Zasady oceniania z PLASTYKI – program Spotkania ze sztuką Marty Ipczyńskiej i
Natalii Mrozkowiak. Nowa Era.
Beata Pieńkowska-Bartczak
I.Główne założenia programu wymuszają poniższe postawy
1.Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki;
dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.
2. Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard
artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w oparciu o
środki wyrazu charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku i początku XXI w.
3. Poznanie obszaru działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem
kultury w zakresie sztuk plastycznych; ekspresja twórcza podejmowana w związku z
organizacją wystaw.
4. Świadomość zakresu sztuk o charakterze multimedialnym.
5. Zdolność/ ochota do wyrażania ekspresji twórczej w oparciu o współczesne narzędzia
komunikacji wizualnej.
Postawy koncentrują się wokół czterech głównych zagadnień, powiązanych ze sobą w
naturalny : sztuki współczesnej, sztuki regionu, wystawiennictwa - w tym umiejętności
sporządzenia recenzji i wykorzystywania nowych technologii w działaniach plastycznych.
I.
Umiejętności Ucznia to:
1) wymienia i rozróżnia instytucje kultury zajmujące się profesjonalnym jej
upowszechnianiem, w tym: muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury i biblioteki;
2) rozróżnia zakres działania wymienionych instytucji oraz funkcje, jakie pełnią;
3) rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia związane z obszarem działań instytucji
upowszechniającej kulturę i sztukę, jak: wystawa (ekspozycja), wernisaż, finisaż,
premiera, spektakl, scenografia;
4) formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych galerii, wystaw i
wydarzeń artystycznych; a także własnych koncepcji ideowych i formalnych
wykorzystanych w swych pracach.
5) organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą lub wirtualną prac
plastycznych (np. fotografii), poprzedzoną promocją i reklamą (np. zaproszenie, ulotka,
plakat) i np. organizacją wernisażu;
6) aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez twórców.
7) posiada wiedzę na temat sztuki współczesnej – określoną przez zagadnienia poruszane
w podręczniku i na lekcjach
8) śledzi i orientuje się w bieżących najważniejszych i prestiżowych wydarzeniach
kulturalnych
III. Zasady oceniania
a. zasada częstotliwości i rytmiczności,
b. zasada różnorodności – oceny za różne typy i formy zadań,
c. różnicowanie wymagań –zadania uwzględniające rożne potrzeby i możliwości uczniów,
d. jawność oceny – poinformowanie ucznia o sposobach sprawdzania i oceniania, warunkach
wystawiania oceny semestralnej i rocznej,
e. docenienie zaangażowania ucznia i jego rzetelności
f. stosowanie obowiązującej skali ocen i odpowiednich skrótów:
celujący: 6 ( cel.)
98% - 100%
bardzo dobry: 5 (bdb.) powyżej 90% - poniżej 98 %
dobry: 4 (db.)
75% - 90%
dostateczny: 3 ( dst.)
60% - 74%

dopuszczający: 2 (dop.) 50% - 59%
niedostateczny: 1 (ndst.) 0 – poniżej 50%
Dopuszcza się stosowanie „+” i „–” (plusów i minusów) zarówno przy ocenach jak i
samodzielnie Można odnotowywać w postaci plusów i minusów udział uczniów w dyskusji,
ich aktywność na lekcji, sposób wykonania ćwiczeń domowych, zaliczenia drobnych prac.
Za 5 plusów można otrzymać ocenę bardzo dobrą, za 5 minusy – niedostateczną. Plusy i minusy się
bilansują. Sumowanie osiągnięć i przełożenie ich na ocenę może nastąpić na prośbę ucznia przed
zdobyciem maksimum – np. przed zebraniem z rodzicami. Niewykorzystane do oceny plusy i minusy z
półrocza przechodzą na następny etap.
2. Nieprzygotowania – uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze bez podania przyczyn
nieprzygotowanie i zawiadamia nauczyciela o tym w formie pisemnej – przed rozpoczęciem lekcji, z
uwzględnieniem informacji, czego nie wykonał – na jednej liście klasowej z datą dniową. Jeśli dotyczy
to pracy pisemnej – zyskuje tym samym tydzień czasu na jej uzupełnienie. Jeśli po tym czasie nie
pokaże nauczycielowi uzupełnionego braku otrzyma ocenę niedostateczną.
Nieprzygotowanie nie obejmuje umówionych sprawdzianów ani prac projektowych – wyznaczonych
co najmniej tydzień wcześniej.
W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 1,5 tygodnia) – zyskuje on dodatkowe
nieprzygotowanie – czas na uzupełnienie wiadomości i wymaganych wtedy prac – pod warunkiem, że
na liście nieprzygotowanych lub w rozmowie z nauczycielem zaproponuje konkretny termin
gotowości do odpowiedzi, nie późniejszy niż 4 dni po powrocie z choroby.
3. ZASADY ZALICZANIA OBOWIĄZKOWYCH SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK
Termin 1 – pisemny wspólny dla wszystkich. Osoby nieobecne muszą sprawdzian napisać. Przy
nieobecności usprawiedliwionej możliwe to jest w 2 terminie lub wtedy, kiedy wspólnie
( nauczyciel – uczeń ) zostanie to uzgodnione. Taki uczeń zachowuje prawo do 3 terminów zaliczeń.
Nieobecność nieusprawiedliwiona – w dniu sprawdzianu do godziny 15 ( informacja od Rodzica
napisana przez Librusa lub telefoniczna lub za pośrednictwem Wychowawcy) traci prawo do 3
terminów zaliczania. Jeśli nieobecni nie ustalą z nauczycielem terminu zaliczenia opuszczonego
sprawdzianu po ich powrocie do szkoły, mogą spodziewać się, że nauczyciel przygotuje dla nich
sprawdzian bez zapowiedzenia na kolejnych zajęciach.
Termin 2 – pisemny dla tych, którzy otrzymali ocenę niedostateczną w 1 terminie lub byli nieobecni
w tym dniu. Jeśli niepowodzenie odniosło 70% piszących – poprawa będzie miała miejsce na lekcji, w
innym przypadku uczniowie umawiają się samodzielnie – maksymalnie w ciągu 2 tygodni od terminu
oddania sprawdzianu – i robią to na dyżurze nauczyciela lub w innym ustalonym wspólnie (
nauczyciel – uczeń ) terminie.
Termin 3 – dla tego ucznia, któremu nie udało się zaliczyć pozytywnie materiału w terminie 2,
ostatnia próba to tylko ustna odpowiedź i też w terminie następnych 2 tygodni od oddania
ostatniego zaliczenia.
Każdy uczeń sam decyduje o ilości podjętych prób zaliczeń sprawdzianów tak, by ostatecznie został
zachowany warunek, mówiący o konieczności zaliczenia ponad połowy sprawdzianów na ocenę co
najmniej dopuszczającą. To ostateczny warunek zaliczenia półrocznego i rocznego, bez względu na
średnią ocen.
1. AKTYWNOŚCI PODLEGŁE OCENIE

A. Prace i zadania pisemne
a. pisemna praca klasowa w formie testu z większej partii materiału (zapowiedziana
zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania),
b. pisemna praca klasowa w formie dłuższej wypowiedzi o charakterze problemowym
(zapowiedziana zgodnie z obowiązującymi w danej szkole zasadami oceniania),

c. pisemne ćwiczenie praktyczne (samodzielna analiza i opis obrazu, rzeźby lub opis
planu, konstrukcji i bryły budowli),
d. krótkie prace kontrolne, tzw. kartkówki z 1-3 ostatnich tematów (mogą być
niezapowiedziane) lub z informacji o bieżących wydarzeniach w kulturze
e. pisemna praca domowa z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji
(wykonanie poleceń )
f. ćwiczenia pisemne wykonywane podczas lekcji (indywidualnie lub grupowo) ;
g. uzupełniane karty pracy z uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym np. w
związku z wyjściem na lekcje muzealne.
h. ustalona wcześniej praca projektowa - jej konspekt lub sposób wykonania prac
praktycznych ( bez względu na przejawiane zdolności – liczy się pomysłowość,
rzetelność, zaangażowanie)
B. Formy ustne
a. krótka wypowiedź ustna (odpowiedzi na pytania),
b. samodzielna praca domowa z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji
zaprezentowana podczas lekcji (referat, projekt, prezentacja multimedialna lub inna
forma wyznaczona przez nauczyciela lub z nim ustalona) zaprezentowana podczas
lekcji (referat, projekt, prezentacja multimedialna lub inna forma wyznaczona przez
nauczyciela lub z nim ustalona).
C. Postawy i zaangażowanie
a. samodzielność i trud włożony w wykonywanie zadania,
b. aktywność i zaangażowanie w pracę podczas lekcji,
c. przygotowanie do zajęć,
d. podejmowanie samodzielnych zadań np. wykonanie pracy semestralnej lub projektu
na wybrany temat
e. osiągnięcia: udział w konkursach związanych z działaniami lub wiedzą o kulturze
np. Olimpiadzie Artystycznej itp.
2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
a. Ocena celująca. Uczeń:
- spełnia wszystkie warunki konieczne dla innych ocen
-zgłębia literaturę dotyczącą sztuki oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę
w różnych sytuacjach problemowych;
- samodzielnie rozwija zainteresowania związane z kulturą i sztuką i umiejętności obcowania
z nią umiejętnie korzystając z dodatkowych źródeł, samodzielne ich poszukując
- potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów np. dzieląc się swoimi spostrzeżeniami
na lekcji
- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i podejmuje własne inicjatywy kulturotwórcze.
- argumentuje wnioski i spostrzeżenia, samodzielnie formułuje własne komentarze
wartościujące na temat analizowanych i interpretowanych dzieł, odczytuje ich metaforyczne i
symboliczne znaczenie
- operuje fachową terminologią z dziedziny kulturoznawstwa i sztuki i poprawnie posługuje
się językiem polskim w mowie i piśmie
b. Ocena bardzo dobra. Uczeń:

- ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć
samodzielnie w sytuacjach problemowych;
- analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je
interpretuje;
- potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu kultury; rozumie
dlaczego są możliwe takie różnice;

- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i samodzielnie je ocenia; - formułuje hipotezy i
wnioski interpretacyjne,
- aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.
- omawia zjawisko integracji stylów artystycznych, motywów, znaków i symboli,
- poprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie, ma bogatą leksykę i
urozmaiconą składnię, używa słownictwa specjalistycznego
- poprawia prace klasowe w wyznaczonym terminie
- terminowo oddaje obowiązkowe prace
- prowadzi systematyczne notatki z zajęć lekcyjnych, uzupełnia je wyszukanymi
informacjami i umie je twórczo wykorzystywać
- zaliczył wszystkie obowiązkowe sprawdziany i klasówki na oceny pozytywne, w tym co
najmniej połowę na ocenę dobrą
c. Ocena dobra. Uczeń:
- ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi posłużyć w
typowych sytuacjach;
- porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem;
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
- samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu kultury;
-w opisie wytworów kultury odróżnia fakty od opinii;
- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i formułuje opinie na ich temat
- terminowo i starannie wykonuje prace domowe i zadania, popełnia nieliczne błędy,
- wypowiedzi buduje w sposób jasny, komunikatywny, stosując właściwą dla danego okresu i
stylu terminologię,
- wykazuje się aktywnością do zabierania głosu w dyskusjach podczas zajęć lekcyjnych.
- prowadzi systematyczne notatki z zajęć lekcyjnych, uzupełnia je wyszukanymi
informacjami i umie je funkcjonalnie wykorzystać
- zaliczył więcej niż połowę obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na ocenę co
najmniej dostateczną
d. Ocena dostateczna. Uczeń:
- ma wiedzę określoną w podstawie programowej z niewielkimi brakami;
- wiąże zjawiska kulturowe w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;
- formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat tekstów
kultury;
- uczestniczy we wskazanych wydarzeniach kulturalnych.
- wykazuje się chęcią aktywności podczas zajęć lekcyjnych
- terminowo wykonuje prace domowe i zadania, korzysta z materiałów wskazanych przez
nauczyciela.
- prowadzi systematyczne notatki z zajęć lekcyjnych, uzupełnia je wyszukanymi
informacjami i potrafi je wykorzystywać
- zaliczył więcej niż połowę obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na ocenę co
najmniej dopuszczającą
e. Ocena dopuszczająca. Uczeń :
- ma wiedzę określoną w podstawie programowej ze znacznymi brakami;
- sytuuje najważniejsze wydarzenia z dziejów kultury w czasie i przestrzeni;
- dostrzega związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy zjawiskami w kulturze choć może nie
potrafić ich wszystkich wytłumaczyć;
- przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej poglądy na temat tekstów
kultury;

- odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych.
- wymienia główne znaki, symbole znajdujące się w wybitnych i typowych dla swoich
czasów dziełach sztuki, wskazuje ich źródło naprowadzany przez nauczyciela
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
- posiada notatki przedmiotowe i jest świadomy treści omawianych na zajęciach ( orientuje
się wśród zaprezentowanych na lekcji dzieł i twórców)
- stara się wykonać i oddać wszystkie obowiązkowe prace – karty pracy, prace semestralne
samodzielnie wybrane
- zaliczył połowę obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na ocenę co najmniej
dopuszczającą i osiągnął średnią ocen na poziomie 1, 9.
f. Ocena niedostateczna. Uczeń:
- nie opanował materiału przewidzianego w treściach nauczania
- nie zna okresów, stylów, ani nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności, bo
nie odróżnia artystów i ich dzieł oraz nie zna specyfiki różnych mediów w kulturze
- nie interesuje się procesem dydaktycznym i nie uczestniczy w lekcji;
- nie przygotowuje terminowo zadań domowych i lekceważy obowiązki szkolne oraz
aktywność innych uczniów nawet po namowach nauczyciela,
- wypowiedzi ustne i pisemne prace klasowe formułuje niezgodnie z tematem lub w sposób
ogólnikowy zamiast wskazywać konkretne przykłady obiektu, artysty, dzieła.
- nie stosuje podstawowych pojęć i terminów związanych z poszczególnymi stylami,
zagadnieniami kulturoznawczymi, niezbędnych do opisu czy analizy obiektów sztuki
- nie wykonał ani nie przedstawił pracy semestralnej/ rocznej – zależy jak jej nazwę
określiliśmy ( dłuższy projekt – od października do marca)
- nie zaliczył połowy obowiązkowych sprawdzianów i klasówek .
Ten ostatni warunek jest najważniejszy, gdyż inne oceny pozytywne osiągnięte jako
efekt pozostałych zadań nie rekompensują braków w wiedzy.
6. Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej
a. Uwzględnienie wszystkich ocen cząstkowych wyznaczonych w Librusie, ale nieobliczanie
średniej arytmetycznej , co pozwala docenić zaangażowanie oraz samodzielność ucznia i
przywiązywać największe znaczenie do ocen (największy udział ocen z prac klasowych/
testów sprawdzających opanowanie większej partii materiału).
b. Zgodność zasad wystawiania oceny semestralnej i rocznej z historii sztuki ze szkolnymi
zasadami oceniania.
7. Pomoc nauczyciela i informacja o postępach ucznia
Omówienie sprawdzianów ma miejsce na lekcji, na której oddane są sprawdzone prace.
Uczniowie wysłuchując komentarza ogólnego prowadzącego i porównując swoje
prace z tymi uwagami, sprawdzają co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub
uzupełnienia wiedzy). Czytają ze zrozumieniem komentarze nauczyciela. Uczniowie
nieobecni na omówieniu oraz obecni ale chcący dodatkowych wyjaśnień, mogą
zwrócić się do nauczyciela osobiście na lekcji lub w przeznaczonym na to czasie np.
na umówionych konsultacjach (w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty oddania ).
Bezpośrednia pomoc merytoryczna dla ucznia polega na wsparciu analizy dzieł lub analizy
zawartości tematów prac – ćwiczeń jako niezbędnych do realizacji zadania. Pomoc może
mieć postać wskazówek naprowadzających do właściwej organizacji warsztatu pracy, czy też
przypomnienia wyznaczników specyfiki epoki, stylu czy nurtu historycznego. Może też być w
formie dodatkowych zadań na lekcji ( np. karta pracy) lub w domu, związanych z
koniecznością przygotowania innego zadania domowego ( czy też pracy na okres ferii czy
wakacji).
Nauczyciel może różnicować stopień trudności i rodzaj zadań zgodnie z wymogami
przedmiotowych zasad oceniania, podstawy programowej oraz Statutu XXI
LO

programowymi. Podczas sprawdzania wiadomości w formie ustnej (odpowiedź na lekcji,
egzamin sprawdzający) czy też pisemnej ( konkretne zadania na testach sprawdzających,
klasówkach czy kartkówkach) może formułować polecenia w sposób naprowadzają
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