
Wymagania edukacyjne na śródroczną i roczną ocenę z przedmiotu plastyka
                                                                      

KLASA VI 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

⁃ bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji,

⁃ stara się utrzymać porządek w miejscu pracy 

⁃ oddaje większość zadanych prac plastycznych

⁃ posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki 

plastyczne

⁃ samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia i uczestniczy w zabawach, a także 

współpracuje w grupie 

⁃ podejmuje próby twórczości plastycznej.

⁃ opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu podstawowym

⁃ rzadko jest nieprzygotowany do lekcji,

⁃ stara się utrzymać porządek w miejscu pracy 

⁃ oddaje większość zadanych prac plastycznych

⁃ posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki 

plastyczne

⁃  samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia i uczestniczy w zabawach, a także 

współpracuje w grupie 

⁃  podejmuje próby twórczości plastycznej.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

⁃ uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji

⁃ wyjaśnia najważniejsze terminy

⁃ potrafi  wymienić kilku wybitnych polskich artystów

⁃ nie wszystkie prace oddaje nauczycielowi do oceny

⁃ opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym

⁃ jest  przygotowany do większości lekcji (przynosi potrzebne materiały) 

⁃ z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia plastyczne



⁃ wyjaśnia najważniejsze terminy  plastyczne

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

⁃ starannie i pomysłowo wykonuje prace plastyczne 

⁃ prace wykonuje z dużą starannością i bogatą wyobraźnią 

⁃ potrafi zilustrować na płaszczyźnie postać w ruchu, wydarzenia realne i 

fantastyczne

⁃ odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego

⁃ rozumie znaczenie pojęć: perspektywa linearna, powietrzna, kulisowa i bez 

problemu nimi operuje

⁃ zna pojęcia plastyczne i  potrafi je wykorzystać w swojej działalności  twórczej

⁃ na podstawie reprodukcji potrafi omówić dane dzieło sztuki pod względem formy, 

tematu oraz treści

⁃ jest zawsze przygotowany do zajęć 

⁃  przyswoił wiadomości objęte programem,

⁃ w skupieniu uczestniczy w zajęciach,

⁃ zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi,

⁃ poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

⁃ zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną,

⁃ potrafi współpracować przy realizacji działań zespołowych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

⁃ rozumie znaczenie pojęć: perspektywa linearna, powietrzna, kulisowa i bez 

problemu nimi operuje

⁃ starannie i pomysłowo wykonuje prace plastyczne w różnych technikach 

rysunkowych, malarskich

⁃ prace wykonuje z dużą starannością i bogatą wyobraźnią 

⁃ odróżnia obraz symboliczny od impresjonistycznego

⁃ rozumie znaczenie pojęć: perspektywa linearna, powietrzna, kulisowa i bez 

problemu nimi operuje

⁃ zna pojęcia plastyczne i  potrafi je wykorzystać w swojej działalności  twórczej



⁃ na podstawie reprodukcji potrafi omówić dane dzieło sztuki pod względem formy, 

tematu oraz treści ( grafika , malarstwo)

⁃ aktywnie i chętnie uczestniczy w dyskusji na lekcji 

⁃ posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej,

⁃ starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne,

⁃ biegle posługuje się technikami plastycznymi,

⁃ umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną,

⁃ wykonuje opis dzieła sztuki,

⁃ samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów,

⁃ aktywnie pracuje podczas lekcji,

⁃ przygotowuje się do zajęć.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

⁃ posługuje się wiedzą  obejmującą  program nauczania 

⁃ samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez dodatkowe 

prace 

⁃ proponuje oryginalne rozwiązania plastyczne do zadanego tematu pracy

⁃ uczestniczy w konkursach plastycznych reprezentując szkołę 

⁃ korzysta z albumów, słowników, dotyczących sztuki 

⁃ chętnie uczestniczy w zajęciach plastycznych

⁃ wykonuje oryginalne prace o zróżnicowanej fakturze, kolaż 

⁃ rozumie znaczenie pojęć: perspektywa linearna, powietrzna, kulisowa i bez 

problemu nimi operuje

⁃ na podstawie reprodukcji omawia dzieło sztuki  pod względem formy, tematu, 

treści

⁃ jest zawsze przygotowany do zajęć plastycznych

⁃ twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach,

⁃ bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną,

⁃ wykazuje zainteresowanie sztuką,

⁃ wykazuje się wysokim poziom umiejętności plastycznych,



⁃ pracuje systematycznie,

⁃ zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcjach,

⁃ wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy,

⁃ uczestniczy w konkursach plastycznych,

*Nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie, wkład w pracę na 
lekcji, systematyczność w podejmowanych działaniach


