
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA                                      

Z  PLASTYKI 

      Przedmiotowe zasady oceniania mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego                                     

i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę 

programową oraz "Program nauczania plastyki "Do dzieła" autorstwa  J. Lukas i K. Onak 

(NOWA ERA). 

Podręczniki  dla klas IV-VII do plastyki  „Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,                   

wyd. Nowa Era   

 

1. Kryteria ocen z plastyki. 
 Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

▪ poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, 

▪ indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań 

plastycznych, 

▪ zaangażowanie w działania plastyczne i jego aktywny w nich udział, 

▪ poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej 

i wiadomości z teorii plastyki,  

▪ podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w 

życie artystyczne szkoły i środowiska, 

▪ przygotowanie do zajęć. 

▪ wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

 

2. Kryterium wypowiedzi artystycznej. 

Nauczyciel przy każdym realizowanym temacie podaje – zagadnienie plastyczne – które 

dokładnie określa co uczeń musi zrealizować w zadaniu. Ponadto można przyjąć ogólne 

kryteria prac plastycznej: 

1. oceniana jest kompozycja pracy, 

2. dobór środków wyrazu, 

3. działalność 

4. kreatywność  
 

• celujący – nieprzeciętny sposób realizacji tematu, kreatywność, oryginalność 

(patrz wymagania); 

• bardzo dobry – zachowana logika kompozycji, twórcze wykonanie, 

wyczerpujący dobór środków wyrazu, działalność w zakresie oryginalnych 

pomysłów oraz własna interpretacja, twórczy sposób przedstawiania tematu, 

zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych; 

• dobry – zachowana logika kompozycji, typowe rozwiązania, 2 do 3 usterek lub 

braki w zakresie wykorzystania środków wyrazu plastycznego, poprawny przekaz, 

wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona; 



• dostateczny – zachowana logika kompozycji, 50% środków wyrazu 

wykorzystanych prawidłowo, bierny sposób odtwarzania, wypowiedź odtwórcza, 

minimalny stopień kreatywności; 

• dopuszczający – brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji, pojedyncze 

środki wyrazu zastosowane przypadkowo, bierny sposób odtwarzania, przekaz 

nieuporządkowany, chaotyczna wypowiedź, brak kreatywności własnej, brak 

pomysłu i własnych rozwiązań. 

• niedostateczny - nie pracuje na lekcji, po zakończeniu działań nie oddaje pracy, 

nie wykazuje zainteresowania lekcją. 

 

 3. Kryteria oceniania prac pisemnych. 

  
Formy prac pisemnych: 

o prace klasowe ( obejmują treści po zakończeniu omawianego każdego działu – 

są zapowiadane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem), 

o sprawdziany ( obejmują treści z najwyżej dwóch lub trzech ostatnich lekcji ) 

o kartkówki ( obejmują treści z najwyżej dwóch ostatnich lekcji ) – nie muszą 

być zapowiedziane 

o prace domowe  

 

Prace długoterminowe – przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę : 

- sposób zaplanowania 

- samodzielność 

- wartość merytoryczna 

- umiejętność prezentacji wyników 

- oryginalność i pomysłowość 

- estetyka wykonania 

- kompleksowość 

- możliwości ucznia 

 

Prace klasowe ( 1 godz. lekcyjna ) - 1 w semestrze, 

Prace domowe ( pisemne lub ustne ) - w zależności od potrzeb 

5. Kryteria wymagań na poszczególne oceny wypowiedzi ustnej                             

i pisemnej: 

 

 

 

 

 



W zależności od zdobytych punktów uczniowie otrzymują oceny w następujący 

sposób: 
 

 celujący   100%  

      

 bardzo dobry   99% - 95%  

      

 bardzo dobry -   94% - 90%  

      

 dobry +   89% - 85%  

      

 dobry   84% - 79%  

      

 dobry -   78% - 75%  

      

 dostateczny+   74% - 70%  

      

 dostateczny   69% - 54%  

      

 dostateczny -   53% - 50%  

      

 dopuszczający +   49% - 45%  

      

 dopuszczający   44% - 35%  

      

 dopuszczający -   34% - 31%  

      

 niedostateczny   30% - 0%  

      

 

 

 

 



     5.  Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej: 

 Formy ustne : 

• uczeń może być pytany na każdej lekcji 

• prezentacja efektów pracy grupowej, indywidualnej oraz zadania domowego, którego 

wykonanie jest jednoznaczne z opanowaniem wiedzy i umiejętności z danego zakresu 

 

•  celujący– wypowiedź wykraczająca poza materiał objęty programem nauczania 

• bardzo dobry – wypowiedź samodzielna, twórcza, bezbłędna, płynna 

• dobry – wypowiedź w większości poprawna, niewielka pomoc nauczyciela  

• dostateczny – wypowiedź odtwórcza, poprawna, pomoc nauczyciela 

• dopuszczający – wypowiedź odtwórcza z błędami merytorycznymi, duża pomoc 

nauczyciela 

• niedostateczna – wypowiedź niepoprawna lub nieudzielanie w ogóle odpowiedzi 

 

 

 

6. Aktywność 

 

1. Aktywność i zaangażowanie na lekcji. 

2. Wykonanie zadań dodatkowych 

3. Wykonanie zadań nadobowiązkowych 

4. Udział w konkursach 

5. Udział w zajęciach pozalekcyjnych 

6. Inne formy aktywności – opracowanie pomocy dydaktycznych, plakatów, albumów, 

projektów, aranżacji plastycznych 

Aktywność pozalekcyjna 

7. Udział w konkursach wyniki najwyższe – ocena celująca – wyniki na poziomie 

wyższym niż przeciętny – ocena bardzo dobra. 
 

 

ZGODNIE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA OCENY 

ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWE OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCEJ SKALI: 

o stopień celujący – 6  

o stopień bardzo dobry – 5  

o stopień dobry – 4  

o stopień dostateczny – 3  

o stopień dopuszczający – 2  

o stopień niedostateczny – 1  

 

 



 

 

7. Zasady oceniania uczniów.  
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem 

pracy. Prace ucznia oceniane są za:  

▪ zgodność z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, 

kolorystyka, zastosowane materiały oraz technika), 

▪ trafność obserwacji, pomysłowość (oryginalność), 

▪ ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia,  

▪ ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie odda pracy do oceny, 

▪ każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie,  

▪ jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach to może to zrobić w domu i oddać 

pracę w wciągu  tygodnia od zakończenia tej pracy na lekcji, 

▪ uczeń  może  poprawić oceny niedostateczne za nieterminowe oddanie pracy, 

▪ raz w semestrze można być nieprzygotowanym do zajęć, zgłoszenie może 

dotyczyć braku zeszytu, podręcznika, materiałów plastycznych, zaległej pracy, 

▪ jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel 

wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną 

na zajęciach planowych.  

 

8. Szczegółowe kryteria ocen:  
a/ocena celująca (6) 

▪ czynny udział w zajęciach, kompletne, estetyczne i zgodne z tematem i 

określonymi zagadnieniami plastycznymi wykonanie ćwiczeń i prac 

plastycznych, 

▪ pełne przyswojenie wiadomości objętych programem nauczania, 

▪ poszerzanie wiedzy, uczestnictwo w konkursach plastycznych na terenie 

szkoły i poza nią, 

▪ prawidłowa organizacja pracy, wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w 

zadaniach nietypowych,  

▪ wykonywanie prac dodatkowych (dekoracji, plakatów), 

▪ wszystkie prace oddane w terminie, przygotowanie do zajęć;  

 

b/ ocena bardzo dobra (5)  

▪ czynny udział w zajęciach lekcyjnych, estetyczne wykonywanie prac, ćwiczeń 

w określonym czasie lub przed jego upływem,  

▪ pełne przyswojenie wiadomości objętych programem nauczania,  

▪ prawidłowa organizacja pracy,  

▪ wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,  

▪ wykonywanie prac dodatkowych,  

▪ wszystkie prace oddane w terminie,  

▪ przygotowywanie się do zajęć;  

 

c/ ocena dobra (4) 

▪ gotowość i zabieranie głosu w dyskusji na tematy zaproponowane przez 

nauczyciela lub wykonywanych przez siebie i kolegów dziełach plastycznych, 



▪ przyswojenie wiedzy i umiejętności i wykorzystanie jej w sytuacjach 

typowych, wykonywanie ćwiczeń objętych programem nauczania,  

▪ prace staranne i estetyczne;  

 

d/ ocena dostateczna (3)  

▪ podstawowe opanowanie materiału zawartego w programie nauczania,  

▪ trudności z zastosowaniem, wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas 

wykonywania pracy, 

▪ prace niestaranne i nieestetyczne; 

 

e/ ocena dopuszczająca (2)  

▪ spore luki w wiadomościach (minimum programowe), 

▪ brak zaangażowania w pracę na lekcjach,  

▪ zgodne z tematem, ale nieestetyczne wykonywanie prac, 

▪ częste nieprzygotowanie do lekcji; 

 

 f/ ocena niedostateczna (1) 

▪ nieopanowane wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania, 

▪ brak zaangażowania i chęci do pracy, notoryczne nieprzygotowanie do zajęć, 

▪ nieterminowe oddanie prac do oceny. 

 

Oceny mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaków "+" i "-".  

Wprowadza się plusy i minusy jako odrębne znaki:  

o trzy plusy - bardzo dobry  

o trzy minusy - niedostateczny  

Plus oznacza:  

o przygotowanie materiałów do lekcji,  

o przygotowania krzyżówek, rebusów, innych ciekawych form przerw 

śródlekcyjnych,  

o zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści 

nauczania,  

o aktywną pracę w grupach,  

o pomoc koleżeńską w szkole i poza szkołą  w zakresie treści nauczania.  

Minus oznacza:  

o brak niezbędnych materiałów, potrzebnych do lekcji,  

o niewykonanie prostych, typowych czynności w toku lekcji (nie są one 

związane z wolnym tempem pracy ucznia),  

o biernej, nieaktywnej pracy w grupach.  

   Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić  raz nieprzygotowanie do lekcji 
 



9. SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ   I  KOŃCOWOROCZNEJ  

●    Ocena semestralna, roczna powinna odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i 

wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Powinna być 

wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym semestrze 

oraz motywować i zachęcać ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych.  

Ocena semestralna, roczna powinna być ustalana na podstawie ocen cząstkowych  

według następującej hierarchii ważności:  

- prace plastyczne , 

-  prace klasowe,  

- testy,  

- sprawdziany , 

- odpowiedzi ustne,  

- kartkówki,  

- konkursy, 

- przygotowanie do zajęć,  

- aktywność, 

- pozostałe oceny 

●  Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 

10. POPRAWA OCEN 

●  Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za prace plastyczną lub inną ( za 

wyjątkiem kartkówki ) ma prawo do poprawy w terminie 2 tygodni od podania wyniku. W 

szczególnych przypadkach uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą i dostateczną. 

 

●  W przypadku nieobecności: 

- nieusprawiedliwionej – uczeń zobowiązany jest  zaliczyć zaległe prace 

- usprawiedliwionej – uczeń zobowiązany jest w terminie 2 tygodni po powrocie 

do szkoły zaliczyć zaległe prace ( plastyczne i pisemne ) 

11. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW                                              

O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH 

● uczniowi - ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej , 

● rodzicom - ustnie lub pisemnie w przypadku zagrożenia na semestr oceną 

niedostateczną na zebraniu z rodzicami 

● przewidywane oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala 

nauczyciel na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

      ●  Bieżące informowanie ucznia o każdej ocenie 



      ●  Informowanie rodziców ucznia przez wychowawcę  

      ●   Inne formy: zebrania z rodzicami, dyżury nauczycielskie, spotkania indywidualne, 

uczeń – rodzic – nauczyciel 

 

12. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

Ewaluacja przeprowadzana jest 

- w formie obserwacji- na bieżąco   

- w formie ankiety   

 

 

13.Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe: 

 

 

 

KLASA IV 

a/wymagania podstawowe: 

• wymienia elementy plastyczne kształtujące otoczenie  

• określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu 

• wymienia podstawowe terminy plastyczne  

• wyodrębnia w naturze elementy abecadła plastycznego  

• wskazuje i porównuje wybrane elementy abecadła plastycznego w naturze i w pracy 

plastycznej  

• przedstawia fragment otoczenia na płaszczyźnie  

• wyraża w działaniach plastycznych „widzenie plastyczne” 

• wymienia podstawowe narzędzia rysunkowe i podłoża  

• utrzymuje w ładzie swój warsztat pracy 

• wyjaśnia, co to jest walor i plama walorowa  

• stosuje w działaniach plastycznych plamy o odmiennym charakterze  

• wyjaśnia, co to jest światłocień  

• objaśnia rolę światłocienia w rysunku  

• rysuje prosty przedmiot z zastosowaniem światłocienia 

• wymienia rodzaje barw  

• klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju  

• podaje sposoby otrzymywania barw pochodnych i złamanych oraz łączenia barw 

dopełniających 

• wyjaśnia, co to jest gama kolorystyczna i podaje jej rodzaje  

• tłumaczy, czym jest tonacja 

• wyjaśnia, co to są techniki malarskie 

• wymienia narzędzia i podłoża typowe dla danej techniki  

• charakteryzuje określoną technikę malarską  



• stosuje określoną technikę w działaniach plastycznych 

• wyjaśnia, co to są techniki mieszane  

• opisuje, na czym polegają wybrane techniki mieszane  

• wykonuje pracę w dowolnej technice mieszanej w sposób ekspresyjny i estetyczny 

• wskazuje przykłady otoczenia estetycznego i uzasadnia swój wybór  

 

b/ wymagania ponadpodstawowe: 

• planuje zmiany w celu estetyzacji otoczenia 

• omawia znaczenie użytych środków plastycznych dla wyrażanych treści  

• określa rolę środków wyrazu w dziele sztuki 

• stosuje kontrast w działaniach plastycznych  

• rysuje kontur przedmiotu zgodnie z rzeczywistymi proporcjami  

• dobiera odpowiednie środki plastyczne w zależności od tematu i charakteru pracy 

• właściwie posługuje się narzędziami rysunkowymi  

• dobiera narzędzia rysunkowe i podłoża w zależności od charakteru i tematu pracy  

• określa na podanych przykładach, jakimi narzędziami posłużył się twórca 

• wyjaśnia różnice między walorem w rysunku i malarstwie  

• różnicuje walor w działaniach plastycznych 

• stosuje światłocień w pracach plastycznych  

• przedstawia w rysunku cień przedmiotu  

• wskazuje światłocień w przykładowej pracy i określa pełnioną przez niego funkcję 

• uzyskuje określony odcień w wyniku mieszania barw  

• dobiera barwy stosownie do tematu pracy  

• wykorzystuje barwy w działaniach plastycznych do celów ekspresyjnych i 

estetycznych 

• stosuje właściwą gamę kolorystyczną i tonację w działaniach plastycznych  

• określa gamę kolorystyczną i tonację obrazu  

 

14. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY –

SEMESTRALNĄ I ROCZNĄ - KLASA 4  
OCENA WYMAGANIA PROGRAMOWE 

CELUJĄCA  UCZEŃ:  

- Wyróżnia się wybitnymi uzdolnieniami plastycznymi lub 

umiejętnościami; 

- Wykona zadania przewidziane programowo na ocenę celującą  

- Zaplanuje wspólnie z nauczycielem plan własnego rozwoju; 

Samodzielnie zbierze materiały i opracuje dane zagadnienia; 

- Prowadzi fragmenty niektórych lekcji pełniąc w ten sposób 

rolę „asystenta nauczyciela” 

- Bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych; 

- Jest autorem cyklu prac plastycznych w technice i tematyce 

uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu, zaprezentowanej 

komisji wewnątrz szkolnej( lub tworzy „port folio” ) 

- uczestniczy w zajęciach plastycznych pozalekcyjnych oraz 

konsultacjach, przestrzega ustalonych terminów 

- posiada rozszerzone wiadomości dotyczące:  

    obserwowania i przedstawiania barw zimnych, ciepłych, 



czystych i złamanych, kontrasty barwne, stosowanie ich w 

działaniach plastycznych. 

    zna pojęcia faktury, rytmu, kształtu, uwzględnia je w 

przedstawieniach plastycznych, płaskich i przestrzennych 

    umie dostrzegać i stosować zasady kompozycji i równowagi w 

różnych dziedzinach sztuki. 

    wyróżnia różnego rodzaju linie, zna ich możliwości i stosuje 

je w środkach wypowiedzi plastycznej, 

    dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata 

przyrody i przedmiotów, uwzględnia je w przedstawieniach 

płaskich i przestrzennych, 

  rozróżnia dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę, sztukę 

użytkową, inscenizację; 

 umie określić podstawowe dziedziny sztuki użytkowej , zna 

walory funkcjonalne i estetyczne przedmiotów codziennego 

użytku  

    odróżnia i rozumie rozszerzone zagadnienia z zakresu historii 

sztuki; 

prehistorii, starożytności, średniowiecza i umie porównywać z 

niektórymi zjawiskami sztuki współczesnej ( bez wyuczenia nazw) 

    korzystać z recenzji, bibliografii i słowników dotyczących 

sztuki i technik plastycznych  

       UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY 
      Uczniów niepełnosprawnych obowiązują wymagania   

      dostosowane do ich indywidualnych możliwości 

      ●    jest zawsze przygotowany do zajęć  

          aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach 

          wciąż wzbogaca i rozszerza doświadczenia z  

            zakresu  warsztatu plastycznego 

          twórczo wykorzystuje wiedzę  

      ●    stosuje i dobiera techniki plastyczne 

●    przejawia zdolności plastyczne,  

●    jest zaangażowany emocjonalnie w proces twórczy, 

●   prace plastyczne cechuje oryginalność rozwiązań formalnych -  

rzemieślnicze wykonanie prac 

      ●   uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach 

●   wykonuje i gromadzi prace plastyczne, które zobowiązany     

jest zaprezentować na przeglądzie pod koniec każdego semestru, 



    nie obowiązuje go całość treści kształcenia: 

- obserwacja i interpretacja natury 

- kształcenie wyobraźni 

- poznanie i rozwijanie środków ekspresji 

- techniki plastyczne 

- wiadomości o sztukach plastycznych: zawody artystyczne malarz, 

rzeźbiarz, architekt i twórcy regionalni 

           
W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową 

   

BARDZO DOBRA 

 

WYMAGANIA  

PONADPODSTAWOWE 

 

 

 

 

 

UCZEŃ: 

- aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach 

- jest zawsze przygotowany do zajęć 

- wciąż wzbogaca i rozszerza doświadczenia z zakresu warsztatu 

plastycznego, 

- twórczo wykorzystuje wiedzę o formie plastycznej 

- zauważa związki z innymi dziedzinami działalności ludzkiej – 

nauką, literaturą, muzyka, teatrem, techniką 

- zauważa znaczenia symboliczne zawarte w sztuce i potrafi je 

wykorzystywać we własnej ekspresji plastycznej 

- rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i odczuć  

- posiada wiadomości dotyczące: 

    obserwowania i przedstawiania barw zimnych, ciepłych, 

czystych i złamanych, kontrasty barwne, stosowanie ich w 

działaniach plastycznych. 
    zna pojęcia faktury, rytmu, kształtu, uwzględnia je w            

przedstawieniach plastycznych, płaskich i przestrzennych 

    umie dostrzegać i stosować zasady kompozycji i równowagi w 

różnych dziedzinach sztuki. 

    wyróżnia różnego rodzaju linie, zna ich możliwości i stosuje 

je w środkach wypowiedzi plastycznej, 

    dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata 

przyrody i przedmiotów, uwzględnia je w przedstawieniach 

płaskich i przestrzennych, 

  rozróżnia dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę, sztukę 

użytkową, inscenizację; 

 umie określić podstawowe dziedziny sztuki użytkowej , zna 

walory funkcjonalne i estetyczne przedmiotów codziennego 

użytku  

    odróżnia i rozumie zagadnienia z zakresu historii sztuki; 

prehistorii, starożytności, średniowiecza i umie porównywać z 

niektórymi zjawiskami sztuki współczesnej ( bez wyuczenia nazw) 

    korzysta z recenzji, bibliografii i słowników dotyczących 

sztuki i technik plastycznych  



          

 

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY 
      Uczniów niepełnosprawnych obowiązują wymagania   

      dostosowane do ich indywidualnych możliwości 

      ●    jest zawsze przygotowany do zajęć  

          aktywnie i chętnie uczestniczy w zajęciach 

          wciąż wzbogaca i rozszerza doświadczenia z  

            zakresu  warsztatu plastycznego 

          twórczo wykorzystuje wiedzę  

      ●    stosuje i dobiera techniki plastyczne 

          nie obowiązuje go całość treści kształcenia: 

- obserwacja i interpretacja natury 

- kształcenie wyobraźni 

- poznanie i rozwijanie środków ekspresji 

- techniki plastyczne 

- wiadomości o sztukach plastycznych: zawody artystyczne malarz, 

rzeźbiarz, architekt i twórcy regionalni 

           
W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową  

 

DOBRA 

 

WYMAGANIA  

PONADPODSTAWOWE 

 

UCZEŃ: 

- jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, 

- rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i odczuć, chętnie 

podejmuje trud tworzenia, 

- zna elementy formy plastycznej i potrafi wykazać ich 

różnorodność, 

- świadomie stosuje i dobiera formy plastyczne, 

-      posiada wiadomości dotyczące:  

    obserwowania i przedstawiania barw zimnych, ciepłych, 

czystych i złamanych, kontrasty barwne, stosowanie ich w 

działaniach plastycznych. 

    zna pojęcia faktury, rytmu, kształtu, uwzględnia je w 

przedstawieniach plastycznych, płaskich i przestrzennych 

    umie dostrzegać i stosować zasady kompozycji i równowagi w 

różnych dziedzinach sztuki. 

    wyróżnia różnego rodzaju linie, zna ich możliwości i stosuje 

je w środkach wypowiedzi plastycznej, 

    dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata 

przyrody i przedmiotów, uwzględnia je w przedstawieniach 



płaskich i przestrzennych, 

  rozróżnia dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę, sztukę 

użytkową, inscenizację; 

 umie określić podstawowe dziedziny sztuki użytkowej , zna 

walory funkcjonalne i estetyczne przedmiotów codziennego 

użytku  

    odróżnia i rozumie zagadnienia z zakresu historii sztuki; 

prehistorii, starożytności, średniowiecza i umie porównywać z 

niektórymi zjawiskami sztuki współczesnej ( bez wyuczenia nazw) 

    potrafi odróżniać style na przykładach oglądanych dzieł. 

       

     UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY; 

      Uczniów niepełnosprawnych obowiązują wymagania   

      dostosowane do ich indywidualnych możliwości 

 

           jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w  

      niej uczestniczy 

          rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i  

      odczuć, chętnie podejmuje trud tworzenia 

          stosuje i dobiera techniki plastyczne, 

          nie obowiązuje go całość treści kształcenia 

- obserwacja i interpretacja natury 

- kształcenie wyobraźni 

- poznanie i rozwijanie środków ekspresji 

- techniki plastyczne 

- wiadomości o sztukach plastycznych: zawody artystyczne malarz, 

rzeźbiarz, architekt i twórcy regionalni 

    
          

W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową 

 

  

DOSTATECZNA 

 

WYMAGANIA  

 PODSTAW

UCZEŃ: 

- stara się być przygotowany do lekcji i aktywnie w niej 

uczestniczyć, 

- podejmuje trud rozwiązywania zadań plastycznych 

- zna podstawowe elementy formy plastycznej, 

- tworzy rysunki, obrazy, kompozycje płaskie i formy przestrzenne, 



OWE - rozróżnia techniki plastyczne, umie się nimi posługiwać, 

-    posiada podstawowe wiadomości dotyczące:  

    obserwowania i przedstawiania barw zimnych, ciepłych, 

czystych i złamanych, kontrasty barwne, stosowanie ich w 

działaniach plastycznych. 

    zna pojęcia faktury, rytmu, kształtu, uwzględnia je w 

przedstawieniach plastycznych,  

    umie dostrzegać i stosować zasady kompozycji i równowagi w 

różnych dziedzinach sztuki. 

    wyróżnia różnego rodzaju linie, zna ich możliwości i stosuje 

je w środkach wypowiedzi plastycznej, 

    dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata 

przyrody i przedmiotów, uwzględnia je w przedstawieniach 

płaskich i przestrzennych, 

  rozróżnia dziedziny sztuki: architekturę, rzeźbę, sztukę 

użytkową, malarstwo, 

 umie określić podstawowe dziedziny sztuki użytkowej , zna 

walory funkcjonalne i estetyczne przedmiotów codziennego 

użytku  

    zna niektóre terminy i pojęcia związane z wiedzą o sztukach 

plastycznych 

 

      UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY; 

      Uczniów niepełnosprawnych obowiązują wymagania   

      dostosowane do ich indywidualnych możliwości 

 

        tworzy rysunki, obrazy, kompozycje płaskie i przestrzenne, 

        rozróżnia techniki plastyczne, umie się nimi posługiwać, 

        podczas pracy może być stymulowany przez nauczyciela 

        zna niektóre pojęcia związane ze sztuką, nie obowiązuje  

      go całość treści kształcenia 

 

W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową 

 



DOPUSZCZAJĄCA 

 

WYMAGANIA  

PODSTAWOWE 

UCZEŃ: 

- rzadko przygotowuje się do zajęć, nie przynosi zalecanych 

materiałów i nie jest to motywowane trudną sytuacją materialną, 

- musi być stymulowany przez nauczyciela do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach, 

- posiada braki w opanowaniu minimum programowego 

 

      UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY; 

Uczniów niepełnosprawnych obowiązują wymagania 

dostosowane do ich indywidualnych możliwości 

Uczeń upośledzony w stopniu lekkim: 

  podczas pracy może być stymulowany przez nauczyciela 

  realizuje program szkoły specjalnej, nie obowiązuje go 

całość treści kształcenia  
 

W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową 

 

NIEDOSTATECZNA 

 

 

  

UCZEŃ: 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który systematycznie nie 

przygotowuje się do lekcji ( nie jest to uzasadnione trudną sytuacja 

materialną), nie pracuje na lekcji, po zakończeniu działań nie 

oddaje pracy, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie 

opanował minimum programowego. 

UCZEŃ NIPEŁNOSPRAWNY; 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

systematycznie   nie przygotowuje się do lekcji ( nie jest 

to uzasadnione trudną sytuacja materialną), nie pracuje na 

lekcji, po zakończeniu działań nie oddaje pracy, nie 

wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie opanował 

minimum programowego. 

 
W tym przypadku ucznia upośledzonego w stopniu 

umiarkowanym bądź znacznym- otrzymuje on ocenę opisową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i skład komputerowy: Jolanta Kotlarek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


