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OCENA  CELUJĄCA 

 

Ocenę celującą może uzyskać uczeń wykazujący kreatywną postawę na zajęciach 

plastycznych. Realizuje samodzielnie własne oryginalne pomysły jest twórczy i 

spostrzegawczy. Jest sumienny, zawsze przygotowany do zajęć. Śmiało wprowadza nowo 

nabytą wiedzę dotyczącą warsztatu czy teorii sztuki. Sprawnie posługuje się środkami 

plastycznego wyrazu. Śledzi tok lekcji, jest aktywny ze zrozumieniem realizuje cele i zadania 

lekcji. Efektywnie gospodaruje czasem przeznaczonym na prace plastyczną. Potrafi 

samodzielnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami dobrać technikę plastyczną, dba o formę i 

estetykę swoich prac.  

Wypowiada się poprawnie, budując zdania świadomie wprowadza terminy plastyczne. 

Wiedza  ogólno plastyczna  ucznia wykracza poza założenia programowe w danej klasie. 

Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi historii sztuki, potrafi scharakteryzować epokę czy 

kierunek, wymienić nazwiska twórców i ich dzieła, dokonać analizę wytworów plastycznych i 

osobiście się do nich ustosunkować. 

Pozytywnie odnosi się do poleceń i sugestii nauczyciela. Dba o rozwój własnej osobowości. 

Wzbogaca  swoją wiedzę z teorii i historii sztuki oraz tworzy prace plastyczne poza 

obowiązkiem szkolnym. 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń zawsze przygotowany do zajęć plastycznych. 

Reprezentujący cechy zdyscyplinowania i systematyczności, czynnie uczestniczący w toku 

lekcji. Jego prace są samodzielne, pomysłowe uwzględniające podane zagadnienie. 

Poprawnie posługuje się środkami wyrazu plastycznego. Jest wnikliwym obserwatorem, stara 

się rozwijać pamięć wzrokową, pracuje nad rozbudzaniem wyobraźni i wrażliwości. Dobrze 

organizuje i rozkłada w czasie swoją pracę. Dba o estetykę prac. Przejawia duże 

zainteresowanie plastyką jest aktywny i chętny do pracy, skrupulatnie korzysta z uwag 

nauczyciela. Posiada dużą wiedze z historii i teorii sztuki, potrafi dokonać analizę dzieła, 

śmiało wyraża osobiste wnioski. Posługuje się w wypowiedziach terminami plastycznymi. 

 

 

OCENA DOBRA 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń wykazujący małe zainteresowanie przedmiotem i 

niska aktywność. Angażujący się wybiórczo w realizacje zadań plastycznych Forma i 

technika prac pozbawiona jest kreatywnych rozwiązań lecz wykonana jest rzetelnie. 

Przestrzega zasad estetycznych, poprawnie korzysta z środków wyrazu plastycznego. 

Uwzględnia zagadnienie lekcji. Uczeń posiada wybiórczą wiedze z zakresu teorii i historii 

sztuki. 

 

 

 



OCENA DOSTATECZNA 

 

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który zaniedbuje obowiązki szkolne, bywa 

nieprzygotowany do lekcji, jest niesystematyczny i niechętnie realizuje polecenia nauczyciela. 

Prace są nie estetyczne oraz pozbawione osobistej ekspresji i samodzielności. Tematyka prac 

jest niewyszukana, a uczeń najczęściej korzysta z pomysłów swoich kolegów biernie je 

naśladując. Środkami wyrazu plastycznego posługuje się niechlujnie, prezentując niski 

poziom warsztatowy. Uczeń źle  organizuje i rozkłada w czasie swoją pracę. Posiada mało 

wiedzy z teorii i historii sztuki oraz skąpy zasób słów. 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń niezdyscyplinowany, przejawiający 

niedojrzały stosunek do obowiązku szkolnego. Jego udział w zajęciach jest bierny, a 

zachowanie na lekcjach niewłaściwe. Ignoruje polecenia nauczyciela, nie wyraża chęci do 

realizacji zadań twórczych. Prace są niesamodzielne , bądź pobieżnie i niechlujnie wykonane. 

Nie potrafi dobrze zorganizować sobie pracy jest chaotyczny i nie skoncentrowany na 

realizacji zadań. Jego wiadomości z dziedziny plastyki są znikome, a znajomość terminów 

plastycznych mała.  

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia z 

własnej woli oraz tym samym nie okazał żadnej pracy plastycznej wykonanej samodzielnie. 

Wykazał lekceważącą postawę do przedmiotu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

 

KLASA IV 

 

a) rozróżnia i uzyskuje barwy zimne i ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i pochodne, 

kontrasty barwne i stosuje je w działaniach plastycznych 

b) zna pojęcie faktury, rytmu, kształtu, uwzględnia je w przedstawieniach plastycznych 

płaskich i przestrzennych 

c) umie dostrzec i zastosować zasady kompozycji i równowagi w różnych dziedzinach 

sztuki 

d) wyróżnia różnego rodzaju linie, zna ich możliwości  i stosuje w środkach wypowiedzi 

plastycznych 

e) dostrzega cechy charakterystyczne otaczającego świata przyrody i przedmiotów, 

uwzględnia je w przedstawieniach płaskich i przestrzennych 

f) rozróżnia dziedziny plastyki: architekturę rzeźbę, sztukę, użytkową, inscenizację, 

g) celowo stosuje w pracy zespoły poznanych środków plastycznych, 

h) umie określić podstawowe działy sztuki użytkowej, zna walory funkcjonalne i 

estetyczne przedmiotów codziennego użytku, 

i) posługuje się słownikiem terminów plastycznych 

 

KLASA V 

 

a) posiada wiadomości dotyczące barwy: jakość, nasycenie, jasność- i stosuje je w 

działaniu 

b) umie określić relatywizm barw, dominantę, kontrast, gamę barw i stosować je do 

określonych potrzeb wyrazowych 

c) zna pojęcie waloru barw, linii, plam, płaszczyzn i interpretuje za ich pomocą 

przedmioty i zjawiska 

d)  rozróżnia kontrasty linii, plam, kierunków, wielkości, światła, faktur, kształtów, brył i 

stosuje je we własnych działaniach plastycznych 

e) rozumie pojęcie proporcji i równowagi w plastyce, sztuce, technice, przyrodzie i 

uwzględnia je w działaniu 

f) pojmuje rolę i funkcję sztuki w życiu człowieka, w formowaniu jego otoczenia 

g) dostrzega różnice i podobieństwa w otoczeniu człowieka, pomiędzy sztuką i techniką, 

sztuką i przyrodą 

h) odróżnia i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu sztuki: prehistorii, starożytności, 

średniowiecza i umie porównać z niektórymi zjawiskami sztuki współczesnej (bez 

wyuczenia nazw) 

i) korzysta z recenzji, bibliografii i słowników dotyczących sztuki i technik plastycznych 

 

 

KLASA I  GIMNAZJUM 

 

a) umie wykonać szkice i studia rysunkowe, malarskie i rzeźbiarskie, architektoniczne z 

natury, z zastosowaniem różnych środków plastycznych 

b) projektuje kompozycje płaskie i przestrzenne z uwzględnieniem formy, estetyki i 

regiony 



c) stosuje fakturę i syntezę formy w projektowaniu znaków plastycznych, emblematów, 

medali 

d) stosuje deformacje modeli, pokazuje w różnych proporcjach, kolorach, znaczeniach- 

indywidualna interpretacja 

e) stosuje zasady komponowania tekstu 

f) rozróżnia zmienność formy i treści oraz role dzieł sztuki w zależności od epoki i stylu: 

secesja, impresjonizm, kubizm,  surrealizm, abstrakcja 

g) zna twórczość i sylwetki wybranych artystów 

h) umie określać walory sztuki ludowej i prymitywnej 

i) zna kryteria oceny dzieła sztuki i umie przeprowadzić analizę 

j) korzysta z książek o sztuce: albumy, biografie, słowniki 

 

 

 

KLASA II GIMNAZJUM 

 

a) wykonuje szkice i studia z natury, dokumentalne i artystyczne z uwzględnieniem        

relatywizmu i umowności ujęcia tego samego modela i tematu 

b) umie stosować maksymalną syntezę w rysunku, rzeźbie, malarstwie 

c) interesuje się problematyką wzornictwa przemysłowego, stosuje ją we własnych 

działaniach 

d) zna zasady urządzania wnętrz, komponowania ubiorów, przedmiotów codziennego 

użytku 

e) zna zawody związane z plastyką i ich współzależności 

f) zna kierunki i zjawiska sztuki współczesnej i jej najważniejszych przedstawicieli: 

socrealizm, op-art., pop-art., hiperrealizm, konceptualizm oraz eksperymenty w 

plastyce 

g) działa twórczo i odtwórczo 

h) zgodnie ze stylem, konwencją, intencją twórcy i przyjętym zadaniem zna i stosuje 

kryteria oceny dzieła sztuki i pracy własnej 

i) korzysta z tekstów o sztuce, z recenzji, literatury dotyczącej sztuki  


