
Plastyka. Wymagania edukacyjne  

Na plastyce bieżącej ocenie podlega: 

  – aktywność ucznia podczas pracy na lekcjach stacjonarnych i zdalnych, 

– zaangażowanie w realizację zadań, systematyczność, 

– wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

– znajomość terminologii plastycznej, 

– umiejętność analizy dzieła sztuki, 

– znajomość zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej do poszerzania wiedzy i 

umiejętności z zakresu działań wizualnych, 

 – uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i regionu. 

      Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia: 

 • praktyczne ćwiczenia plastyczne, 

 • motywacja do twórczej pracy, przygotowanie do zajęć 

 • udział w konkursach plastycznych, 

 • wypowiedzi ustne, analiza i interpretacja dzieła sztuki 

• projekty, prezentacje, recenzje,  

• prowadzenie szkicownika lub zeszytu-albumu, 

 • aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 

      W ocenie działalności twórczej uwzględniane są następujące elementy: 

• zgodność pracy z tematem 

 • kompozycja płaszczyzny i głębi, 

• rytm, 

 • kontrast walorowy, barwny, kształtów, kierunków, faktur 

 • wyraz ogólny, 

 • inwencja i fantazja, 

 • staranność wykonania 

 • rozwój w pracy twórczej 

W ocenie brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia włożony w pracę. 

 Dopuszczalne są dwa nieprzygotowania w ciągu semestru, zgłaszane na początku lekcji. Za 

nieoddanie pracy w terminie pierwszym jest - , w drugim jest ocena niedostateczna. Ocenę 

niedostateczną można poprawić na zasadach ustalonych z nauczycielem. 

    Ocena półroczna i roczna stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju 

artystycznego oraz nabytą wiedzę. Wynika ona ze szkolnych zasad oceniania oraz oceniania 

przedmiotowego. Ocenę można podwyższyć na zasad ustalonych z nauczycielem. 

 Zasady oceny śródrocznej i  końcoworocznej. 

 Ocena celująca – 6 

Uczeń wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości i umiejętności objętych programem oraz 

ponadprogramową wiedzą z zakresu sztuk plastycznych. Zawsze jest przygotowany do lekcji, czyli 

posiada konieczne materiały i przybory. Wykazuje duże zaangażowanie w realizację zadań. Zgodnie z 

tematem, starannie i twórczo wykonuje ćwiczenia plastyczne. Biegle posługuje się różnorodnymi 

technikami plastycznymi. Aktywnie bierze udział w lekcji: analizuje dzieła sztuk wizualnych, inicjuje 

dyskusję, kojarzy fakty, wyciąga wnioski. Chętnie, zgodnie i twórczo pracuje w zespole. Często pełni 

funkcję lidera grupy. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły. Samodzielnie zdobywa 

wiedzę, korzystając z różnych mediów. Wykonuje zadania i ćwiczenia ponadprogramowe. Chętnie 

uczestniczy w konkursach plastycznych.  



Ocena bardzo dobra – 5  

Uczeń wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości i umiejętności objętych programem. 

Aktywnie bierze udział w lekcji: dyskutuje, kojarzy fakty, wyciąga wnioski. Zawsze jest przygotowany 

do lekcji, posiada konieczne materiały i przybory. Wykazuje zaangażowanie w działalność plastyczną, 

zgodnie z tematem i starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne. Sprawnie posługuje się technikami 

plastycznymi. Zgodnie i twórczo pracuje w zespole. Wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym 

klasy i szkoły. Samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z różnych mediów. Wykonuje zadania 

ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela.  

Ocena dobra – 4 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem. Zawsze jest przygotowany do lekcji, 

posiada konieczne materiały i przybory. Bierze udział w lekcji: stara się uczestniczyć w dyskusji, 

kojarzy fakty, próbuje wyciągać wnioski. Wykazuje zaangażowanie w działalność plastyczną, stara się 

wykonać ćwiczenia plastyczne zgodnie z tematem. Zgodnie pracuje w zespole. Wykazuje 

zainteresowanie życiem kulturalnym klasy i szkoły po zachęcie nauczyciela. 

Ocena dostateczna – 3 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem w stopniu podstawowym. Posiadł 

podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki: określa temat i elementy języka sztuki. Zgodnie z 

tematem, ale mało starannie wykonuje ćwiczenia i prace plastyczne, stosując najprostsze techniki i 

środki plastyczne. Rzadko uczestniczy w lekcji w sposób aktywny i podejmuje próby współpracy w 

zespole. 

Ocena dopuszczająca – 2 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności objęte programem w niewielkim zakresie. Wykazuje 

podstawową umiejętność analizy dzieła sztuki: określa temat i podstawowe elementy języka sztuki. 

Ćwiczenia oraz prace plastyczne wykonuje rzadko i niestarannie. Nie wykazuje zainteresowania 

lekcjami plastyki i nie posiada woli poprawy ocen. 

  

 

 


