
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

W KLASACH IV, V, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego zainteresowania z dziedziny plastyki są widoczne jako jego pasja: 
posiada zasób wiedzy określony programem nauczania, realizuje treści programowe poprzez samodzielną pracę 
twórczą. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych. Wykorzystuje wiedzę plastyczną i 
nabyte umiejętności w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest zawsze przygotowany, 
aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy, wykorzystując wiedzę i umiejętności 
przyswojone na plastyce.    
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych programem nauczania. 
Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność zastosowania jej w 
swojej pracy. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach 
poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
Dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i zastosowaniem wiedzy i umiejętności. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści najważniejsze w strukturze przedmiotu w zakresie 
wymagań zawartych w podstawie programowej. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w 
sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i zadowalająco 
wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym. Czasami podejmuje zadania dodatkowe, wynikające ze 
specyfiki danego przedmiotu. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem 
nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. Poza 
tym wykazuje się niewielką aktywnością na lekcjach, czasami nie jest przygotowany do zajęć, ćwiczenia 
plastyczne wykonuje niezbyt starannie, niewielkim nakładem pracy. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w 
podstawie programowej, jednak nie przekreślają one jego szansy na uzyskanie niezbędnej, podstawowej wiedzy 
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Nie jest aktywny na lekcji, bardzo często nie jest przygotowany, 
prace praktyczne wykonuje niedbale, nie angażując się zbytnio. Wyraża chęć poprawy.  
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma bardzo duże braki w wiadomościach i umiejętnościach 
określonych w podstawie programowej. Jego postawa podczas lekcji nie rokuje nadziei na przyszłość: odmawia 
wykonywania zadań praktycznych i teoretycznych, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ostentacyjnie wyraża 
lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela lub kolegów. Nie wykazuje chęci poprawy, a więc nie rokuje 
możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.  
 
Na ocenę końcową wpływają bieżące oceny wystawiane za: 
– realizację indywidualnych zadań plastycznych (według kryteriów dotyczących użytych środków wyrazu 
plastycznego, pomysłowości w podejściu do tematu, zaangażowania i estetycznego wykonania), 
– wypowiedzi ustne (według kryterium logiki, zgodności z tematem, wymaganej zawartości merytorycznej i 
zastosowania poznanych terminów plastycznych), 
– pracę pisemną (według kryterium zgodności z tematem, jasności i logiki wypowiedzi, zawartości 
merytorycznej i zastosowania pojęć plastycznych), 
– pracę zespołową (według kryterium podziału obowiązków, organizacji pracy, umiejętności porozumiewania 
się, wiedzy i prezentacji zrealizowanego zadania), 
– dodatkowe prace plastyczne wykonane z inicjatywy ucznia lub inne formy aktywności związanej z 
przedmiotem, takie jak konkursy, wystawy, prezentacje. 
 



Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej uczeń powinien wykazać się umiejętnościami, które wynikają z 
praktycznego zastosowania wiadomości przyswojonych na lekcjach plastyki oraz sytuacji towarzyszących 
poznawaniu sztuki w jej różnych formach. 
Punktem odniesienia do opracowania szczegółowych osiągnięć ucznia są treści programu: 

a) Środki wyrazu plastycznego: barwa, kreska, plama barwna, faktura, kompozycja, perspektywa, 
b) Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach: rysowanie, malowanie, 

rzeźbienie, formowanie, modelowanie, wycinanie, komponowanie, projektowanie itd. , 
c) Różnorodne sposoby komunikowania (komunikacja pozawerbalna – język przestrzeni, koloru, 

ciała), 
d) Sztuka ludowa i zdobnictwo charakterystyczne dla danego regionu: garncarstwo, 

plecionkarstwo, tkactwo, rzeźba, malarstwo na szkle, koronkarstwo, tradycyjne zdobnictwo, 
architektura ludowa, 

e) Kontakt z dziełami sztuki plastycznej – pomniki, galerie, muzea, internet, jak również 
bezpośredni kontakt z artystami i ich pracą, 

f) Krajobraz kulturowy – obserwacja, nazywanie, analiza tego wszystkiego, co stworzył człowiek 
w długotrwałym procesie rozwoju cywilizacji – zdobyczy zarówno materialnych, jak i 
duchowych, 

g) Kształtowanie otoczenia i form użytkowych (racjonalność, funkcjonalność, estetyka), 
h) Wprowadzanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

	  

Uczeń potrafi:  
– wymieniać gatunki sztuk pięknych, 
– wymieniać dziedziny sztuk plastycznych, 
– nazywać i rozróżniać poszczególne techniki plastyczne, 
– wymieniać i charakteryzować środki ekspresji plastycznej, 
– używać terminów i pojęć plastycznych ze zrozumieniem, 
– wskazywać formy kontaktu ze sztuką, 
– wymieniać przykłady dzieł na tle epoki, 
– opisywać dzieło sztuki, 
– wymieniać niektóre zabytki w Polsce, 
– wymieniać przykłady regionalnej sztuki ludowej, 
– odczytywać znaki plastyczne, stosowane w życiu codziennym na mapach, planach, schematach, 
– rozumieć przekaz wizualny, operować adekwatnym słownictwem, 
– wymieniać różne formy aktywności kulturalnej, 
– stosować podstawowe zasady estetyki dnia codziennego, 
– argumentować swoje opinie, 
– prezentować własną twórczość i jej bronić, 
– planować realizację zadania, 
– dobrać technikę do zamierzonego przekazu, 
– wykorzystać możliwości płynące z użytej techniki, 
– dobrać środki wyrazu plastycznego do przedstawianego problemu, 
– posługiwać się przyborami plastycznymi i potrzebnymi narzędziami, 
– mobilizować się w pracy i ją finalizować, 
– utrzymywać porządek w miejscu pracy, 
– stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– porozumiewać się w grupie, 
– szanować pracę własną i innych, 
– zdobywać samodzielnie informacje i posługiwać się nimi, 
– wymienić najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej, z uwzględnieniem znaczącej roli sztuki,  
– czytać treści z dzieł sztuki, na przykład określać ważne wydarzenia z historii Polski, 
– posługiwać się planem, schematem, szkicem, 
– stosować ogólnie znane symbole, znaki, 



– stosować podstawowe zasady estetyczne w projektowaniu i wykonywaniu prostych form o charakterze 
użytkowym, 
– wykazać czynną postawę wobec wydarzeń artystycznych, 
– być tolerancyjnym w życiu społecznym poprzez obserwację i uczestnictwo w kulturze, w jej wielości i 
różnorodności. 
	  


