
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - RZEŹBA

Na całościową ocenę działań ucznia składają się czynniki charakterystyczne dla specyfiki kształcenia artystycznego, którego istotnym elementem

oceny jest jej zindywidualizowanie. W ocenianiu bierze się pod uwagę nie tylko aspekt artystyczny i techniczny prac, ale także aspekt

społeczno-wychowawczy, czyli systematyczność ucznia w wykonywaniu prac, terminowość wykonania zadań, zaangażowanie, etc.

Na ocenę całościową zadania składają oceny cząstkowe wynikające z poszczególnych etapów pracy. Forma ta oceny wynika z specyfiki nauczanego

przedmiotu gdzie realizacja zadań jest rozciągnięta w czasie i obejmuje różne aspekty twórcze np. oryginalność podejścia do problematyki zadania, szkice

koncepcyjne, zaangażowanie, terminowość realizacji poszczególnych etapów zadania, stosowane środki wyrazu, umiejętność posługiwania się narzędziami

rzeźbiarskimi, etc.

Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanej oceny w oparciu o zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Zespołu Szkół nr 3 w Żorach a jego

zakres i forma jest uzgadniany indywidualnie z prowadzącym zajęcia. W ustalaniu oceny końcowej za poszczególne zadanie (ocena cząstkowa o najwyższej

wadze dla danego ćwiczenia) bierze się pod uwagę postęp w nauce i umiejętnościach. Oceny uzyskane przez ucznia pozostają też w bezpośredniej relacji z

proponowanym zakresem materiału.

Indywidualna twórczość ucznia oraz udział w konkursach czy wystawach jest związana bezpośrednio z realizowanym programem nauczania jest

dostrzegana jako przejaw dodatkowej aktywności, co w efekcie jest gratyfikowane dodatkową pozytywną oceną cząstkową.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ PLASTYCZNYCH

● systematyczność i terminowość pracy

● postęp w opanowaniu warsztatu

● samodzielność w realizacji zadań (m.in.: umiejętny dobór materiałów, metody pracy, narzędzi oraz obsługa specjalistycznych narzędzi)

● oryginalność i nowatorstwo rozwiązań plastycznych

● Zgodność z tematem i specyfikacją zadania

● Jakość techniczna wykonania.

● Walory artystyczne.



OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

* spełnienie wszystkie

wymagania edukacyjne

sformułowane dla

swojego poziomu;

*samodzielność

realizacji zadań

* terminowość

* bardzo duża

aktywność i

zaangażowanie

* prace w pełni

odpowiada założonym

celom;

*oryginalność realizacji

przejawiają wyjątkową

inwencję twórczą;

* ujawniają wybitne

zdolności

artystyczne,

* biegłe opanowanie

umiejętności

* spełnienie wymagań

edukacyjnych

sformułowane dla

swojego poziomu

przynajmniej w 91%

* powierzone zadania

wykonują w większości

samodzielnie,

*terminowość;

*duża aktywność i

zaangażowanie

* prace w pełni

odpowiadają

założonym celom,

* prace mają duże

walory artystyczne,

* w pełni opanowane

podstawowe

umiejętności metod

pracy w glinie oraz

metod odlewniczych w

* spełnienie wymagań

edukacyjnych

sformułowane dla

swojego poziomu

przynajmniej w 76%,

* stosują się do

wszystkich uwag

nauczyciela i potrafią z

nich korzystać w

sposób kreatywny,

* niewielkie opóźnienie

w wykonaniu zadania

*aktywność i

zaangażowanie

* powierzone zadania

wykonywane są prawie

samodzielnie,

*poprawność

projektowa

*nierówne umiejętności

i sprawność

* spełnienie wymagań

edukacyjnych

sformułowane dla

swojego poziomu

przynajmniej w 51%;

* w zasadzie stosują

się do uwag

nauczyciela,

*duże opóźniania w

realizacji ćwiczenia;

*opieszałość i słabe

zaangażowania;

* słaby postęp;

* widoczne są szanse

na rozwój,

* w powierzonych

zadaniach są

realizowane tylko

niektóre z założonych

celów;

* powierzone zadania

* spełnienie wymagań

edukacyjnych

sformułowane dla

swojego poziomu

przynajmniej w 40%;

* stosują się tylko do

nielicznych uwag

nauczyciela,

* znaczące opóźnienie

w wykonaniu zadania;

* brak zaangażowania

* rozwój plastyczny

odbywa się w

niewielkim stopniu;

* praca nie odpowiada

w pełni postawionym

wymaganiom

* powierzone zadania

wykonywane są z

dużym wkładem

nauczyciela;

*brak spełnienia

wymagań na stopień

dopuszczający

*ignorowanie uwag

nauczyciela;

*brak realizacji zadania.



podstawowych metod

pracy w glinie

oraz metod

odlewniczych w gipsie

gipsie; warsztatowa

* zadania są

realizowane na

dobrym poziomie,

* opanowanie w stopniu

dobrym umiejętność

podstawowych metod

pracy w glinie oraz

metod odlewniczych w

gipsie;

wykonywane są z

pomocą nauczyciela

* w stopniu

podstawowym

opanowane

umiejętność

podstawowych metod

pracy w glinie oraz

metod odlewniczych w

gipsie

* opanowanie w stopniu

niewystarczającym do

realizacji zadań

umiejętność

podstawowych metod

pracy w glinie oraz

metod odlewniczych w

gipsie;


