
Plastyka   

Klasy VI 

 

Ocenianie osiągnięć na lekcjach plastyki jest trudne ze względu na duże różnice w 

uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości.  

Do najczęściej wskazywanych kryteriów należą: zgodność pracy z tematem lekcji, 

poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków 

artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość 

w doborze materiałów i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, 

oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy 

uczniów cierpiących na różne dysfunkcje). 

Ocenie na zajęciach edukacyjnych z plastyki podlega również wiedza z zakresu 

podstawowych pojęć plastycznych oraz historii sztuki (impresjonizm, symbolizm, secesja)  

która jest sprawdzana w formie ustnej, praktycznej podczas realizacji zadań plastycznych lub 

pisemnej. 

  Podczas wystawiania oceny nauczyciel powinien brać pod uwagę – oprócz rozwoju 

umiejętności plastycznych – postawę i zaangażowanie ucznia.  

 

 

Kryteria 

 

 Uczeń, który uzyskał stopień:  

 

• niedostateczny – nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 

przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych 

prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne, nie oddaje prac do 

oceny lub je  niszczy.   

 

• dopuszczający – powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić potrzebne 

materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w 

zajęciach, wyjaśniać najważniejsze terminy. 



- czym się różni oryginalne dzieło sztuki od kopii i reprodukcji, 

- czym jest falsyfikat, 

-  czym jest światłocień, 

- stosuje w swojej pracy światłocień, 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku. 

-  podaje główne elementy perspektywy zbieżnej, 

- wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej, 

-   wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji, 

- wymienia narzędzia rysunkowe, 

- rozpoznaje rysunki wśród dzieł innych dziedzin sztuki, 

- stosuje różne narzędzia malarskie 

- wymienia narzędzia stosowane w grafice, 

- wskazuje dwa podstawowe rodzaje grafiki, 

- wymienia materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie 

-  z pomocą nauczyciela tworzy projekt budowli, projekt przedmiotu codziennego użytku, 

 

 Potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich artystów.  

Wykonuje prace niezgodne z tematem, niestaranne, nieestetyczne, ubogie w szczegóły, 

niedokończone (z powodu braku chęci do jej wykończenia); nieprawidłowy dobór 

kompozycji, przekaz chaotyczny, brak kreatywności; 

 

• dostateczny – powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. 

 

- stosuje podstawowe zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych, 

 - dopasowuje kolory pod względem ich temperatury, 

- tworzy pracę z zastosowaniem perspektywy powietrznej lub barwnej, 

- odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego 

-omawia wybrany rodzaj malarstwa, 

- wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym 

- podaje przykłady grafiki użytkowej z najbliższego otoczenia, 

 - podaje środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice, 

- wyjaśnia różnicę między drukiem wypukłym a wklęsłym, 

- wykonuje prostą odbitkę w technice druku wypukłego, 



- podaje rodzaje rzeźby, 

 -wylicza przykłady rzeźb znajdujących się w najbliższej okolicy, 

- wyjaśnia termin relief, 

- przygotowuje płaskorzeźbę (medal), 

- podaje przykłady architektury o różnym przeznaczeniu, występujące w okolicy 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku 

 

Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i 

oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i 

stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe 

ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i podejmować próby 

twórczości plastycznej. Ma  trudności z zastosowaniem, wykorzystaniem wiedzy teoretycznej 

podczas wykonywania pracy. 

Praca plastyczna wykonana niedokładnie, niestarannie, nieestetycznie, uboga w szczegóły i 

bez zachowania proporcji, nie w pełni oddaje temat; wypowiedź odtwórcza, minimalny 

stopień kreatywności, środki wyrazu plastycznego  w malej części wykorzystane prawidłowo;  

Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców. 

 

 

• dobry – potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.  

 

- projektuje i tworzy ozdobę według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości 

wyrazu stwarzane przez różnorodne barwy, kształty, faktury i kompozycje,  

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne, 

-omawia, na czym polegają układy: rzędowy i kulisowy 

- określa rolę perspektywy w dziełach różnych dziedzin, 

- omawia rodzaje perspektywy zbieżnej, 

- określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł sztuki, 

- wskazuje związki pomiędzy zastosowanym rodzajem perspektywy a wyglądem przestrzeni w 

dziele 

-  stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i barwnej, 

-  omawia środki wyrazu w malarstwie 

- wyjaśnia, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego, 

-   stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych, 



- rozpoznaje i omawia cechy dzieł sztuki impresjonizmu i symbolizmu, 

-tłumaczy, czym się różni rzeźba od płaskorzeźby, 

- charakteryzuje rzeźbę wolno stojącą na wybranym przykładzie z podręcznika 

- wskazuje różnice między rzeźbą dawną a współczesną, 

- wykonuje małą rzeźbę o złożonej formie i zróżnicowanej fakturze 

- wskazuje różnice między architekturą dawną a współczesną, 

- tworzy projekt budowli, 

Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. 

Ponadto właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe 

problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo 

wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie 

wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. 

Wymienia też nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje 

analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.   

Praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata 

w szczegóły; typowe rozwiązanie, poprawny przekaz, inwencja własna ograniczona; 

 

• bardzo dobry – powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w 

programie wiadomości i umiejętności. 

 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów, 

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy. 

-  tłumaczy różnice między perspektywą rzędową, a kulisową na przykładach reprodukcji 

wybranych dzieł, 

- twórczo stosuje perspektywę rzędową i kulisową w działaniach plastycznych, 

- wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w sztuce, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, stosując perspektywę zbieżną odpowiednio do tematu i 

charakteru pracy. 

- analizuje wybrane dzieła sztuki malarskiej pod kątem zastosowanej perspektywy powietrznej 

i barwnej, 

-omawia cechy perspektywy aksonometrycznej i umownej na przykładzie wybranych 

reprodukcji, 

- twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne kształty, faktury i 

kompozycje 



- świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem 

- analizuje własny rysunek pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego. 

-  tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką impresjonizmu i 

symbolizmu, twórczo interpretując temat. 

- twórczo wykorzystuje w działaniach plastycznych technikę druku wklęsłego i wypukłego, 

- omawia i porównuje rzeźby realistyczne i abstrakcyjne 

- wyraża własną opinię na temat analizowanej pracy rzeźbiarskiej 

-wykonuje rzeźbę o złożonej formie i zróżnicowanej fakturze 

- wymienia i omawia przykłady nowoczesnej architektury, 

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną nowoczesną architekturą, 

twórczo interpretując temat. 

 

 Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje 

zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych 

wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, 

wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się środkami 

plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w 

Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich 

temat.  

Praca  plastyczna zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, 

wykonana poprawnie i dokładnie; własna, twórcza interpretacja, wyczerpujący dobór 

środków wyrazu; 

 

• celujący – powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz 

talent, a także wykazywać dużą znajomość treści nadprogramowych oraz zaangażowanie i 

twórczą inicjatywę w działaniach grupowych.  

Wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych, wymagających 

kreatywnego i twórczego podejścia do tematu. Twórczo posługuje się różnymi środkami 

plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi.  

Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy 

oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Potrafi wymienić wybitnych 

twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i 

interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.  



Praca plastyczna zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, 

wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez oceniającego  za szczególnie oryginalną i 

pomysłową; twórcze wykonanie, wyczerpujący i twórczy dobór środków wyrazu. 

………………………………………………………………….. 

 

 

postawa ucznia wobec  przedmiotu plastyka: 

 

 Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie w semestrze, a w wyjątkowych 

(losowych) sytuacjach przedkłada pisemne usprawiedliwienie od rodzica.  

 Za nieprzygotowanie uznaje się : brak pracy plastycznej do oceny, brak przyborów lub 

materiałów potrzebnych do zajęć, brak pracy domowej pisemnej, ustnej lub innej 

zadanej przez nauczyciela. 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, zaraz po wejściu do klasy i 

zajęciu miejsca w ławce. 

 W  przypadku dłuższej nieobecności, uczeń ustala z nauczycielem sposób nadrobienia 

zaległości, wykonania zaległych prac.   

 W przypadku nieobecności na jednej lekcji (np. choroba, zawody sportowe) uczeń 

powinien nadrobić pracę na lekcję następną (najbliższą). 

 uczeń może poprawić oceny niedostateczne za nieterminowe oddanie pracy. 

 W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie on-line, uczeń 

zobowiązany jest do komunikowania się (odbierania informacji, zadań, poleceń, 

zadawania pytań) przez wiadomości w Librusie  oraz przesyłanie skanów prac 

plastycznych na podany mail lub  w inny ustalony z nauczycielem sposób. 

 

Nauczyciel ma prawo zatrzymać pracę ucznia na okres całego roku szkolnego, w celu 

wyeksponowania jej na wystawie prac uczniów w szkole lub poza nią oraz w celu 

sporządzenia dokumentacji osiągnięć uczniów na danym poziomie edukacyjnym. 

Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, opiniami, orzeczeniami, mają 

prawo do wydłużonego czasu pracy oraz obniżenia wymagań. 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach 



 Rodzic oraz uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach przez 

zapis w  dzienniku elektronicznym „Librus” (umożliwia bieżący przepływ informacji). 

 Każda ocena jest jawna i uzasadniona ustnie  

 Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na półrocze otrzymuje uczeń i jego 

rodzice miesiąc przed końcem półrocza/ końca roku  

 Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, 

które odbywają się w terminach ustalonych na początku każdego roku szkolnego. 

 

 

Opracował: 

 

Paweł Legięcki 
 
 

 

 

 


