
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI – KLASA VI 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

I półrocze, 01.09.2022- 29.01.2023 r. 
Ferie zimowe trwają 30.01.2023- 12. 02. 2023 r. 

 
 
Na ocenę z plastyki wpływa: 
 
1. Aktywne uczestniczenie w zajęciach. 
2. Systematyczne przygotowanie bieżących materiałów, przygotowanie do lekcji. 
3. Wysiłek ucznia, zaangażowanie, wyraźna chęć ucznia do zdobywania wiedzy. 
4. Znajomość tematów z historii sztuki zgodnie z programem. 
5. Tworzenie prac plastycznych według wskazanych technik i tematów.  
6. Prowadzenie zeszytu. 
7. Indywidualizacja prac plastycznych, ich poziom wykonania. 
8. Przygotowywanie dodatkowych prac plastycznych. 
 

Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka, 
 
jego zdolności plastyczne, indywidualne podejście do wykonania pracy, znajomość technik i odpowiednie 
 
wykorzystywanie ich, jak i również znajomość wiadomości z teorii historii sztuki. 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. Nie bez znaczenia są też dobre wyniki 
 
osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie 
 
oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie 
 
ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających 
 
proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł. 
 
Kryteria ocen: 
- aktywność na lekcji, praca indywidualna w grupach - zaangażowanie, wysiłek twórczy 
- przygotowanie do zajęć, posiadanie materiałów plastycznych niezbędnych do działań twórczych, 
 
czyli wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu 
 
 
Uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru. 
W przypadku choroby jest traktowany ulgowo i otrzymuje dodatkowy termin na uzupełnienie zadań. 
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Ocenę celującą (6) 
-opanował treści wykraczające poza program i realizacja podstawy programowej;  
-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. VI; 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 
- kompletnie, estetycznie wykonuje prace i ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem; 
- w pełni przyswaja wiadomości objęte programem; 
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią; 
- ma osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
- prawidłowo organizuje sobie pracę; 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych itp.); 
-jest zawsze przygotowany do zajęć; 
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu; 
 
Ocenę bardzo dobrą (5): 
-jest zawsze przygotowany do zajęć (materiały, narzędzia, wiedza teoretyczna); 
-starannie wykonuje prace i ćwiczenia plastyczne w określonym czasie; 
-korzysta z przekazów medialnych oraz wykorzystuje zawarte w nich informacje w 
swojej działalności twórczej; 

-operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną; 
wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem;  
-tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane 
przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża;  
-prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu; 
 
Ocenę dobrą (4):  
-dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane 
do opanowania na poziomie kl. VI;  
- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany; 
- przyswoił wiedze objęta programem na poziomie wiadomości i umiejętności w zadaniach typowych; 
- wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym; 
- prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, 
- zachowuje koncentrację podczas lekcji; 
- organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia; 
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy; 
 
Ocenę dostateczną (3):  
- wykazuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania 
i zaplanowane do opanowania na poziome kl. VI;  
- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany; 
- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem; 
- ma trudności w określeniu szczegółów dotyczących wykonania ćwiczenia; 
-ma trudności z zastosowaniem i wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy ćwiczenia; 
 
Ocenę dopuszczającą (2) 
-minimalnie opanował wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania plastyki na poziomie kl. VI;  
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane 
prace; objawia lekceważący stosunek do przedmiotu  
ma spore luki w wiadomościach (minimum programowe); 
- bardzo niestarannie wykonuje ćwiczenia.  
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Ocenę niedostateczną (1): 
- nie posiada wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę pozytywną. 

 

Treści nauczania z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” w klasie VI, I okres:  
- terminy: oryginał, kopia, falsyfikat, reprodukcja, plagiat, piractwo, własność intelektualna. światłocień, 
modelunek światłocieniowy, perspektywa kulisowa, perspektywa zbieżna (linearna), linia horyzontu, punkt 
zbiegu, skrót perspektywiczny, perspektywa powietrzna, perspektywa barwna, perspektywa aksonometryczna, 
perspektywa umowna, lawowanie, frotaż, karykatura, komiks, impresjoniści, symboliści  
- ramy czasowe impresjonizmu i symbolizmu 
- malarstwo impresjonizmu i symbolizmu – cechy charakterystyczne, najważniejsze informacje 
- sztuka impresjonizmu i symbolizmu w muzeach 
- rysunek jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne  
- środki wyrazu plastycznego w rysunku 
- rola rysunku w sztuce 
- rodzaje rysunku: szkic, studium z natury, rysunek techniczny 
- analiza przykładowego dzieła rysunkowego 
- tworzenie pracy rysunkowej 
- malarstwo jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne 
- środki wyrazu plastycznego w malarstwie 
- rodzaje malarstwa (realizm, abstrakcja, techniki malarskie)  
- tematy w malarstwie (dzieła rodzajowe, historyczne, mitologiczne, religijne, pejzażowe, 
marynistyczne, batalistyczne, alegoryczne, symboliczne, fantastyczne, martwa natura, portret, akt)  
- analiza przykładowego dzieła malarskiego 
- tworzenie pracy malarskiej 
- cechy charakterystyczne perspektywy aksonometrycznej i umownej 
- sposób wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą perspektywy aksonometrycznej i umownej 
- cechy charakterystyczne perspektywy powietrznej i barwnej 
- sposób wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie za pomocą perspektywy powietrznej i barwnej 
- tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem perspektywy powietrznej i barwnej 
- rodzaje perspektywy zbieżnej: czołowa, żabia, z lotu ptaka, krawędziowa (ukośna) 
- formy sztuki użytkowej 
- estetyczne kształtowanie otoczenia 
- zastosowanie w praktyce elementów plastycznych: kształtu, faktury, kompozycji 
- cechy charakterystyczne perspektywy zbieżnej (linearnej) 
- zastosowanie perspektywy zbieżnej w rysunku i malarstwie 
- tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem perspektywy zbieżnej, 
- funkcje perspektywy w dziele plastycznym 
- perspektywa w malarstwie, rysunku i fotografii 
- plany w dziele sztuki 
- cechy charakterystyczne perspektywy rzędowej i kulisowej 
- zastosowanie perspektywy rzędowej w sztuce prehistorycznej 
- perspektywa pasowa w malarstwie egipskim 
- zastosowanie perspektywy kulisowej 
- tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem perspektywy rzędowej i kulisowej 
- funkcje światłocienia 
- sposoby ukazywania światłocienia w rysunku, malarstwie i grafice 
- efekty światłocieniowe w sztuce nowoczesnej i najnowszej 
- operowanie światłem w fotografii i filmie   
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- formy sztuki użytkowej 
- zastosowanie w praktyce elementów plastycznych: barwy, kształtu, faktury, kompozycji 
- tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem światłocienia 
- sposoby korzystania z dzieł sztuki: prawo autorskie, prawo cytatu, domena publiczna. 

 
 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI  DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 
I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

 
 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są 
oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla tych uczniów : uwzględnianie trudności 
ucznia, cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania, podpowiadanie różnych możliwości 
wykonania tematu pracy plastycznej, wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach, częste 
podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań, dzielenie ćwiczenia, zadania na etapy i zachęcanie do 
wykonywania ich krok po kroku, poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, nieocenianie 
negatywnie wobec klasy, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, 
niż estetykę wykonania pracy plastycznej, ocenianie przede wszystkim zaangażowania, wysiłku włożonego w 
pracę do przedmiotu. 
 

Justyna Tokarczyk- Tudaj 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI – KLASA VI 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

II półrocze, 13. 02. 2023 r- 23.06.2023 r. 

 
Ocenę celującą (6) 

-opanował treści wykraczające poza program i realizacja podstawy programowej;  
-posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zaplanowany do opanowania w kl. VI; 
- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 
- kompletnie, estetycznie wykonuje prace i ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem; 
- w pełni przyswaja wiadomości objęte programem; 
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią; 
- ma osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 
- prawidłowo organizuje sobie pracę; 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych itp.); 
-jest zawsze przygotowany do zajęć; 
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu; 
 
Ocenę bardzo dobrą (5): 
-jest zawsze przygotowany do zajęć (materiały, narzędzia, wiedza teoretyczna); 
-starannie wykonuje prace i ćwiczenia plastyczne w określonym czasie; 
-korzysta z przekazów medialnych oraz wykorzystuje zawarte w nich informacje w 
swojej działalności twórczej;  

-operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną; 
wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem;  
-tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane 
przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża;  
-prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu; 
 
Ocenę dobrą (4):  
-dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem nauczania i zaplanowane 
do opanowania na poziomie kl. VI;  
- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 
- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany; 
- przyswoił wiedze objęta programem na poziomie wiadomości i umiejętności w zadaniach typowych; 
- wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym; 
- prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, 
- zachowuje koncentrację podczas lekcji; 
- organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia; 
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy; 
 
Ocenę dostateczną (3):  
- wykazuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie materiału przewidzianego programem nauczania 
i zaplanowane do opanowania na poziome kl. VI;  
- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany; 
- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem; 
- ma trudności w określeniu szczegółów dotyczących wykonania ćwiczenia;  
-ma trudności z zastosowaniem i wykorzystaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy ćwiczenia; 
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Ocenę dopuszczającą (2) 
-minimalnie opanował wiedzę i umiejętności w zakresie programu nauczania plastyki na poziomie kl. VI;  
- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane 
prace; objawia lekceważący stosunek do przedmiotu  
ma spore luki w wiadomościach (minimum programowe); 
- bardzo niestarannie wykonuje ćwiczenia. 
 
Ocenę niedostateczną (1): 
- nie posiada wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę pozytywną. 
 
Treści nauczania z plastyki do programu nauczania „Do dzieła!” w klasie VI, II okres:  
- terminy: matryca, liternictwo, cyfrowe projektowanie graficzne, znak plastyczny, logo, grafika 2D i 3D, 
grafika rastrowa i wektorowa, relief, urbanistyka, architektura krajobrazu, mała architektura, architektura 
wnętrz, architektura inżynieryjna, szkoła chicagowska, design, ergonomia, secesja  
- ramy czasowe secesji  
- malarstwo, rzeźba, architektura secesji – cechy charakterystyczne, najważniejsze informacje  
- sztuka secesyjna w muzeach 
- design jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne  
- rola formy i funkcji w designie  
- środki wyrazu sztuki użytkowej  
- różnice między rzemiosłem artystycznym a wzornictwem przemysłowym  
- etapy tworzenia dzieł sztuki użytkowej  
- analiza przykładowego dzieła sztuki użytkowej  
- tworzenie projektu przedmiotu codziennego użytku  
- ramy czasowe nowoczesnej architektury  
- nowoczesna architektura – cechy charakterystyczne, najważniejsze informacje  
- nowoczesna architektura w muzeach  
- architektura jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne  
- rola formy i funkcji w architekturze  
- środki wyrazu architektury  
- materiały stosowane w architekturze  
- zasady dobrej architektury oraz funkcjonalne i estetyczne planowanie przestrzeni  
- podział architektury pod względem funkcji na: mieszkaniową, reprezentacyjną, użyteczności publicznej, 
komunikacyjną, sakralną, przemysłową i obronną  
- analiza przykładowego dzieła architektury  
- tworzenie projektu budynku  
- rzeźba jako dziedzina sztuki – cechy charakterystyczne  
- narzędzia rzeźbiarskie  
- środki wyrazu plastycznego w rzeźbie  
- realizm i abstrakcja w rzeźbie  
- rodzaje rzeźby (posąg, popiersie, głowa, rzeźba pełna, płaskorzeźba, rzeźby architektoniczne, religijne, 
dekoracyjne, upamiętniające)  
- analiza przykładowego dzieła rzeźbiarskiego  
- tworzenie formy rzeźbiarskiej  
- grafika jako dyscyplina sztuki – cechy charakterystyczne  
- narzędzia stosowane w grafice  
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- środki wyrazu plastycznego w grafice  
- rola grafiki w sztuce  
- rodzaje grafiki – warsztatowa i użytkowa  
- typy prac graficznych ze względu na tworzywo matrycy (drzeworyt, gipsoryt, miedzioryt, linoryt)  
- techniki wypukłe, wklęsłe i płaskie  
- różnorodność form grafiki użytkowej: plakat, grafika reklamowa, precyzyjna, książkowa, komputerowa  
- formy sztuki użytkowej  
- estetyczne kształtowanie otoczenia  
- zastosowanie w praktyce elementów plastycznych: linii, barwy, kształtu, kompozycji 
- analiza przykładowych dzieł grafiki warsztatowej i użytkowej 
- tworzenie pracy plastycznej z zastosowaniem technik graficznych 

 
 
 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI  DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB  
I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

 
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są 
oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych z plastyki dla tych uczniów : uwzględnianie trudności 
ucznia, cierpliwe udzielanie i kilkukrotne powtarzanie instrukcji wykonania, podpowiadanie różnych możliwości 
wykonania tematu pracy plastycznej, wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach, częste 
podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działań, dzielenie ćwiczenia, zadania na etapy i zachęcanie do 
wykonywania ich krok po kroku, poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, nieocenianie 
negatywnie wobec klasy, w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie ćwiczenia, 
niż estetykę wykonania pracy plastycznej, ocenianie przede wszystkim zaangażowania, wysiłku włożonego w 
pracę do przedmiotu. 
 

Justyna Tokarczyk- Tudaj 
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