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Ocenę niedostateczną 
otrzymuje uczeń, któ-

ry

Ocenę dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, któ-

ry

Ocenę dostateczną 
otrzymuje uczeń, któ-

ry

Ocenę dobrą otrzy-
muje uczeń, który

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, któ-

ry

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, któ-

ry

- nie zna zasad: nie potrafi 
wykonać i opisać kształtów 
twarzy, typów sylwetki, 
złudzenia optycznego, de-
formacji twarzy, koloryme-
trii, dobrać odpowiedniej 
fryzury do kształtu twarzy 

- na bardzo słabym pozio-
mie, z wieloma odchyle-
niami, przy bardzo licznej 
pomocy nauczyciela potra-
fi  opisać kształty twarzy, 
typy sylwetki, deformacje 
głowy, proporcje ciała 
ludzkiego, złudzenie 
optyczne, kolorymetrie, 
dobrać odpowiedni kształt 
do typu fryzury

- na słabym poziomie, z 
wieloma odchyleniami, 
przy pomocy nauczyciela 
potrafi opisać kształty twa-
rzy, typy sylwetki, defor-
macje głowy, proporcje 
ciała ludzkiego, złudzenie 
optyczne, kolorymetrie, 
dobrać odpowiedni kształt 
do typu fryzury

- na dobrym poziomie, z 
niewielkimi odchyleniami, 
przy nikłej pomocy na-
uczyciela potrafi opisać 
kształty twarzy, typy syl-
wetki, deformacje głowy, 
proporcje ciała ludzkiego, 
złudzenie optyczne, kolo-
rymetrie, dobrać odpo-
wiedni kształt do typu fry-
zury

- na bardzo dobrym po-
ziomie, samodzielnie i 
prawidłowo potrafi opisać 
kształty twarzy, typy syl-
wetki, deformacje głowy, 
proporcje ciała ludzkiego, 
złudzenie optyczne, kolo-
rymetrie, dobrać odpo-
wiedni kształt do typu fry-
zury

- na bardzo dobrym po-
ziomie potrafi opisać 
kształty twarzy, typy syl-
wetki, deformacje głowy, 
proporcje ciała ludzkiego, 
złudzenie optyczne, kolo-
rymetrie, dobrać odpo-
wiedni kształt do typu fry-
zury



Kryteria oceniania z wizualizacji wizerunku są zgodne ze statutem szkoły. Ocena końcowa jest oceną wystawioną przez nauczyciela.

Ponadto:


• nawet przy pomocy 
nauczyciela nie po-
trafi przedstawić 
wyników swojej 
pracy w formie pi-
semnej i ustnej, 

• nie opanował ele-
mentarnych wiado-
mości i umiejętności 
określonych progra-
mem nauczania, 

• notorycznie nie 
przygotowuje się do 
lekcji, nie wykonuje 
ćwiczeń, 

• odznacza się bra-
kiem systematyczno-
ści i chęci do nauki, 

• nie przestrzega prze-
pisów bhp i ppoż na 
zajęciach, 

• opuszcza zajęcia 

Ponadto:

• ma niepełną wiedzę 

określoną w podstawie 
programowej,  

• przestrzega przepisy 
bhp i ppoż, 

• ma duże luki w wia-
domościach i umiejęt-
nościach – wykonuje 
ćwiczenia o niewiel-
kim stopniu trudności,  

• na lekcjach jest bierny 
pracuje opieszale, 
ćwiczenia wykonuje 
niestarannie i mało 
estetycznie, pracuje z 
grupą lub z pomocą 
nauczyciela, a mimo 
to popełnia wiele po-
myłek, 

• nie umie dokonać 
oceny poprawności 
wykonanych ćwiczeń,  

• nie potrafi wyciągnąć 
wniosków z wykona-
nych ćwiczeń,  

• prawidłowo przepro-
wadza ćwiczenia w 
początkowej fazie.

Ponadto: 
• ma niepełną wiedzę 

określoną w podstawie 
programowej, opano-
wał wiadomości i 
umiejętności podsta-
wowe,  

• wykonuje ćwiczenia z 
dużymi błędami,  

• przestrzega przepisów 
bhp i ppoż, 

• samodzielnie przed-
stawia wyniki swojej 
pracy w formie ustnej 
i pisemnej, 

• wykonuje zadania 
teoretyczne i prak-
tyczne o średnim 
stopniu trudności, bez 
opisów, 

• przy wykonywaniu 
ćwiczeń określonych 
programem nauczania 
jest mało samodzielny, 
pracuje tylko w gru-
pie, jest mało staranny,  

• nie umie określić po-
prawności wykonany-
ch ćwiczeń. 

Ponadto: 
• wykonuje samodziel-

nie ćwiczenie, 
• przestrzega przepisów 

bhp i ppoż, 
• opanował wiadomości 

i umiejętności o 
umiarkowanym stop-
niu trudności,  

• poprawnie stosuje 
wiadomości, rozwią-
zuje i wykonuje sa-
modzielnie typowe 
ćwiczenia,  

• samodzielnie i higie-
nicznie wykonuje ćwi-
czenia z poszczegól-
nych działów określo-
nych programem na-
uczania, 

• popełnia drobne po-
myłki przy wykony-
waniu ćwiczeń, a este-
tyka ćwiczeń jest na 
poziomie dobrym z 
pełnym opisem i 
wnioskami.

Ponadto: 
• przestrzega przepisów 

bhp i ppoż, 
• sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomo-
ściami przewidziany-
mi programem na-
uczania,  

• potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę w 
sytuacjach nowych i 
nietypowych,  

• osiąga minimum wy-
maganej wydajności,  

• prawidłowo i bardzo 
sprawnie wykonuje 
ćwiczenia, pracuje w 
pełni samodzielnie,  

• sprawnie omawia po-
szczególne etapy pra-
cy – wyciąga popraw-
nie wnioski, 

• wykonuje ćwiczenia 
bardzo starannie, este-
tycznie, dokładnie, z 
pełnym opisem i z 
zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa pracy,  

• sprawnie przeprowa-
dza analizę poprawno-
ści wykonania ćwi-
czeń,  

• biegle charakteryzuje 
wnioski z przeprowa-
dzonych ćwiczeń. 

Ponadto: 
• ma wiedzę i umiejęt-

ności wykraczające 
poza podstawę pro-
gramową; zna literatu-
rę zawodową, potrafi 
zastosować wiedzę w 
różnych sytuacjach 
problemowych, 

• przestrzega przepisów 
bhp i ppoż, 

• samodzielnie rozwija 
swoje zainteresowa-
nia, 

•  startuje z sukcesami 
w konkursach i olim-
piadach,  

• jego wydajność pracy 
przekracza ustaloną 
normę minimalną,  

• uczeń doskonale wy-
konuje zadania - wy-
nik w pełni odpowiada 
warunkom odbioru, 
sporządza i analizuje 
wnioski.


