
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA KLASY IV-VI 

 

 

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i 

umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: 

aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, 

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie 

czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu 

pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.                           

 

Obszary podlegające ocenianiu w plastyce klasy IV-VI: 

 

1. zadania plastyczne (malarskie rysunkowe, rzeźba, grafika), 

2. wypowiedzi ustne, 

3. prace pisemne (krzyżówki, karty pracy), 

4. aktywność na lekcji, 

5. przygotowanie do zajęć. 

 

Klasa IV 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

 objętym programem w stopniu bardzo dobrym, a ponadto:   

   

1. potrafi wskazać elementy abecadła plastycznego na przykładach reprodukcji obrazów oraz 

swobodnie się nimi posługuje, 

2. opisuje i porównuje wybrane prace pod kątem użytych barw, 

3. posługuje się pojęciami: fiksatyna, rysunek lawowany, 

4. wyróżnia różnego rodzaju linie,zna ich możliwości i stosuje je w środkach wypowiedzi 

plastycznej, 

5. wyjaśnia różnicę między walorem w rysunku i malarstwie, 

6. określa gamę barwną i tonację wybranych  obrazów,wskazuje przykłady rożnych rodzajów   

barw, 

7.  potrafi wskazać akcent kolorystyczny w dziele plastycznym, 

8. potrafi określić co decyduje o wyborze materiałów w celu  wykonania zadania plastycznego 

w technice kolaż, 



9. reprezentuje Szkołę w konkursach plastycznych szkolnych i regionalnych odnosząc sukcesy 

zdobywając miejsca i wyróżnienia, 

10. zawsze jest wzorowo przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,               

11. angażuje się w życie kulturalne szkoły,pod kierunkiem nauczyciela plastyki zmienia 

wystawy prac w ,,galerii szkolnej'',wykonuje dekoracje na uroczystości szkolne, 

12.  jest autorem cyklu prac plastycznych w technice i tematyce uzgodnionej z nauczycielem 

przedmiotu,prezentowanej w ,,galerii uczniowskiej'', 

13. utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu,przestrzega zasad bhp 

14. potrafi zgodnie współpracować w zespole,jest dobrym liderem grupy, 

15. zawsze stosuje i przestrzega zasady BHP. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

w wysokim stopniu, a ponadto: 

1. wymienia elementy języka plastyki tworząc abecadło plastyczne,potrafi je wskazać w 

najbliższym otoczeniu i stosować w swoich pracach, 

2. poprawnie stosuje walor w pracy plastycznej, 

3. wymienia narzędzia rysunkowe i podłoża,barwy podstawowe,dopełniające i złamane,cieple i 

zimne,czyste, 

4.  uwzględnia w swojej pracy kierunek i natężenie światła (światłocień) 

5. rozróżnia znane techniki malarskie,wyjaśnia na czym polega ich stosowanie oraz omawia 

pracę własną i kolegów  pod kątem stosowanej techniki, 

6. potrafi wyrazić w swoich pracach uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranej gamy 

barwnej, 

7. wyjaśnia termin; akcent kolorystyczny, 

8. wykonuje prace w technice kolażu z wykorzystaniem dowolnych materiałów, 

9. posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego w pracach twórczych, 

10. wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodnie z podanymi założeniami, 

11. potrafi wyjaśnić jaka rolę w sztuce pełni odpowiednie oświetlenie elementów dzieła, 

12. potrafi zorganizować swoje miejsce pracy, 

13. przynosi na zajęcia niezbędne materiały, przybory i narzędzia, 

14. efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, 

15.  utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu, 



16. przestrzega zasad bhp podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

stopniu średnim oraz: 

1. prawidłowo posługuje się terminem; kreska konturowa, w analizie ustnej obrazu jak i pracy 

plastycznej, 

2. zna różne narzędzia rysunkowe, 

3. stara się uwzględnić światło jako natężenie i kierunek w swojej pracy, 

4. potrafi, wykorzystując barwy podstawowe uzyskać barwy pochodne, 

5. potrafi wskazać barwy składające się na gamy barw ciepłych i zimnych, 

6. z pomocą nauczyciela poprawnie miesza kolory i uzyskuje barwy dopełniające, 

7. określa temperaturę niektórych barw, 

8. wykonuje zadanie plastyczne z zastosowaniem akcentu barwnego w swoich pracach 

twórczych, 

9. stara się pracować systematycznie i zawsze być przygotowanym do zajęć, 

10. stara się stosować i przestrzegać zasad BHP na lekcji, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

w stopniu poprawnym, jak również: 

 

1. rysuje różne rodzaje linii, 

2. potrafi wskazać na kreskę konturową w pracy plastycznej, 

3. z pomocą nauczyciela potrafi omówić niektóre poznane techniki malarskie nazywając 

wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża, 

4. z pomocą nauczyciela potrafi wskazać barwy składające się na gamy barw ciepłych i 

zimnych, 

5. potrafi wyjaśnić pojęcia:  akwarela, farba plakatowa, 

6. nie zawsze pracuje systematycznie, 

7. niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania twórcze, 

8. określa temperaturę niektórych barw, 

9. prace są często niestaranne i niedokładne. 

10. Nie zawsze stosuje i przestrzega zasady BHP w czasie zajęć lekcyjnych, 

 

 

 



Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie elementarnym , ponadto: 

 

1. potrafi narysować za pomocą kreski proste formy i kształty kwiatów, ryb i figur 

geometrycznych, 

2. z pomocą nauczyciela potrafi wymienić barwy podstawowe i pochodne, 

3. z pomocą nauczyciela potrafi wskazać różnicę między rysunkiem 

4.  a malarstwem 

5. nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania twórcze, 

6. niestarannie wykonuje ćwiczenia, 

7. ma problemy z przygotowaniem warsztatu pracy do zajęć, 

8. ma problemy ze stosowaniem i przestrzeganiem zasad BHP w czasie lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie 

nabył umiejętności i wiadomości przewidzianych w programie nauczania oraz: 

  

1. nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

2. nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

3. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

4. nie wykazuje chęci poprawy. 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci 

do przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu można poprawić w ciągu 

2-ch kolejnych lekcji od dnia sprawdzonych prac. 

Formę poprawy wyznacza nauczyciel. 

Do poprawy uczeń przystępuje jeden raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne klasa V 

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

programem w stopniu bardzo dobrym oraz: 

 

1. świadomie w sposób twórczy stosuje fakturę w sowich pracach dla podkreślenia siły wyrazu 

plastycznego, 

2. potrafi omówić rodzaje kompozycji w oglądanych dziełach sztuki, 

3. w swoich pracach tworzy obrazy symetryczne jednoosiowe i wieloosiowe, 

4. dostrzega i analizuje różnice między kompozycjami statycznymi a dynamicznymi, 

5. w zadaniach plastycznych stosuje zasady przedstawienia przestrzeni za pomocą 

odpowiedniego zestawu barw, 

6. wskazuje dzieła sztuki, w których zastosowano perspektywę kulisową, 

7. wykorzystuje w praktyce swoją wiedzę teoretyczną, tworząc układy przestrzenne metodą 

perspektywy zbieżnej, 

8. tworzy kompozycję obrazu stosując zasady perspektywy powietrznej, 

9. potrafi wymienić nazwiska i dzieła wybranych artystów 

 malarzy polskich i zagranicznych: Paul Cesam -  „Martwa Natura” 

Jam Vermeer - „List Miłosny”  Leonardo Da Vinci -  „Mona Lisa” 

Edgar Degas -  „Tancerka” Pablo Picasso - „Trzej Muzykanci” 

Józef Chełmoński- „Bociany” Aleksander Gierymski - „Morze” 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - „Anna Nawrocka” 

Wojciech Kossak - „Szarża pod Rokitną” 

Vincent van Gogh - „Słoneczniki”. 

10. omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień,  

perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach i obrazach, 

11. wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanymi wymaganiami 

12. reprezentuje Szkołę w konkursach plastycznych szkolnych i regionalnych odnosząc sukcesy 

zdobywając miejsca i wyróżnienia, 

13. zawsze jest wzorowo przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 

14. angażuje się w życie kulturalne szkoły,pod kierunkiem nauczyciela plastyki zmienia 

wystawy prac plastycznych w ,,galerii szkolnej''wykonuje dekoracje na uroczystości szkolne, 

15. jest autorem cyklu prac plastycznych w technice i tematyce uzgodnionej z nauczycielem 

przedmiotu,prezentowanych w ,,galerii uczniowskiej'' 

16. utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu,, stosuje i przestrzega zasady bhp 



17. potrafi zgodnie współpracować w zespole,jest dobrym liderem grupy, 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w 

 stopniu wysokim oraz: 

1. w reprodukcjach obrazu dostrzega zależności między użytym  

narzędziem a fakturą dzieła 

2. wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy, 

3. podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich, 

4. potrafi określić różnice między malarstwem realistycznym 

a malarstwem abstrakcyjnym, 

5. rozróżnia rodzaje scen w malarstwie: rodzajową, historyczną, religijną, 

6. potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną 

we własnej twórczości, 

7. omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji, 

8. potrafi wyjaśnić pojęcia: kompozycja statyczna, kompozycja dynamiczna, 

kompozycja otwarta, kompozycja zamknięta, kompozycja kulisowa, 

9. potrafi zorganizować swoje miejsce pracy, 

10. przynosi na zajęcia niezbędne materiały, przybory i narzędzia, 

11. efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, 

12. utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu stosuje i przestrzega zasady bhp, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w stopniu 

 średnim jak również: 

1. potrafi określić rodzaj faktury w różnych dziełach plastycznych 

oraz otoczeniu, 

2. potrafi wytłumaczyć różnice między kompozycją otwartą a zamkniętą, 

3. potrafi wyznaczyć w ćwiczeniu plastycznym prosty układ symetryczny, 

4. potrafi wskazać dzieła sztuki, w których zastosowano 

perspektywę malarską i kulisową, 

5. wyjaśnia pojęcie trzech perspektyw: perspektywa powietrzna, malarska, kulisowa 

6. stara się efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na działalność twórczą, 

7. stara się poprawnie organizować swoje miejsce pracy jak również być przygotowanym do 

zajęć,stara się stosować i przestrzegać zasady BHP. 

 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w 

 stopniu poprawnym oraz: 

 

1. z pomocą nauczyciela wskazuje proste faktury występujące w malarstwie, naturze, rzeźbie, 

2. z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa układy symetryczne w dziełach sztuki, 

3. potrafi wskazać na przykładach kompozycję statyczną i dynamiczną, 

4. potrafi wyjaśnić na czym polega perspektywa rzędowa, 

5. nie zawsze pracuje systematycznie, 

6. niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

7. pracuje poprawnie na miarę swoich zdolności i możliwości, 

8. prace są często niestaranne i niedokładne, 

9. nie zawsze stosuje i przestrzega zasady BHP na lekcji. 

 

 Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na 

 poziomie elementarnym oraz: 

 

1. z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów 

plastycznych: faktura obrazu, kompozycja kulisowa 

2. z pomocą nauczyciela potrafi wskazać różnice między rysunkiem 

a malarstwem, 

3. wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności 

4. nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania twórcze, 

5. niestarannie wykonuje ćwiczenia, 

6. ma problemy z przygotowaniem warsztatu pracy do zajęć, 

7. ma problemy ze stosowaniem i przestrzeganiem zasad BHP na lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył 

 umiejętności i wiadomości przewidzianych w programie nauczania oraz: 

 

1. nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

2.  nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

3. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

4. nie wykazuje chęci poprawy 

 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do 



przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu można poprawić w ciągu 2-ch kolejnych 

lekcji od dnia sprawdzonych prac. 

Formę poprawy wyznacza nauczyciel. 

Do poprawy uczeń przystępuje jeden raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne klasa VI 



 

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

 programem w stopniu bardzo dobrym oraz: 

1. potrafi wyjaśnić pojęcia: oryginał, kopia, reprodukcja, eksponat, kustosz, konserwator, 

galeria, 

2. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego                          

i europejskiego dziedzictwa kultury, 

3. potrafi wyjaśnić czym się charakteryzuje rysunek jako dziedzina sztuki, 

4. rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawioną tematykę( portret, pejzaż, martwa 

natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd..) 

5. potrafi wytłumaczyć czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku wklęsłego, 

wymienia narzędzia stosowane w grafice artystycznej, 

6. potrafi wyjaśnić terminy: znak plastyczny, liternictwo, logo, ekslibris, 

7. potrafi dokonać porównania rzemiosła przemysłowego , rzemiosłem artystycznym, 

8. omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy i użytego 

materiału, 

9. potrafi wyjaśnić czym jest pieta i świątek oraz określić ich cechy na podstawie fotografii, 

10. wymienia podobieństwa między techniką malarską a techniką fotograficzną 

11. potrafi wymienić środki wyrazu artystycznego wykorzystywane  w filmie (perspektywa, 

światło, walor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła, 

12. umiejętnie wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną podczas 

tworzenia ilustracji, 

13. potrafi dokonać podziału architektury ze względu na jej funkcje, 

14. wyjaśnia czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej, 

15. określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi, 

16. rozpoznaje i nazywa narzędzia pracy: rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografika, i 

filmowca, 

17. potrafi wymienić nazwy dziedzin sztuk plastycznych (sztuka ludowa, architektura, rzeźba, 

grafika, rysunek, malarstwo oraz współczesne formy: fotografika, film, instalacja, happening) 

18. reprezentuje Szkołę w konkursach plastycznych szkolnych i regionalnych odnosząc sukcesy 

zdobywając miejsca i wyróżnienia, 

19. zawsze jest wzorowo przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy, 

20. angażuje się w życie kulturalne szkoły,pod kierunkiem nauczyciela plastyki zmienia 

wystawy prac plastycznych w ,,galerii szkolnej''wykonuje dekoracje na uroczystości szkolne, 

21. jest autorem cyklu prac plastycznych w technice i tematyce uzgodnionej z nauczycielem 



przedmiotu,prezentowanych w ,,galerii uczniowskiej'' 

22. utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu stosuje i przestrzega zasad bhp 

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

  w wysokim stopniu, a ponadto: 

1. potrafi wymienić miejsca z bliskiego otoczenia, w których można oglądać dzieła sztuki, 

2. potrafi omówić funkcje szkicu rysunkowego, 

3. potrafi odróżnić obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego, 

4. wykonuje prostą odbitkę w technice druku wypukłego, 

5. potrafi wskazać różnicę między grafiką warsztatową a użytkową, 

6. wymienia materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie, 

7. potrafi podać przykłady architektury o różnym przeznaczeniu , 

8. wyjaśnia termin funkcjonalność przedmiotu, 

9. wykonuje prace inspirowane twórczością ludową (  wycinanki) 

10. prawidłowo posługuje się terminami fotografia użytkowa i fotografia artystyczna, 

11. wyjaśnia pojęcia instalacja i wideoinstalacja, 

12. uczestniczy aktywnie w klasowym happaningu, 

13. potrafi zorganizować swoje miejsce pracy, 

14. przynosi na zajęcia niezbędne materiały, przybory i narzędzia, 

15. efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, 

16. utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy zarówno podczas działań 

plastycznych jak i po ich zakończeniu, 

17. przestrzega zasad bhp podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności stopniu 

 średnim, jak również: 

 

1. z pomocą nauczyciela określa formy, funkcje dzieł sztuki na podanych przez nauczyciela 

przykładach, 

2. rozpoznaje rysunek wśród innych dzieł sztuki, 

3. w swoich pracach twórczych stosuje poznane narzędzia malarskie, 

4. potrafi podać zasady zachowania się w muzeum, 

5. z pomocą nauczyciela wykonuje matrycę do druku wklęsłego, 

6. potrafi omówić funkcję znaku plastycznego w życiu codziennym, 



7. potrafi wyjaśnić termin relief, polichromia, 

8. stara się efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na działalność twórczą 

9. stara się poprawnie organizować swoje miejsce pracy jak również być przygotowanym do 

zajęć, 

10. stara się stosować i przestrzegać zasady BHP  

 

Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności            w 

stopniu poprawnym, a ponadto: 

1. z pomocą nauczyciela potrafi wytłumaczyć czym zajmuje się rysownik, malarz, rzeźbiarz, 

architekt, 

2. z pomocą nauczyciela wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego, 

3. potrafi wymienić niektóre gatunki filmowe, 

4. zna  podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu                    

w swoich działaniach, 

5. nie zawsze pracuje systematycznie, 

6. niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania twórcze, 

7. pracuje poprawnie na miarę swoich zdolności i możliwości, 

8. prace są często niestaranne i niedokładne, 

9. nie zawsze stosuje i przestrzega zasady BHP na lekcji. 

 

Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

elementarnym jak również: 

1. z pomocą nauczyciela  tłumaczy zasady zachowania się w muzeum, 

2. z pomocą nauczyciela  wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się            

w najbliższym otoczeniu i potrafi je opisać, 

3. z pomocą nauczyciela rozróżnia niektóre  dzieła należące do poszczególnych dziedzin 

twórczości artystycznej rzeźba, malarstwo, rysunek, 

4. z pomocą nauczyciela wymienia niektóre gatunki filmowe, 

5. wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, 

6. nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

7. niestarannie wykonuje ćwiczenia twórcze, 

8. ma problemy z przygotowaniem warsztatu pracy do zajęć. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył 

umiejętności i wiadomości przewidzianych w programie nauczania oraz: 



 

1. nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

2.  nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

3. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

4. nie wykazuje chęci poprawy 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do 

przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

Każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, testu można poprawić w ciągu 2-ch kolejnych 

lekcji od dnia sprawdzonych prac. 

Formę poprawy wyznacza nauczyciel. 

Do poprawy uczeń przystępuje jeden raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


