
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLASTYKA  



 

2 
 

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE 

PLASTYKA IV – VI  
 

Wstęp 

1. Na lekcjach plastyki uczeń podlega systematycznej ocenie w zakresie wiadomości i umiejętności. 

2. Ocenie podlega również aktywność i kreatywność ucznia podczas lekcji. 

3. Postępy ucznia są obserwowane przez nauczyciela, który stara się pobudzić wychowanka do 

maksymalnej samodzielności. 

4. Wystawiona ocena jest nie tylko miarą dotychczasowych osiągnięć ucznia, ale również 

informacją dla niego i nauczyciela o tym, co umie, a nad czym powinien więcej pracować, co 

korygować i jakie umiejętności musi nabyć lub doskonalić. 

5. Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem umiejętności oraz wiedzy 

merytorycznej ucznia z plastyki. 

6. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych nauczyciel stosuje odpowiednie kryteria, wybierając z 

wszystkich możliwości oceny ucznia te kryteria, które uzna za optymalne i adekwatne do sytuacji 

dydaktycznej. 
 

KLASA IV 

OCENA WYMAGANIA/OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Dopuszczająca: 

o Dokonuje jedynie prób odpowiedzi na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych. 
o Próbuje wymienić podstawowe cechy rzeczywistości wizualnej, która go otacza. 
o Dokonuje prób klasyfikacji barw. 
o Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dostateczna: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne. 
o Potrafi oddawać w swoich pracach ogólny charakter ludzi i przedmiotów. 
o Umie odróżniać barwy podstawowe od pochodnych. 
o Poszukuje równowagi w kompozycji plastycznej. 
o Wymienia podstawowe cechy ludzi i przedmiot. 
o Wymienia barwy podstawowe i pochodne. 
o Objaśnia, na czym polega równowaga w kompozycji plastycznej. 

Dobra:  

o Spełnia wymagania obligatoryjne i rozszerzające. 
o Wyróżnia barwy podstawowe i pochodne. 
o Dostrzega i wskazuje różnego rodzaju kreski w otoczeniu oraz równowagę w kompozycji, a 

także posługuje się znakiem plastycznym. 
o Wykorzystuje fakturę, rytm i kształt w przedstawieniach płaskich i przestrzennych. 
o Stosuje zasady równowagi w kompozycji wizualnej. 
o Rozróżnia dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową. 
o Posługuje się słownikiem terminów plastycznych. 
o Wymienia barwy podstawowe i pochodne. 
o Zna rodzaje kresek oraz pojęcie kompozycji zrównoważonej. 
o Wyjaśnia istotę znaku plastycznego. 
o Wyjaśnia funkcję faktury, rytmu i kształtu w kompozycji plastycznej. 
o Wymienia zasady równowagi w kompozycji. 
o Klasyfikuje najważniejsze dziedziny sztuk plastycznych. 
o Zna podstawowe terminy plastyczne. 

Bardzo dobra : 

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające i dopełniające. 
o Umie rozróżniać i uzyskiwać barwy zimne, ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i 

pochodne kontrasty barwne (barwy dopełniające) oraz stosować je w działaniach 
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plastycznych. 
o Umie wykorzystać fakturę, rytm i kształt w płaskich i przestrzennych przedstawieniach 

plastycznych. 
o Stosuje w praktyce zasady dobrej kompozycji plastycznej oraz potrafi uzyskać równowagę 

w takiej kompozycji. 
o Wyróżnia różnego rodzaju linie oraz wykorzystuje ich możliwości w wypowiedziach 

plastycznych. 
o Dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego nas świata przyrody i przedmiotów oraz 

uwzględnia je w przestrzeniach płaskich i przestrzennych. 
o Wymienia barwy zimne, ciepłe, czyste oraz złamane, podstawowe i pochodne. 
o Omawia zjawisko kontrastu i barw dopełniających. 
o Objaśnia pojęcia: faktura, rytm i kształt w kompozycji plastycznej. 
o Omawia zasady właściwej kompozycji wizualnej oraz sposoby uzyskiwania równowagi w 

takiej kompozycji. 
o Wymienia i charakteryzuje różne odmiany kreski. 
o Zna i omawia cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego oraz przedmiotowego, 

które nadają się do wykorzystania w sztuce. 
Celująca:  

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające, dopełniające i ponadprogramowe. 
o Potrafi wykonywać prace dużego formatu, różnymi technikami z przeznaczeniem do 

ekspozycji. 
o Potrafi przygotować wartościową pracę na konkurs plastyczny oraz zajmuje wysokie lokaty. 
o Wykonuje dekoracje okolicznościowe oraz ich elementy. 
o Potrafi zrealizować wybitną pracę w ramach ćwiczeń lekcyjnych. 
o Bierze udział w zajęciach koła plastycznego. 
o Ma wiadomości na temat techniki olejnej w malarstwie oraz techniki realizacji rzeźby z 

gipsu. 
o Posiada wiadomości na temat wydarzeń artystycznych. 

 
 

KLASA V 

OCENA WYMAGANIA/OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Dopuszczająca: 

o Dokonuje jedynie prób odpowiedzi na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych. 
o Próbuje wymienić podstawowe cechy rzeczywistości wizualnej, która go otacza. 
o Dokonuje prób klasyfikacji barw. 
o Wie, co to jest kontrast. 
o Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dostateczna: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne. 
o Umie posługiwać się barwami kontrastującymi i walorem. 
o Dąży do osiągnięcia równowagi w kompozycjach plastycznych. 
o Wymienia pary barw kontrastujących. 
o Wyjaśnia pojęcie waloru. 
o Omawia zagadnienia związane z równowagą w kompozycjach plastycznych. 

Dobra: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne i rozszerzające. 
o Wykorzystuje pojęcie jasności oraz nasycenia barw w praktyce. 
o Umie wykorzystać w swoich pracach dominantę, kontrast barw, gamę barwną. 
o Zachowuje właściwe proporcje i równowagę w swoich opracowaniach plastycznych. 
o Umie wykorzystywać sztukę w formowaniu otoczenia człowieka. 
o Umie korzystać z bibliografii i słowników dotyczących sztuk plastycznych. 
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o Objaśnia pojęcie jasności i nasycenia barw. 
o Wyjaśnia pojęcie dominanty, kontrastu oraz gamy barwnej. 
o Omawia zagadnienie proporcji i równowagi w przedstawieniach wizualnych. 
o Wyjaśnia rolę sztuki w formowaniu otoczenia człowieka. 
o Zna wybrane zagadnienia z historii sztuki: prehistorię, starożytność i wczesne 

chrześcijaństwo. 
o Posiada wiadomości na temat bibliografii i słowników dotyczących sztuk plastycznych. 

Bardzo dobra: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające i dopełniające. 
o Wykorzystuje w praktyce pojęcie nasycenia oraz jasności barwy. 
o Stosuje w praktyce relatywizm barw, dominantę, kontrast oraz gamę barwną. 
o Interpretuje przedmioty i zjawiska za pomocą zmiennych walorów barw, linii, plam oraz 

płaszczyzn. 
o Rozróżnia kontrasty linii, plam, kierunków, wielkości, świateł, faktur, kształtów, brył i 

stosuje je we własnych działaniach plastycznych. 
o Zachowuje właściwe proporcje oraz równowagę w swoich opracowaniach plastycznych. 
o Potrafi wykorzystywać twórczość plastyczną w formowaniu otoczenia człowieka. 
o Potrafi dostrzegać różnice i podobieństwa w otoczeniu. 
o Porównuje zagadnienia z historii sztuki (prehistoria, starożytność i wczesne 

chrześcijaństwo) ze zjawiskami sztuki współczesnej. 
o Korzysta z recenzji, bibliografii i słowników dotyczących sztuk plastycznych. 
o Omawia pojęcie nasycenia i jasności barwy. 
o Wyjaśnia pojęcia relatywizmu barw, dominanty, kontrastu oraz gamy barwnej. 
o Zna pojęcie interpretacji. 
o Omawia znaczenie pojęć: waloru barwy, linii, plamy oraz płaszczyzny. 
o Wyjaśnia znaczenie kontrastu linii, plam, kierunków, wielkości, świateł, faktur, kształtów i 

brył. 
o Rozumie pojęcie proporcji i równowagi w sztuce oraz przyrodzie. 
o Wyjaśnia rolę i funkcję sztuki w życiu człowieka i formowaniu jego otoczenia. 
o Wyjaśnia różnicie podobieństwa i zachodzące w otoczeniu. 
o Porównuje wybrane zagadnienia z historii sztuki (prehistoria, starożytność i wczesne 

chrześcijaństwo) z niektórymi zagadnieniami sztuki współczesnej. 
o Przedstawia informacje dotyczące recenzji, bibliografii, słowników o tematyce związanej ze 

sztukami plastycznymi. 
Celująca: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające, dopełniające i ponadprogramowe. 
o Potrafi wykonywać prace dużego formatu, różnymi technikami z przeznaczeniem do 

ekspozycji. 
o Potrafi przygotować wartościową pracę na konkurs plastyczny oraz zajmuje wysokie lokaty. 
o Wykonuje dekoracje okolicznościowe oraz ich elementy. 
o Potrafi zrealizować wybitną pracę w ramach ćwiczeń lekcyjnych. 
o Bierze udział w zajęciach koła plastycznego. 
o Ma wiadomości na temat techniki olejnej w malarstwie oraz techniki realizacji rzeźby z 

gipsu. 
o Wie, jak właściwie dobierać tematykę dekoracji do zaistniałych okoliczności. 
o Posiada wiadomości na temat wydarzeń artystycznych. 
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KLASA VI 

OCENA WYMAGANIA/OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Dopuszczająca: 

o Dokonuje jedynie prób odpowiedzi na zagadnienia zawarte w treści ćwiczeń lekcyjnych. 
o Próbuje wymienić podstawowe cechy rzeczywistości wizualnej, która go otacza. 
o Dokonuje prób klasyfikacji barw. 
o Wie, co to jest kontrast. 
o Wyjaśnia pojęcie równowagi w kompozycji. 
o Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dostateczna: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne. 
o Umie posługiwać się perspektywą zbieżną (linearną). 
o W swoich pracach wykorzystuje pismo jednoelementowe i dwuelementowe. 
o Szuka równowagi w kompozycjach płaskich i przestrzennych. 
o Wyjaśnia różnice zachodzące pomiędzy pismem jednoelementowym i dwuelementowym. 
o Wyjaśnia pojęcie równowagi w kompozycjach płaskich i przestrzennych. 

Dobra : 

o Spełnia wymagania obligatoryjne i rozszerzające. 
o W pracach plastycznych pokazuje przestrzeń przy pomocy różnych środków wyrazu. 
o Wykonuje prace przestrzenne z użyciem różnych materiałów. 
o Projektuje oraz wykonuje elementy dekoracji okolicznościowych. 
o Konstruuje litery jednoelementowe i dwuelementowe. 
o Zna zabytki sztuki renesansu i baroku oraz ich charakterystyczne cechy. 
o Zna zabytki swojego miasta i okolic. 
o Posiada wiedzę na temat słowników, książek o sztuce znajdujących się w szkolnej 

bibliotece. 
Bardzo dobra: 

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające i dopełniające. 
o Umie obserwować i rozwiązywać problemy zmiany barwy pod wpływem sąsiedztwa i 

oświetlenia. 
o Pokazuje w działaniach plastycznych przestrzeń i plany krajobrazu przy pomocy różnych 

środków wyrazu. 
o Interpretuje problematykę skrótów perspektywicznych i pozornych zmian kształtów brył i 

figur (iluzja kształtów, przestrzeni i ruchu). 
o Wykonuje prace przestrzenne z użyciem różnych materiałów – stabilne oraz ruchome 

(statyczne, dynamiczne). 
o Projektuje oraz wykonuje kompozycje płaskie i przestrzenne: dekoracje okolicznościowe, 

rzeźby, plakaty, dyplomy, napisy informacyjne itp. 
o Stosuje zasady konstrukcji litery jednoelementowej i dwuelementowej. 
o Potrafi analizować dzieła sztuki pod kątem treści i formy. 
o Umie wartościować funkcje wytworów rąk ludzkich: sztuka profesjonalna, amatorska, 

ludowa, dekoracyjna, użytkowa. 
o Umie obserwować i oceniać integrację człowieka z otoczeniem, scalanie się elementów 

dekoracyjnych z przyrodą i architekturą. 
o Umie korzystać z książek i słowników o sztuce. 
o Zna zasady konstrukcji litery jednoelementowej i dwuelementowej. 
o Zna kryteria wartościowania dzieł sztuki. 
o Wyjaśnia znaczenie określeń: sztuka profesjonalna, amatorska, ludowa, dekoracyjna, 

użytkowa. 
o Zna wybrane zagadnienia z zakresu sztuki renesansu i baroku. 
o Zna zabytki swojego miasta i regionu. 
o Posiada wiadomości o słownikach i książkach o sztuce. 
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Celująca : 

o Spełnia wymagania obligatoryjne, rozszerzające, dopełniające i ponadprogramowe. 
o Potrafi wykonywać prace dużego formatu, różnymi technikami z przeznaczeniem do 

ekspozycji. 
o Potrafi przygotować wartościową pracę na konkurs plastyczny oraz zajmuje wysokie lokaty. 
o Wykonuje dekoracje okolicznościowe oraz ich elementy. 
o Potrafi zrealizować wybitną pracę w ramach ćwiczeń lekcyjnych. 
o Bierze udział w zajęciach koła plastycznego. 
o Ma wiadomości na temat techniki olejnej w malarstwie oraz techniki realizacji rzeźby z 

gipsu. 
o Wie, jak właściwie dobierać tematykę dekoracji do zaistniałych okoliczności. 
o Posiada wiadomości na temat wydarzeń artystycznych. 
o Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł medialnych. 

 

Ocena niedostateczna 

Końcoworoczną i semestralną ocenę niedostateczną z plastyki otrzymuje uczeń, który: 

- mimo starań nauczyciela wykazuje brak zainteresowania przedmiotem; 

- cechuje go bierność na lekcjach; 

- nieestetycznie i błędnie wykonuje obligatoryjne ćwiczenia; 

- notorycznie nie przygotowuje się do zajęć; 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

- nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem adekwatnym dla danej klasy; 

- nie nabył obowiązujących wiadomości. 
 

Kontrakt nauczyciel – uczeń 

1. Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium i terminu wykonania określonej 

pracy plastycznej; wówczas powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając precyzyjnie cel pracy. Jest to 

forma umowy ustnej klasy z nauczycielem. 

2. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. Poprawa 

oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych lub 

fakultatywnych. 

3. Uczeń, który nie przyniósł przyborów na lekcję ma obowiązek pracować na kartce z zeszytu, za 

co może uzyskać najwyżej ocenę dopuszczającą. 

4. Uczeń, który zapomniał przynieść pracę do oceny w określonym terminie, otrzymuje ocenę 

dopuszczającą, trudno bowiem stawiać ocenę niedostateczną komuś, kto coś robił podczas lekcji. 

Należy uczyć obowiązkowości i terminowego rozliczania się z powierzonych zadań. 

5. Uczeń, który podczas lekcji nie pracuje lub niszczy pracę przed jej sprawdzeniem, otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 
 
 


