizacja obo-
wi zkowego pro-

gramu

Wykorzystanie
czasu lekcyjnego

przez ucznia
Aktywno

Wiedza, umiej t-
no ci

I post p ucznia

CELUJ CY
(cel)

Zawsze jest przygo-
towany, posiada

ciwe przybory

Wykracza poza
program, sam go

poszerza

Jest bardzo su-
mienny i pracowity,

zawsze ko czy
prace w przewi-
dzianym na nie

czasie

Ucze  bierze udzia
w pracach nadobo-

wi zkowych,
ucz szcza na kó ko

plastyczne

Samodzielnie po-
szerza wiedz

i umiej tno ci, jego
prace wyró niaj
si  na tle innych

BARDZO DOBRY
(bdb)

Zawsze jest przygo-
towany, posiada

ciwe przybory

Realizuje obowi z-
kowy program

Ko czy prace
w przewidzianym

na nie czasie

Estetycznie wyko-
nuje prace obo-

wi zkowe

Posiada wiedz
i umiej tno ci

przewidziane pro-
gramem

DOBRY
(db)

Z regu y posiada
przybory i jest przy-

gotowany

Realizuje obowi z-
kowy program

Wykorzystuje czas
lekcyjny na prac
lecz nie zawsze j
ko czy w terminie

Nie zawsze jest
aktywny

Posiada wiedz
i umiej tno ci

przewidziane pro-
gramem

DOSTATECZNY
(dst)

Bywa nieprzygoto-
wany

I niesystematyczny

Nie zawsze realizu-
je program

Zdarza si e mar-
notrawi czas lekcyj-
ny i nie ko czy prac

Nie jest aktywny
Luki w wiedzy, nie
realizuje w pe ni

swoich mo liwo ci

DOPUSZCZAJ CY
(dop)

Cz sto jest nie-
przygotowany do

lekcji

Prawie w ogóle nie
realizuje programu

Cz sto nie wykonu-
je prac podanych
do realizacji prze-

szkadza innym
w pracy

Nie jest zaintere-
sowany aktywno-

ci

Brak post pu i woli
do dzia  twór-

czych

NIEDOSTATECZNY
(nast)

Bardzo cz sto jest
nieprzygotowany do

lekcji

Zupe nie nie reali-
zuje programu mi-

mo zach ty na-
uczyciela

Prawie w ogóle nie
realizuje zada

przeszkadza innym
w pracy

Nie wykazuje zain-
teresowania

przedmiotem, prze-
szkadza innym

Brak post pu i woli
do dzia  twór-

czych




