
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA DANĄ OCENĘ 

PLASTYKA 

KLASY IV - VI 

Ocenę  celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych 

programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 

- wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania; 

- przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, zaangażowanie i 

twórczą inicjatywę w działaniach grupowych, twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy; 

- potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich 

twórczości; 

- umiejętnie dokonuje analizy i interpretacji dowolnych dzieł sztuki,  uzasadnia ich wartość 

artystyczną oraz dostrzega uwarunkowania mające wpływ na twórców; 

- pracuje systematycznie, zawsze był przygotowany i aktywny na lekcjach; 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

- umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną; 

-  jego prace wyróżniają się poziomem wykonania, w zależności od potrzeb wykorzystuje 

kilka rodzajów perspektywy, umiejętnie posługuje się światłocieniem i skrótami 

perspektywicznymi, stosuje ciekawe rozwiązania barwne, techniki plastyczne (poszukiwania 

w różnych materiałach), trafnie dobiera środki ekspresji plastycznej do postawionego  

problemu, bardzo dobrze radzi sobie z uzyskaniem równowagi i harmonii kompozycji, tworzy 

aranżacje przestrzenne zachowując jedność formy i stylu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie 

określone w programie wiadomości i umiejętności, tzn. 

- stosuje w swoich pracach zasady poznanych perspektyw, sugeruje przestrzeń na 

płaszczyźnie; 

- umiejętnie wykorzystuje kreskę jako wyznacznik kształtu i faktury; 

- zna zasady tworzenia kompozycji otwartej, zamkniętej, dynamicznej, statycznej, 

symetrycznej; 



- potrafi budować kompozycję przestrzenną z uwzględnieniem właściwości materiału; 

- swobodnie maluje w szerokiej gamie barwnej, tworzy barwy pochodne, dopełniające, 

czyste i złamane, miękkie i ostre, uwzględnia temperaturę barw, obserwuje zjawisko 

powidoku; 

- stosuje w pracach walor, światłocień; 

- uwzględnia proporcje; 

- umie zbudować znak plastyczny (jednoelementowy i wieloelementowy) tak, aby spełniał 

rolę komunikatu; 

- podaje nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie, analizuje i porównuje dzieła 

sztuki oraz wyraża swoje opinie na ich temat; 

A ponadto:  

- wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością; 

- zna techniki plastyczne i narzędzia potrzebne do ich tworzenia; 

- umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy; 

- oddał do oceny wszystkie wymagane prace uzyskując oceny dobre i bardzo dobre; 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi  wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i 

umiejętności. Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały, w stopniu dobrym posługuje 

się terminologią plastyczną , samodzielnie rozwiązuje typowe problemy i świadomie 

wykorzystuje środki plastyczne; zna podstawowe techniki plastyczne i przynależne do ich 

tworzenia narzędzia; 

- zna główne cechy i przedstawicieli sztuki większości omawianych epok i stylów, próbuje 

analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać opinie na ich temat; 

-  stara się stosować w swoich pracach walor i światłocień oraz robi nieznaczne błędy w 

stosowaniu poznanych perspektyw; 

- z reguły swobodnie maluje wykorzystując gamę barwną i uwzględniać temperaturę barw; 

- projektuje proste znaki plastyczne; 

A ponadto: 

- przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, stara się o poprawne 

wykonanie zadania i systematycznie pracuje na lekcjach; 

- najczęściej uzyskiwał dobre oceny cząstkowe; 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności objętych 

programem w stopniu poprawnym. 

 - nie zna w stopniu wystarczającym technik plastycznych i stosowanych w nich narzędzi; 

- posługuje się wybranymi środkami wyrazu  i stosuje typowe, proste techniki plastyczne; 

 - samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia i podejmuje próby twórczości plastycznej; 

- buduje proste kompozycje przestrzenne i często nie uwzględnia właściwości materiału; 

- z reguły nie stosuje w pracach waloru, światłocienia; 

- ma problemy z określeniem i stosowaniem różnych rodzajów kompozycji; 

- nie uwzględnia w pracach zasad perspektywy; 

- projektuje proste znaki plastyczne i ma problemy z połączeniem formy z treścią; 

- najczęściej korzysta z wąskiej gamy barwnej; 

- posiada słabą wiedzę na temat sztuki różnych epok, zna nielicznych przedstawicieli;  

A ponadto 

- miał problemy z przygotowaniem się do zajęć i niezbyt chętnie podejmował wszelkie 

zadania; 

- nie korzystał ze wskazówek i uwag nauczyciela, nie robił postępów w pracy; 

-  nie oddał do oceny wszystkich wymaganych prac;  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w 

stopniu elementarnym, wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela; 

- robi podstawowe błędy w określaniu głębi w obrazie , nie potrafi stosować zasad 

perspektywy; 

- nie stosuje waloru i światłocienia; 

- nieprawidłowo określa kształt przedmiotów i proporcje;  

- korzysta z wąskiej gamy barwnej; 

- wymienia nieliczne style i epoki, nie potrafi wskazać ich przedstawicieli; 

- projektuje proste formy przestrzenne, z trudem uzyskując stabilność i jednorodność 

kompozycji; 

- projektuje proste znaki plastyczne, całkowicie pomijając zasadę łączenia treści i formy; 



A ponadto: 

- działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu; 

- bardzo często był nieprzygotowany do zajęć; 

- oddał do oceny 30% wykonywanych prac i nie dotrzymywał terminu ich oddania; 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania;  

- lekceważąco traktował przedmiot, świadomie ignorował podstawowe obowiązki szkolne;  

- nie brał udziału w działaniach twórczych; 

-  nie wykazywał chęci do poprawy swojej oceny; 

A ponadto ocena ta nie wynika z braku możliwości ucznia, ale z negatywnego stosunku do 

przedmiotu; 

 

 


