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1. Wymagania programowe z plastyki wg nowej podstawy programowej: 

 W klasie IV - Uczeń rozróżnia dziedziny sztuki: architektura, rzeźba, malarstwo, grafika;  

wie, co to jest: kompozycja i jej rodzaje, kompozycja rytmiczna, symetryczna, pasowa; punkt, 

kreska, kontrast, kontur, walor, plama, barwa (podstawowa, pochodna, kontrast barwny, gama 

barwna, uczeń rozróżnia barwy ciepłe, zimne, wie, co to znak w plastyce). Zna pojęcie 

rzemiosła artystycznego. Tworzy nieskrępowane jeszcze zasadami plastycznymi prace 

technikami: ołówkową, akwarelą, pastelami, farbami plakatowymi. Jest twórczy, aktywny 

z pasją i wyobraźnią – spełnia podstawowe czynniki twórczości artystycznej. Ilustruje 

prawdziwe i fantastyczne historie. Wyraża nastrój i emocje w swoich dziełach. 

Cieszy się tworzeniem. 

W klasie V - W obrębie kompozycji - uczeń rozróżnia je i potrafi wymienić (kompozycja: 

centralna, statyczna, dynamiczna, przestrzenna). W zakresie koloru rozumie zjawisko łamania 

kolorów i ich względność oraz określa barwy dopełniające. Tłumaczy pojęcie powidoku. 

Posiada umiejętność wykonania prostej kompozycji graficznej. Zna pojęcia: faktury (stosuje 

technikę frotage); kopuła, styl, światłocień. Potrafi opisać dzieło architektoniczne. Wykonuje 

proste kompozycje przestrzenne i płaskie różnymi technikami. Orientuje się w kategoriach 

czasowych: tysiąclecia, pierwsza i druga połowa stulecia. Widzi różnice pomiędzy zabytkami 

egipskimi, greckimi a rzymskimi. Potrafi wymienić wybranych twórców z epoki starożytnej. 

W klasie VI - uczeń zna podstawowe tworzywa rzeźbiarskie (kamień, glina, drewno).  

Zna podstawowe techniki graficzne - wypukłe i wklęsłe. Wykonuje odbitki z gipsorytu lub 

linorytu. Rozumie pojęcie - studium malarskie, martwa natura, portret, karykatura, witraż, 

inicjał. Ma świadomość przemian sztuki w ciągu dziejów i znajomość podstawowych 

przyczyn tych przemian (uwarunkowania społeczne, system wierzeń). Rozróżnia podstawowe 

techniki malarskie i rysunkowe. Posiada umiejętność wykonania prostej kompozycji 

graficznej. Dostrzeże istnienie sztuki w reklamie. Potrafi wymienić kilka nazwisk sławnych 

malarzy  

z epoki średniowiecza, renesansu, baroku i klasycyzmu. Potrafi wskazać składniki klasycznej 

systematyki sztuk-architektura, grafika, rzeźba oraz wykonać szkice człowieka 

i martwej natury. Zna i rozumie pojęcie perspektywy i jej rodzaje. Potrafi wymienić cechy 

stylu gotyckiego, barokowego i klasycznego. 

W klasie VII - Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych- malarstwo, rzeźba, 

grafiki, architektury. Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w dziełach mistrzów i własnych. 

Komponuje kreatywnie z wyobraźni oraz podejmuje działania zakresu interpretacji natury, 

tworząc różnorodne układy kompozycyjne (rodzaje kompozycji). Klasyfikuje barwy 

w sztukach plastycznych, wykazuje się znajomością pojęć plastycznych, podejmuje działania 

twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacje natury. Rozróżnia sposoby uzyskania iluzji 

przestrzeni w kompozycjach płaskich. Perspektywa. Rozróżnia tematykę i gatunki dzieł 

w sztukach plastycznych (portret, pejzaż, karykatura, martwa natura). Wie, na czym polega 

indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza. Rysuje, maluje, modeluje, ilustruje zjawiska  

i wydarzenia realne i fantastyczne. Kształtuje formy użytkowe. W pracach plastycznych 



wyraża uczucia i emocje, inspirując się muzyką, baletem, teatrem, filmem, fotografią. Stosuje 

różnorodne techniki -podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia, 

projektuje formy dekoracyjne, podnoszące estetykę otoczenia (aranżacja pokoju, nakrycia 

stołu, estetyka podawania potraw). Zna dziedzictwo kulturowe, wymienia zabytki i dzieła 

architektury -zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie ”Małej ojczyzny”. Wymienia, 

rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce -rozpoznaje 

najważniejsze dzieła wybitnych artystów. 

 

2. Przy ustalaniu oceny z plastyki bierze się pod uwagę przede wszystkim wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć 

(Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych). 

 

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

 

a) ocena celująca 
Otrzymuje ją uczeń aktywny, biorący udział w konkursach plastycznych, a także 

osiągający w nich sukcesy. Uczeń, który w pełni opanował wiedzę i umiejętności 

określone programem nauczania oraz potrafi rozwiązać problem w sposób nietypowy lub 

interesujący. Przejawia zdolności plastyczne. Rozróżnia techniki plastyczne. Wykonuje 

estetyczne, ciekawe prace. Jest aktywny na lekcji i zawsze przygotowany. Bardzo dobrze 

dba o swoje stanowisko pracy. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem. Doskonale 

współpracuje w grupie, pomaga innym. Otrzymał przewagę ocen celujących czasie 

okresu. Bierze udział w konkursach. Nie otrzymał żadnej oceny niedostatecznej w czasie 

okresu.  

 

b) ocena bardzo dobra 
 Otrzymuje aktywny uczeń, który wykonuje w określonym czasie estetyczne prace. Zna 

bardzo dobrze terminy i pojęcia powiązane z historią sztuki. Potrafi wykorzystać do tego 

celu wiadomości i umiejętności programowe. Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

lekcyjnych. Przynosi przybory potrzebne do lekcji. Dba o swoje stanowisko pracy. Bardzo 

dobrze współdziała w grupie. Tworzy rysunki, obrazy, formy przestrzenne. Otrzymał  

w czasie okresu większość ocen bardzo dobrych. Otrzymał nie więcej niż jedną ocenę 

niedostateczną i ją poprawił. 

 

c) ocena dobra 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń przynoszący środki plastyczne potrzebne do 

przeprowadzenia lekcji. W stopniu dobrym opanował wiadomości programowe. Starannie 

wykonuje prace. Nie wchodzi w sferę eksperymentu. Wykazuje gotowość do pogłębiania 

swoich umiejętności.  Poprawnie współpracuje z grupą w przypadku prac zespołowych. 

Nie otrzymuje ocen celujących, a przeważają u niego oceny dobre, sporadycznie bardzo 

dobre. Otrzymał w czasie okresu oceny niedostateczne, ale są one sporadyczne 

i poprawiane.  

 

d) ocena dostateczna 
Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który opanował ponad połowę wymagań 

programowych. Potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań przy pomocy 

nauczyciela. Wykazuje gotowość do zajęć. Nie czyni większych postępów. Nie wykazuje 



się pomysłowością. Jego prace są niezbyt staranne i czasochłonne. Trzeba mu 

przypominać 

o dbaniu o swoje stanowisko pracy. Słabo angażuje się w pracę w grupach. Większość 

jego ocen to lub oceny dostateczne, czasem dobre, ale często otrzymuje oceny 

niedostateczne za niewykonane prace. 

 

 

e) ocena dopuszczająca  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w podstawowych informacjach. 

Niechętnie lub wcale nie wykonuje poleceń nauczyciela. Nie rozlicza się z prac. Często 

nie posiada przyborów potrzebnych do lekcji. Nie czyni postępów, ale wykazuje gotowość 

do sprostania wymaganiom koniecznym i podstawowym. Rzadko dba o swoje stanowisko 

pracy. Jego współpraca w grupie utrudnia innym pracę. Przeważają u niego oceny 

dopuszczające lub niedostateczne za prace, z których nie wykonał. 

 

f) ocena niedostateczna  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, u którego nie widać postępów i gotowości  

do działania. Regularnie nie przynosi przyborów potrzebnych do zajęć. Nie uczestniczy 

aktywnie w zajęciach. Nie potrafi lub nie chce wykonać zadań o elementarnym stopniu 

trudności. Nie posiadł umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia. Nie dba o 

swoje stanowisko pracy. Utrudnia innym lub uniemożliwia właściwą pracę w grupie. Nie 

szanuje prac innych. Przeważają u niego oceny niedostateczne.  
 

 

4. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ OKREŚLA STATUT SZKOŁY. 

 

 


