
Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki 

klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 15               

w Kędzierzynie - Koźlu 

  KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI 

 Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego 

zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

 1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 

 2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,  

3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział, 

 4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności 

plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy 

wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne), 

 5. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne 

szkoły i środowiska, 

 6. przygotowanie ucznia do zajęć,  

7. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych 

rozwiązań. 

 ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

 Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem 

pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:  

 zgodność z tematem 

  bogactwo treści 

  wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki) 

 trafność obserwacji 

  pomysłowość (oryginalność) 

   wrażliwość 

  ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia  

 ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do 

oceny  

  każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną 

   jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w 

domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji w 

przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną   



  oddanie pracy plastycznej  uczeń nieobecny na lekcji  musi wykonywać pracę plastyczną w 

domu  

 Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez 

konsekwencji. O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. 

Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji, brak 

zaległej pracy.  

 Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na 

zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń 

poprawia pracę w zadanej technice.  Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został 

zgłoszony jako nieprzygotowanie przez ucznia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma 

prawo poprawić tę ocenę przynosząc na najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową.  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN: 

 Ocena celująca (6) 

 czynny udział w zajęciach lekcyjnych 

 kompletne, estetyczne zgodne z tematem i określonymi zagadnieniami plastycznymi 

wykonanie prac, ćwiczeń 

  pełne przyswojenie wiadomości objętych programem 

  poszerzanie wiedzy (inne źródła, poza podręcznikiem – samodzielne korzystanie z nich) 

  zaangażowanie w dyskusje, trafność interpretacji oglądanych, prezentowanych obiektów 

plastycznych;  uczestnictwo w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią 

 prawidłowa organizacja pracy 

 wykorzystanie wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu; 

 wykonywanie prac dodatkowych (przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych, 

plakatów itp.) 

 wszystkie prace oddane w terminie  

 przygotowanie do zajęć (materiały, narzędzia, wiedza teoretyczna) 

Ocena bardzo dobra (5)   

 czynny udział w zajęciach lekcyjnych 

  estetyczne wykonanie prac, ćwiczeń w określonym czasie lub przed jego upływem 

 pełne przyswojenie wiadomości objętych programem 

  prawidłowa organizacja pracy 

  wykorzystanie wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu 

 wykonywanie prac dodatkowych (przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych 

itp.)  

 wszystkie prace oddane w terminie 

 przygotowanie do zajęć (materiały, narzędzia, zeszyt, podręcznik) 

 Ocena dobra (4)  



 gotowość i zabieranie głosu w dyskusjach o przedstawianych przez nauczyciela lub 

wykonanych przez kolegów i siebie ‘dziełach’ plastycznych 

   przyswojenie wiedzy objętej programem na poziomie wiadomości i umiejętności w 

zadaniach typowych 

  po zachęcie nauczyciela staranne wykonanie ćwiczeń objętych programem  

  prace staranne i estetyczne  

Ocena dostateczna (3)   

 średnie opanowanie materiału objętego programem 

   trudności w określeniu szczegółów dotyczących wykonania ćwiczenia 

   trudności z zastosowaniem, wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania 

pracy – ćwiczenia 

   bez zachęty nauczyciela nie włącza sie do dyskusji  

  prace niestaranne i nieestetyczne 

 Ocena dopuszczająca (2) 

 spore luki w wiadomościach (minimum programowe) 

   brak zaangażowania w pracę na lekcji 

 godne z tematem ale bardzo niestaranne wykonanie ćwiczenia 

  bardzo częste nieprzygotowanie do lekcji (brak niezbędnych materiałów, narzędzi, zeszytu, 

chęci do pracy) 

  Ocena niedostateczna (1)  trudne do uzupełnienia luki w wiadomościach objętych 

programem 

  brak chęci do pracy, zaangażowania  

  notoryczne nieprzygotowanie do zajęć 

 bardzo nieestetyczne wykonanie ćwiczeń objętych programem nawet po otrzymaniu 

odpowiednich  materiałów od nauczyciela 

 

 

Opracowała : 

Honorata Czech – Kulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy system oceniania z plastyki w 

Publicznym Gimnazjum nr 2 

w Kędzierzynie - Koźlu 

 

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 Nauczyciel plastyki kieruje się kryteriami ocen stworzonymi w oparciu o specyfikę społeczną, 

kulturową i osobowościową zespołu uczniowskiego z jakim prowadzi zajęcia. Indywidualizacja procesu 

nauczania powinna uwzględniać także rodzaj i charakter szkoły, co determinuje kierunek i metody 

oceniania ucznia. Nauczyciel dostosowuje również swoje wymagania i kryteria ocen do pracy z 

dzieckiem słabym, przeciętnym oraz uzdolnionym kierunkowo. 

 Specyfika oceny z plastyki polega na wypadkowej oceny ze sprawności humanistycznej w 

zakresie dziejów sztuki oraz postawy i działalności twórczej – plastycznej ucznia. Dziecko mało 

sprawnie manualnie może osiągać bardzo dobre oceny z zakresu dziejów sztuki, wypowiedzi 

pisemnych i ustnych lub odwrotnie - uczeń sprawny twórczo i manualnie może mieć kłopoty z 

osiąganiem bardzo dobrych ocen z zakresu dziejów sztuki. Dlatego celowym i sprawiedliwym wydaje 

się być zwrócenie uwagi na ten aspekt i rozważenie go na korzyść ucznia. 

 

W procesie oceny działań i osiągnięć ucznia na lekcjach plastyki uwzględniam: 

 

 zaangażowanie twórcze ucznia, dojrzewanie do samodzielności, przekraczania samego siebie, 

pokonywanie słabości oraz rozwój intelektualny i emocjonalny, jako element budowania 

poczucia własnej wartości ucznia 

 ustalenie na początku roku szkolnego szczegółowych kryteriów oceny działalności twórczej – 

plastycznej oraz realizacji zadań o charakterze humanistycznym ucznia oraz szczegółowych 

wymagań i kryteriów ocen przed realizacją każdego zadania na lekcji plastyki 

 

Ocena z plastyki jest informacją dla ucznia o jego pracy na zajęciach, zaangażowaniu 

twórczym, postępach w nauce – procesie poznawczym oraz jest zwróceniem uwagi na jego słabe 

strony wymagające ćwiczeń i konieczność utrwalenia materiału. 

Zadaniem oceniania jest stymulowanie ucznia do twórczości i rozwoju poprzez dobór ciekawych 

zadań plastycznych, tworzenie adekwatnych do poziomu dziecka sprawdzianów wiadomości, 

wzmacniania poczucia wartości osoby i inspirowanie do własnego poszukiwania twórczych rozwiązań.  

 

W zakresie dziejów sztuki oraz zadań o charakterze humanistycznych ocenie z plastyki podlega: 

 wypowiedź ustna – odpowiedź na pytanie, prezentacja 



 wypowiedź pisemna – opis, analiza dzieła sztuki, esej, wypowiedź w sprawdzianie 

wiadomości,  

 

W zakresie aktywności twórczej ocenie podlega: 

 

 wykonanie ćwiczeń rysunkowych, malarskich, kompozycyjnych 

 tworzenie prac plastycznych – szkiców rysunkowych, rysunków studyjnych, prac 

malarskich,  reliefów, kompozycji przestrzennych, prac graficznych, technik mieszanych - 

collage 

 twórcza postawa w pracy nad zadaniem, własnym rozwojem oraz na rzecz grupy, zespołu 

 estetyka wykonania prac plastycznych 

 

 

 

KRYTERIA OCENY 

 
 

OGÓLNE KRYTERIA OCENY 

  

1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, 

komunikacyjnym i organizacyjnym. 

2. Zaangażowanie w pracę twórczą – przygotowanie materiałów dydaktycznych, 

plastycznych, aktywność na zajęciach, koncentracja i staranne oraz estetyczne 

wykonywanie zadań. 

3. Chęć i stopień przyswojenia wiedzy z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej. 

4. Aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów i zadań plastycznych. 

5. Poziom zainteresowania sztuką – aktywne uczestnictwo w lekcji, w dyskusjach, wyrażanie 

własnych poglądów i formułowanie wniosków. 

6. Wykonywanie obligatoryjnych zadań, ćwiczeń i poleceń. 

7. Organizacja własnego warsztatu pracy, porządkowanie wiedzy. 

8. Dbałość o efekt końcowy wykonanej pracy oraz zgodność z tematem i poleceniem 

nauczyciela. 

9. Umiejętność korzystania z informacji i materiałów źródłowych oraz mediów. 

10. Oryginalne rozwiązania problemów i zadań plastycznych oraz humanistycznych z zakresu 

percepcji sztuki. 

11. Zainteresowanie i posiadanie wiedzy z zakresu innych dziedzin sztuki i nauki oraz 

umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego i kojarzenia faktów. 



12. Umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za własne i grupowe 

działanie. 

13. Adekwatne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy z zakresu dziejów sztuki i środków 

wyrazu artystycznego do ekspresji własnej. 

14. Indywidualna dodatkowa twórczość plastyczna lub działalność kulturalna w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym. 

 

Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez 

konsekwencji. O nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. 

Zgłoszenia mogą dotyczyć: braku zeszytu, brak materiałów i pomocy plastycznych na lekcji, brak 

zaległej pracy.  

 Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na 

zajęciach, nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń 

poprawia pracę w zadanej technice.  Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został 

zgłoszony jako nieprzygotowanie przez ucznia) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma 

prawo poprawić tę ocenę przynosząc na najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową. 

 Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić w domu 

i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji w 

przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną   

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY 

 

Podstawą wystawienia oceny pozytywnej z plastyki jest regularna obecność ucznia na lekcjach lub 

nieregularna, usprawiedliwiona. 

 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje postawy twórczej 

w działaniu na zajęciach 

 jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i 

plastycznych 

 nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych 

programem z zakresu wiedzy o sztuce i problemach plastycznych 

 uzyskuje oceny niedostateczne z wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ze sprawdzianów 

wiedzy 

 nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń i prac plastycznych 

 nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy 



 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia 

 jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów 

edukacyjnych i plastycznych 

 wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach 

 wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z 

dziejów sztuki i problematyki plastycznej – potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce 

oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową wiedzę z dziedzin sztuk 

plastycznych 

 ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie 

na temat i niestarannie 

 wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy 

 nie posiada umiejętności analizy i syntezy 

 często nie odrabia prac domowych 

 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne 

 wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji 

 wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z 

zakresu problemów plastycznych i dziejów sztuki – potrafi wymienić część kierunków w sztuce 

oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki 

 posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania 

 posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada poprawnie 

na pytania 

 zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne 

 nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem 

 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne 

 posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy; w zakresie 

dziejów sztuki i problematyki plastycznej wymienia nazwy kierunków w sztuce – potrafi je 



krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz częściowo 

chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki 

 posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, 

czasem bierze udział w dyskusji 

 starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne 

 posiada zdolność analizy i syntezy 

 odrabia poprawnie prace domowe 

 nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne 

 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

 wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały 

edukacyjne i plastyczne 

 posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego;  z zakresu 

dziejów sztuki i problematyki plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich 

chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, 

dokonuje analizy dzieła sztuki 

 celowo i prawidłowo  używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej 

 posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje 

poglądy i formułuje wnioski 

 starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych 

rozwiązań problemów plastycznych 

 efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem 

 bierze udział w  konkursach plastycznych  

 posługuje się technologią komputerową 

 

Ocena celująca 

Uczeń: 

 wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach 

 jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane, i 

nadprogramowe 

 swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów 

sztuki i problemów plastycznych – zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu 

przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle społeczno – 

historycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki 

 dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki 

 formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski 



 czynnie bierze udział w dyskusji 

 jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny – uczestniczy w wielu konkursach 

plastycznych oraz w życiu kulturalnym klasy, szkoły, miasta, zna placówki muzealne i 

galerie w Polsce i w Europie 

 prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są 

ciekawe i oryginalne 

 celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji 

plastycznej 

 potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle 

techniką komputerową i cyfrową 

 zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań 

 

 

 

Opracowała : 

Honorata Czech – Kulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ 

ARTYSTYCZNYCH W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2  

W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU 

 

Kryteria ocen – wymagania programowe 

 Przedmioty artystyczne, do których należy (plastyka, muzyka) stanowią grupę przedmiotów 

w których system oceniania stanowi problem złożony ,trudny i często traktowany niejednoznacznie . 

Należy wyjść z założenia, że ocena z zajęć artystycznych powinna być raczej elementem zachęty niż 

egzekwowania wiadomości. Docenić należy fakt, iż uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach.  

Uwzględniając zarówno trudności okresu dojrzewania uczniów gimnazjum, jak i specyfikę 

przedmiotu, nauczyciel powinien indywidualizować oceny. Oceniając uczniów należy pamiętać, że 

poziom ich umiejętności praktycznych oraz wiedzy o sztuce może być bardzo zróżnicowany. 

Uzdolnienia i wiedza o sztuce nie zawsze muszą się pokrywać. Stąd ocena ostateczna nie może być 

średnią arytmetyczną wyprowadzaną z ocen.  

 

Na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega:  

 przygotowanie do lekcji, 

  aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

  zdolność analizy i syntezy zadań,  

 twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.  

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:  

 praktyczne ćwiczenia plastyczne ,  

 motywacja do twórczej pracy, 

  udział w konkursach,  

 wypowiedzi ustne,  

 zadania domowe,  

 rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,  

 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.  

W odpowiedziach ustnych dodatkowo zwracamy uwagę na:  

 odpowiedz na konkretne pytanie,  

 udział w dyskusji, 

  rozwinięcie postawionego problemu 

 Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach jest ocena semestralna i roczna. Ocena semestralna i 

roczna stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju artystycznego oraz nabytą 

wiedzę. Wynika ona z wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego systemu oceniania.  



Kryteria oceny semestralnej i rocznej                                                                                            

Ocena celująca (6) 

 uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym: 

wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,  

 uczestniczył w konkursach przedmiotowych,  

 twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,  

 czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły. 

 Ocena bardzo dobra (5) 

 uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a 

poza tym :  

 aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,  

 uczestniczył w artystycznym życiu szkoły,  

 prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,  

 bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań. 

 Ocena dobra (4) 

 uczeń w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem, a poza tym:  

  dbał o estetykę własną i otoczenia,  

 systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,  

 wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,  

 dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. 

 Ocena dostateczna (3) 

 uczeń w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem, a poza tym:  

 pracował niesystematycznie,  

 uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,  

 opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy, - 

 wywiązywał się z powierzonych zadań. 

 Ocena dopuszczająca (2) 

  uczeń w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych 

programem, a poza tym:  

 wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela, 

  działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,  

 nie uczestniczył w dyskusjach,  

 miał problemy z przygotowaniem do zajęć.  

 

 



Ocena niedostateczna (1) 

 uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie 

nauczania a poza tym:  

 lekceważąco odnosił się do przedmiotu, 

  nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,  

 opuścił bez usprawiedliwienia znaczna ilość lekcji plastyki,  

 nie wykazał chęci poprawy 

 

Opracowała : 

Honorata Czech – Kulla 


