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klasa VI
Uczeń stosuje w swoich pracach szeroką gamę barwną, zna zasady perspektywy malarskkiej, kulisowej,
zbieżnej. Zna cechy charakterystyczne sztuki XIX I pierwszej połowy XX w. Rysuje postać z uchwyceniem
proporcji i cech charakterystycznych. Swobodnie planuje rozmieszczenie elementów na płaszczyźnie.
Dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka,wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i
zagranicznych (malarzy, rzeźbiarzy, architektów), zdobywa z różnych źródeł (internet, lokalna prasa,
dostępne książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie, wymienia placówki kultury
znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują,
omawia rolę muzeów w procesie edukacji społeczeństwa, wykazuje sie rozległą wiedzą na temat polskich
zabytków, rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury, określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je
spośród innych tekstów kultury z danej epoki, posługuje się w swoich wypowiedziach podstawowymi
terminami z poszczególnych dziedzin sztuki, bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i
różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki, porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych
w nich środków wyrazu plastycznego, omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem
ich formy i użytego materiału, opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim
regionie, wylicza różnice między malarstwem realistycznym a malarstwem abstrakcyjnym, określa cechy
rzeźb należących do różnych rodzajów na podstawie wybranych przykładów, opowiada o wybranej
zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje, analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i
rzemiosła artystycznego pod kątem ich funkcjonalności i estetyki, omawia elementy dzieła plastycznego
(kompozycja, światłocień, perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach, określa gatunek filmu
na podstawie zaprezentowanego fragmentu, świadomie korzysta z narzędzi sztuki nowych mediów
(programy graficzne itp.) w swojej działalności twórczej, przestrzega praw autorskich, potrafi właściwie
wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości, operuje wybraną techniką plastyczną,
wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem, wybiera technikę odpowiednią dla
najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych, tworzy prace,
ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne
środki plastyczne oraz fakturę podłoża, realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in.
narzędzia i wytwory multimedialne, posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego,
stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na przedmiotach, dokonuje ekspresji
uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,
wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie, analizuje
własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego, bierze udział w konkursach
plastycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią, prowadzi zeszyt przedmiotowy
systematycznie i estetycznie, jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych
obiektach, organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia, efektywnie
wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, utrzymuje w porządku swój warsztat pracy
zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu, przestrzega zasad BHP podczas
posługiwania się narzędziami.

Ocena dopuszczająca (treści i umiejętności konieczne) przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie
umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem
plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywanie
schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem codziennym,
niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze.
Ocena dostateczna (treści i umiejętności podstawowe) przyswojenie podstawowych treści umożliwiających
realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone
wypowiedzi o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego
wyrazu, stylach w sztuce, świadomość potrzeby estetyki otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki
otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze.
Ocena dobra (treści i umiejętności rozszerzone) przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych
praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza, interpretowanie niektórych
wskazanych treści zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach
struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, przenoszenie wiedzy o plastyce na inne
dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze.
Ocena bardzo dobra (treści i umiejętności dopełniające, pełna realizacja wymagań programowych i
podstawy programowej) bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych,
łączenie ich w wykonywanych różnorodnych, oryginalnych kompozycjach plastycznych, bardzo duża
aktywność twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach,
interpretowanie treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł,
środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi
dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z
różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze.
Ocena celująca (treści i umiejętności wykraczające poza program i realizacje podstawy programowej)
wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa
twórcza, poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, w której wykorzystywana jest wiedza
o plastyce, świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, udział w
wybranych konkursach i przeglądach plastycznych, wnikliwe interpretowanie różnorodnych treści zawartych
w dziełach sztuki, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach
artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami
życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z
różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze,
żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi.
Podczas oceniania na lekcjach plastyki brana jest pod uwagę :
• Postawa, zachowanie, motywacja ucznia do pracy, przygotowanie do zajęć; Chęć od pracy,
obowiązkowość powinna być doceniana jako istotny, podstawowy czynnik umożliwiający
twórczość, poznawanie dzieł, udział w wystawach.
• Zróżnicowane możliwości, zdolności plastyczne wpływające na ogólny efekt plastyczny prac;
Uczniowie mniej zdolni, a starający się o estetykę wykonania swoich prac plastycznych mogą
również otrzymywać za nie wysokie oceny.
• Osobowość ucznia, odwaga wypowiedzi artystycznej, cechy temperamentu wpływające na sposób
realizacji i formę wykonania zadań plastycznych; Na ocenę sposobu wykonania prac plastycznych,
zastosowania określonych środków wyrazu artystycznego, sposób formułowania wypowiedzi nie
mogą wpływać czynniki związane np. z nieśmiałością, wycofaniem dziecka.

•

Ograniczenia zdrowotne utrudniające wykonywanie niektórych zadań (np. alergia na materiały
plastyczne, ograniczenia ruchowe, zdiagnozowany zespół ADHD). Ograniczenia zdrowotne
wymagają od nauczyciela opracowania i oceniania odpowiednich, indywidualnie dobranych zadań
uwzględniających rzeczywiste możliwości ucznia (np. dobór odpowiedniej techniki plastycznej,
wykonanie zadania możliwego do zrealizowania w krótszym czasie

