Przedmiotowy System Oceniania na rok szkolny 2015/2016

Zajęcia artystyczne (plastyka - przedmiot uzupełniający)
LICEUM ( klasa I )
Nauczyciel: Anna Radomska-Marczewska

Podręcznik: brak

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
na ocenę celującą: Uczeń wykazuje się wybitnymi zdolnościami artystycznymi podczas realizowanych ćwiczeń
praktycznych. Bardzo starannie wykonuje te ćwiczenia. Prawidłowo wykorzystuje zdobytą wiedzę, umie łączyć fakty z
różnych dziedzin sztuki. Wykonuje dodatkowe prace, samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań, dzieli się zdobytymi
wiadomościami z resztą klasy. Bierze udział w konkursach, śledzi na bieżąco wydarzenia artystyczne.

na ocenę bardzo dobrą: Wykazuje się bardzo dużymi zdolnościami plastycznymi. Uczestniczy w działaniach
grupowych, proponuje własne rozwiązania. Wykazuje się dużą inicjatywą w rozszerzaniu własnej wiedzy, prawidłowo
wykorzystuje zdobytą wiedzę. Potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych dzieł.

na ocenę dobrą: Umie poprawnie, starannie zrealizować zadane ćwiczenia plastyczne. Uczestniczy w działaniach
grupowych. Potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów (korzysta z pewnej pomocy
nauczyciela). Wymienia i systematyzuje w czasie omawiane przykłady twórczości artystycznej.

na ocenę dostateczną: Realizuje zadane ćwiczenia plastyczne. Poprawnie posługuje się terminami plastycznymi,
rozumie treść poleceń i ćwiczeń praktycznych. Przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
na temat sztuki. Pamięta i rozumie najważniejsze fakty dotyczące sztuki. Umie podać główne cechy sztuki danej epoki
czy stylu.

na ocenę dopuszczającą: Wykonuje zadane ćwiczenia niestarannie. Nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych,
nie wykazuje się aktywnością w zbieraniu materiałów. Pamięta i rozumie jedynie najważniejsze elementy
charakteryzujące np. konkretne zjawisko, epokę. Nie pracuje samodzielnie.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie spełnia w stopniu zadowalającym żadnego z powyższych
wymagań.

2. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.
Forma

Minimalna
liczba w
semestrze

Waga
danej
formy
oceniania
(1; 2; 3)

S

1

3

OU

1

1

Oceniane są wiadomości oraz sposób formułowania i wyrażania
własnych opinii np. na temat analizowanych dzieł.

ZD

1

1

Oceniane są: wiadomości dotyczące sztuk plastycznych, estetyka i
pomysłowość wykonanej pracy.

R

1

2

Ważna jest samodzielność w zbieraniu materiałów oraz zakres
przyswojonej i prezentowanej wiedzy.

PR

1

3

Kryteria oceniania
plastyka

Przede wszystkim oceniane są wiadomości ucznia.

Brana jest pod uwagę wrażliwość ucznia na różne zagadnienia
związane ze sztuką, samodzielność, kreatywność, uczestniczenie w
życiu artystycznym (kulturalnym) i prezentowanie własnych dokonań
(np. na różnych konkursach).

A

1

Z

1

---------- ----------

Pplast
Inna

5

3

Udział szczególnie w zajęciach teoretycznych np. pomoc w zbieraniu
materiału, chęć dzielenia się swoją wiedzą itp.

Zeszyt nie jest konieczny.

Prace wykonane samodzielnie na lekcji. Brane są pod uwagę staranność, estetyka,
pomysłowość oraz zaangażowanie, wkład pracy w realizowane zadania, możliwości
danego ucznia oraz jego pracowitość.

*sprawdzian (S), odpowiedź ustna ucznia (OU), zadania domowe (ZD), referaty(R), prace długoterminowe/projekty
(PR), aktywność na lekcji (A), zeszyt (Z) prace plastyczne (Pplast)

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej/rocznej
oceny z zajęć edukacyjnych.
Procedura uzupełniania zaległości wynikających z usprawiedliwionej nieobecności na
pisemnych formach oceniania
Odpowiedź w oznaczonym przez nauczyciela terminie.
Opis możliwości poprawiania uzyskanych ocen bieżących
W oznaczonym terminie wykonanie dodatkowej jednej pracy plastycznej (w obecności nauczyciela).
Samodzielne przygotowanie dodatkowej pracy pisemnej, referatu lub np. napisanie recenzji z
wystawy (taka dodatkowa praca może być tylko jedna w semestrze i oceniana jest wg powyższego
systemu oceniania). Nie poprawia się sprawdzianu i zadań domowych.
Forma co najwyżej jednego sprawdzianu, który dodatkowo może być poprawiony w ostatnim
miesiącu semestru/ roku szkolnego
Poprawia się tylko wtedy sprawdzian (forma ustna) jeśli jest to drugi sprawdzian w semestrze
(ocena z poprawy figuruj obok oceny wcześniejszej).
Zasada wystawiania oceny rocznej1
0cena z I sem. ważniejsza

Ocena z II sem. ważniejsza

Oceny z obu sem. równoważne
X

