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Plastyka-klasy4-7 

I.   .Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 
2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedzi ustne (obejmujące zakres trzech 
ostatnich zagadnień), prace pisemne, prace klasowe / sprawdziany (zapowiadane 
z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące większą niż trzy zagadnienia partię materiału 
i trwające ponad pół godziny), testy sprawdzające (wiadomości 
i umiejętności), kartkówki (pisemna forma sprawdzająca znajomość trzech ostatnich 
zagadnień bez obowiązku wcześniejszego zapowiadania), samodzielnie opracowany materiał 
(np. referat, elementy wykładu, prezentacja multimedialna, projekt, itp.).  
3. Ocena jest jawna i (na prośbę ucznia lub rodzica) szczegółowo uzasadniona. 
4. Pozostałe  zasady obowiązujące przy zastosowaniu ustalonych form sprawdzania 
wiedzy i umiejętności oraz tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły. 

II. Ogólne założenia edukacyjne i cele programowe: 

Głównym celem nauczania plastyki w szkole podstawowej jest rozwój wyobraźni twórczej oraz 
umożliwienie uczniom swobodnej ekspresji plastycznej. Istotne znaczenie ma również 
rozwijanie umiejętności odbioru wypowiedzi artystycznych i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji oraz przygotowanie uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury. Zadania te 
można realizować dzięki szczegółowo zaplanowanym celom kształcenia i wychowania, 
uwzględniającym indywidualizację pracy uczniów oraz warunki, w których realizowany jest 
program.  

Szczegółowe cele kształcenia  

– Poznanie elementarnych pojęć plastycznych oraz związanych z innymi dziedzinami sztuki, 
np. filmem, fotografią.  

– Orientacja w najważniejszych zagadnieniach teorii sztuki.  

– Poznanie różnorodnych form twórczości.  

– Wiedza na temat wybitnych dzieł architektury i sztuk plastycznych w Polsce i na świecie. – 
Poznanie twórczości artystów ludowych własnego regionu. 

 – Wiedza na temat zabytków, instytucji kulturalnych oraz dzieł sztuki w najbliższym otoczeniu, 
w Polsce i w Europie.  



– Plastyczne widzenie natury, a nie postrzeganie jej tylko w sposób „przedmiotowy”, 
„literacki”.  

– Interpretacja i ocena otoczenia pod kątem wartości plastycznych. – Posługiwanie się 
podstawowym warsztatem plastycznym.  

– Rozróżnianie określonych dyscyplin w takich dziedzinach, jak: architektura, sztuki plastyczne, 

fotografia, film. 

 – Świadome wykorzystywanie w samodzielnych działaniach różnorodnych technik 

plastycznych oraz narzędzi multimedialnych. 

 – Umiejętne i twórcze posługiwanie się różnymi materiałami, narzędziami i technikami 

właściwymi dla określonych dziedzin sztuki. 

 – Realizowanie określonych działań plastycznych i własnych pomysłów.  

– Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji w celu rozwijania zainteresowań 10 

plastycznych i pogłębiania wiedzy o sztuce.  

– Dokonywanie wyborów i podejmowanie samodzielnych działań plastycznych.  

– Rozpoznawanie własnych możliwości i uzdolnień plastycznych oraz przezwyciężanie 

trudności w podejmowaniu działań plastycznych. Szczegółowe cele wychowania  

– Samodzielne zdobywanie wiedzy na temat sztuki regionalnej i środowiskowej. – Rozwój 

wyobraźni twórczej, kreatywnego myślenia i działania.  

– Aktywny i świadomy odbiór dzieł sztuki.  

– Odwiedzanie muzeów i galerii oraz uczestnictwo w wystawach.  

– Kolekcjonowanie reprodukcji dzieł sztuki.  

– Ciekawość i pragnienie poznawania nowych zagadnień plastycznych. – Potrzeba artystycznej 

ekspresji.  

– Gromadzenie wytworów sztuki ludowej oraz wiadomości z nią związanych.  

– Rozwój wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. 

 – Otwartość w wyrażaniu własnych sądów i opinii.  

– Tolerancja wobec działań, zainteresowań i sądów innych ludzi. 

 – Szacunek dla twórców różnych form sztuki i ich artystycznych dokonań. 

 – Przyjmowanie pod wpływem sztuki właściwych postaw moralnych i społecznych.  

– Włączanie sztuki we własne życie.  



Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. 

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie 
nauczania,  

 • wykonuje w sposób kompletny, estetyczny i zgodny z tematem oraz określonymi środkami 
plastycznymi wszelkie zadania, ćwiczenia i prace plastyczne, ponadto chętnie eksperymentuje z 
technikami plastycznymi,  

• analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną, 

 • wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie 
szkoły, aktywnie uczestniczy w jej życiu kulturalnym i regionu.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe  

• opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz 
wykorzystuje je w działaniach plastycznych,  

• bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco 
uzasadnia swoje poglądy, • stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia 
praktyczne,  

• sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną, 

• analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat,  

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe  

• potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,  

• zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,  

• właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,  

• wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach, 

 • świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne, 
odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami oraz wykonuje prace plastyczne poprawne pod 
względem technicznym i estetycznym.  

• aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, 
staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych),  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

Realizuje wymagania podstawowe  

• w stopniu średnim opanował materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o 
charakterze szczegółowym), 

 • samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, 



 • stara się utrzymać porządek w miejscu pracy, realizuje większość prac praktycznych (prace często 
są niestaranne i nieestetyczne),  

• poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie 

 • w stopniu minimalnym przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienionych w 
programie nauczania dla przedmiotu plastyka, 

 • zgodne z tematem, ale nieestetycznie wykonuje prace,  

• samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu 
trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.  

 

 

 

 

 

 

 


